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Een dodelijk ongeval met een jong kind in een Noord Hollandse speelhal laat wederom zien dat 

veiligheid een zaak van meerdere actoren is.  

Speeltoestellen en vast opgestelde attractietoestellen vallen in onze wetgeving onder het 

zogenaamde Bouwbesluit en onder de Warenwet. Dit Bouwbesluit en de Warenwet stellen 

technische eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid, gebruiksveiligheid en 

brandveiligheid. Binnen het wettelijk kader bestaat  een gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat wil zeggen 

dat afwijkingen van de technische voorschriften zijn toegestaan, mits het bouwwerk wel 

beantwoordt aan het door de voorschriften beoogde niveau van veiligheid of bescherming van de 

volksgezondheid. 

In de Noord Hollandse speelhal leek van bovenstaande geen sprake te zijn. Een speeltoestel met een 

hekwerk van slechts 47 cm hoogte op een plateau van 4,20 m is levensgevaarlijk en niet acceptabel. 

De vraag was niet of hier een dodelijk ongeval kon plaatsvinden, maar wanneer dit zou gebeuren.  

Bij veiligheid draait het om 3 partijen; de sector, de overheid en de burger. 

De sector, bestaande uit speelhalexploitanten en uit de fabrikanten van speeltoestellen, moet er zorg 

voor dragen dat hun speeltoestellen veilig zijn, dat deze door keuringsinstanties worden gekeurd, dat 

deze goed onderhouden worden, en regelmatig aan zelfinspectie worden onderworpen.   

De overheid moet toezicht houden op de sector, o.a. dat correct met de veiligheid wordt omgegaan, 

hier beleid voor maken en vergunningen van exploitanten intrekken of speeltoestellen van 

fabrikanten afkeuren als uit inspecties blijkt dat er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.  

De overheid maakt overigens veelal gebruik maakt van particuliere keuringsinstanties. Zij voeren de 

keuringen uit en leveren vervolgens een inspectierapport aan voor de klant (de fabrikant of de 

exploitant). Sommigen spreken van een weeffout in het systeem. Als een keuringsinstantie een 

negatief rapport dreigt af te geven, gaat de klant naar een andere keurder, en verliest de 

keuringsinstantie zijn klant.  

De derde actor in de veiligheidswereld is de burger zelf. Zij moeten ook oog hebben voor veiligheid 

bij het gebruikmaken van dit soort speeltoestellen. Van de kinderen kan dit uiteraard niet verlangd 

worden, maar wel van de begeleiders of ouders. 

Er is enerzijds een wens voor een afname van regels en een terugtrekkende overheid. Anderzijds is er 

een wens dat de overheid waakt over de veiligheid in de samenleving en dat burgers zich geen 

zorgen hoeft te maken om hun veiligheid. Dit zijn echter conflicterende wensen. Bij veiligheid dient 

de overheid zich nooit volledig terug te trekken. Zelfregulering werkt hier vaak niet of gebrekkig. De 

sector ziet veiligheidsmaatregelen vaak als extra kosten. En er is, met name binnen niet-

taakvolwassen sectoren, een houding van ‘er gebeurt toch nooit iets’. De rol van de overheid blijft 

essentieel zeker waar het veiligheid van burgers of publiek betreft . 



De overheid (lees voor speeltoestellen de NVWA) kan in principe zware sancties opleggen; zoals het 

intrekken van de vergunning. Opvallend is dat een traceerbare reactie van NVWA aan de exploitant 

na eerdere geconstateerde tekortkomingen in de Noord Hollandse speelhal lang op zich heeft laten 

wachten.  

Zouden redenen van het grote interval te maken kunnen hebben met een menselijke fout? Er is bij 

NVWA en andere inspectiediensten flink bezuinigd de afgelopen jaren. En er is veel capaciteit en 

deskundigheid bij inspectiediensten verdwenen. Echter, het inspectiesysteem zou zodanig ingericht 

moeten worden dat een menselijke fout niet leidt tot dergelijke vertragingen zoals in dit dossier.  

Wij pleiten voor de inzet van meer technologie bij het verbeteren van de organisatorische processen 

bij inspectiediensten, waarmee de inspectiecyclus en de opvolging aan tekortkomingen 

doeltreffender, efficiënter en effectiever gemaakt kan worden.  

Ook voor de sector zelf en de burger kan IT technologie bij dit type veiligheidsdossiers helpen. Bijv. 

de inzet van een platform of app waar bezoekers foto’s kunnen uploaden van opvallende zaken, zoals 

het ontbreken van netten, ontbreken van valkussens e.d. Mogelijk dat ook een website met 

negatieve resultaten van NVWA bezoeken helpt om snel gebreken te verhelpen en bezoekers te 

waarschuwen. Voor de gebruikers is het van belang dat speeltoestellen duidelijk zichtbaar 

gewaarmerkt zijn indien deze veilig zijn bevonden bij een onafhankelijke inspectie (vergelijkbaar 

zoals bij arbeidsmiddelen). 

Voor de sector kan men denken aan de inzet van technologie die 3D puntenwolken maken van 

speeltoestellen en aangeven of er een valnet of andere veiligheidsmaatregelen ontbreken of niet 

functioneren t.o.v. de puntenwolk van een dag eerder. Daarmee kan voor de exploitant zijn 

dagelijkse controle verminderd worden.   

Tot slot, is het ook van belang om meer bewustwording voor ongevalsrisico’s binnen de branche te 

creëren, waaronder het delen van informatie over (bijna) incidenten onder de sector om hiervan te 

leren en soortgelijke problemen te voorkomen.     

 


