
Reactie emeritus-hoogleraar veiligheidskunde Ben Ale op dodelijk ongeval Maurycy 

Deze zaak speelt zich af tegen de achtergrond van de zogenaamde “strijd tegen de risico regelreflex”, 

de oukaze het bedrijfsleven niet te veel lastig te vallen en de terugtrekkende overheid en de 

bezuinigingen op alle toezichthouders. Dat geld ook voor kinderspeelplaatsen. Enig letsel is een 

normaal bijverschijnsel van kinderspel. Dat is ook zo. Bij de springkussens en andere opblaas 

speeltoestellen is het moeilijk te zien waar speelgoed ophoudt en riskante sport begint.  

Het “speeltoestel” waar het hier om gaat is in feite een sporttoestel. Alleen geschikt voor een 

bepaald soort oefening en voor kinderen boven de 8 jaar. Op die basis is ook het type keur 

afgegeven. Deze toestellen zouden eigenlijk alleen moeten worden gebruikt onder toezicht van een 

gekwalificeerde sportleraar. Maar dat is in Nederland niet voorgeschreven. In tegenstelling tot de 

machinerichtlijn hoeft voor deze toestellen geen rekening gehouden te worden met voorzienbaar 

misbruik. Toch ligt dit misbruik voor de hand. Het toestel kan immers heel gemakkelijk worden 

gebruikt als glijbaan. In het concrete geval was dat ook zo. Het “net” dat diende om aan de 

achterkant van het toestel af te klimmen was door de exploitant verwijderd. 

In het kader van de terugtrekkende overheid is de zorg voor de veiligheid in handen gegeven van de 

exploitant van de inrichting. Aan de kennis van de exploitant worden echter geen eisen gesteld. In dit 

geval had de exploitant er kennelijk geen idee van dat hij een niet ongevaarlijk sport-toestel tot een 

gevaarlijk speeltoestel had omgebouwd. Hij ging er van uit dat als de NVWA het goed vond, dat het 

dan goed was. Op zichzelf is dat voor een leek geen slechte gedachte, zeker als de NVWA regelmatig 

langs komt.  

De exploitant had uitdrukkelijk aangegeven dat hij niet aansprakelijk zou zijn en dat bezoeken van 

zijn inrichting geheel voor eigen verantwoordelijkheid was. Dat ontslaat hem echter niet van de 

verplichting zijn toestellen op orde te hebben. 

Het groepje dat kwam spelen bestond uit 10 kinderen met één begeleidster.  

De maximale hoogte van het toestel is 4.20m. Wie een kind van 4½ jaar op de rand van de balustrade 

van een balkon op de eerste verdieping van een huis zou laten zitten zonder dat er iemand bij staat 

en er op de grond valmatten zijn neergelegd zou voor onverantwoordelijk worden versleten. 4.20 

meter is de hoogte van die balustrade. Daarom zou bij gebruik door kinderen het toestel voorzien 

moeten zijn geweest van een valbeveiliging en op de grond erom heen zouden valmatten hebben 

moeten liggen. Bovendien zou de begeleiding dicht bij het toestel hebben moeten staan, zoals dat in 

sportzalen gebruikelijk is.  

Volgens de arbeidswetgeving is bij werken op een hoogte van meer dan 2.5 meter valbescherming bij 

voorkeur in de vorm van railingen of balustrades verplicht. Dan gaat het dus om volwassenen. 

Maar in de zaal en in de onderneming is er niemand die er voldoende verstand van heeft om de 

risico’s goed te kunnen inschatten en 4.20 meter ziet er bij een opblaaskussen veel onschuldiger uit 

dan bij een balkon op de eerste verdieping. Waarschuwingsborden op het toestel zijn niet 

voorgeschreven en worden tegenwoordig als overdreven beschouwd. En dat het toestel was 

omgebouwd was ook niet opgevallen. 

Het betrokken toestel had geen geldige typegoedkeuring. Voor zover kan worden nagegaan maakt 

dat voor het ongeluk verder niet uit. De inspecteur  constateert na het ongeval dat de zijwangen, die 

worden verondersteld te verhinderen dat men over de rand valt slechts 48 cm hoog zijn terwijl ze 

130 cm hadden moeten zijn. Dat zijn ze echter bij alle “afmatrace” opblaasstructuren. Kennelijk zijn 

certificaten van goedkeuring gedurende meer dan 10 jaar afgegeven aan toestellen die de gebruiker 



onvoldoende tegen over de rand vallen beschermen. Die keuring is uitbesteed aan AIB-Vincotte. 

Daarmee is de keuring op afstand geplaatst en is een bedrijf verantwoordelijk gemaakt. Het 

certificaat is afgegeven voor dit toestel als het gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld. Het toestel is 

niet bedoeld als glijbaan en voor kinderen beneden de 8 jaar. Bij normaal gebruik behoort niet dat 

mensen en kinderen op de rand gaan zitten of zich langs de rand naar beneden laten glijden. 

Kinderen klauteren overal op en een helling is voor elk kind een glijbaan. Maar in de strikte minimale 

opvatting van het huidige toezichtskader telt dat niet mee en worden gevaarlijk toestellen gewoon 

gecertificeerd. 

De vraag kan overigens wel gesteld worden wat er zou zijn gebeurd als de NVWA de goedkeuring van 

deze toestellen zou hebben verhinderd. Het is niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk, dat dat weer 

een risico regelreflex genoemd zou zijn en men moord en brand zou hebben geschreeuwd. Zo’n spel 

is immers leuk, er kan anders helemaal niets meer in dit land. 

In dit geval was in 2013 vastgesteld dat geen van de toestellen in de speel-locatie en 

goedkeuringscertificaat had of in ieder geval dat de houder van de inrichting ze niet kon tonen. Zoals 

boven aangegeven maakt dat voor dit toestel geen verschil. Ook met certificaat is het een gevaarlijk 

ding. Men zou kunnen denken dat een onderneming waar de zaken niet op orde zijn kan worden 

gesloten. Dat staat echter helemaal niet vast en de NVWA gaat alleen over de toestellen en niet over 

de onderneming als geheel. Bij afwezigheid van eisen aan de ondernemer is er geen basis voor het 

aanpakken van de ondernemer. 

Toestellen kunnen wel worden afgesloten en verzekerd. Het criterium is echter vaag en berust op 

een inschatting van de waarschijnlijkheid. Bij een type B overtreding hoort een grote kans op ernstig 

letsel en kan een toestel worden afgesloten. Bij een type C overtreding hoort een kleinere kans op 

ernstig letsel en kan alleen een sticker worden geplakt. In beide gevallen moet de overtreding 

worden hersteld. Dat had dan in dit geval ingehouden dat de ondernemer de certificaten had 

moeten opvragen en tonen aan de NVWA. In het rapport van de NVWA staat nergens dat de 

toestellen of dit toestel gevaarlijk is. Voor de afloop van het ongeval had het geen verschil gemaakt. 

De “ik verbalisant” van de NVWA lijkt volledig het spoor bijster. De gebruiksaanwijzing was wel 

degelijk bedoeld voor dit type toestel. Het werd alleen niet gebruikt voor het doel waarvoor het was 

bestemd. Het was bedoeld gebruikt te worden voor een race naar boven tussen twee personen van 

tenminste 8 jaar oud. Het werd gebruikt als glijbaan voor alle leeftijden. De constatering dat op het 

moment van het ongeval het betrokken toestel niet was voorzien van een geldig certificaat is 

irrelevant. Maar de NVWA is van het probleem af. 

Wat moet nu de conclusie zijn.  

Het betrokken toestel was en is intrinsiek een gevaarlijk ding. Gegeven dat kleine kinderen overal op 

klauteren biedt een typekeuring die wordt afgegeven voor gebruik als “afmatrace” geen enkele 

bescherming tegen ernstige valpartijen. Op zichzelf zou dat al reden moeten zijn voor de NVWA, die 

het eindtoezicht op deze keuringen hoort uit te oefenen om naar de eisen van dit soort toestellen te 

kijken. Maar dat zou dan weer als risico regelreflex zijn beoordeeld en afgekeurd 

In het onderhavige geval werd het toestel niet gebruikt voor het doel waarvoor het was gemaakt. Het 

gebruik als glijbaan is gegeven de hoogte en het ontbreken van voldoende valbeveiliging in ieder 

geval gevaarlijk en zou aanleiding behoren te zijn voor een de constatering van een overtreding 

klasse B en sluiten van het toestel. Dat had de ondernemer dan in orde kunnen maken door te 

beloven dat het toestel voortaan zou worden gebruikt waarvoor het was bedoeld. Aangezien de 

NVWA niet de hele dag in de zaal staat, was er daarna niets geweest wat het gebruik als glijbaan 



verhinderde. Het NVWA constateerde slechts het ontbreken van het certificaat. Ook in tweede 

instantie, na het ongeluk. En dat is een klasse C overtreding, goed voor een waarschuwing. 

Ouders en toezichthouders zijn weliswaar verantwoordelijk, maar kinderen zijn bewegelijk en zitten 

inderdaad in een split second op de rand van een balkon of een speeltoestel en vallen er ook in een 

split second af. Daarom zou bij dit soort toestellen altijd speciaal (sport-)deskundig toezicht moeten 

zijn. In de huidige tijd vindt men dat echter altijd overdreven of ondernemers op kosten jagen. 

De NVWA had in principe wel meer kunnen doen, maar daar hadden ze in de praktijk waarschijnlijk 

geen kans voor gekregen. Dat is het resultaat van 20 jaar deregulering en de verantwoording bij de 

markt leggen. 

Kortom, na het ongeluk is het niet moeilijk vast te stellen hoe het had gemoeten. Maar vóór het 

ongeluk zijn we – als maatschappij – niet bereid dat te doen. Waar we in arbeidsveiligheid 

valbeveiliging eisen voor werkzaamheden boven de 2.5 m, vinden we dat spelen op 4.2 meter zonder 

valbeveiliging moet kunnen. “Kinderspel brengt nu eenmaal blessures met zich mee” heet het dan. 

En af een toe een dode. 


