
Goed beheer
  van
speeltoestellen

Veel gestelde Vragen
Wanneer valt een toestel onder de wet voor speeltoestellen?
Alle speeltoestellen op (semi-)openbaar terrein vallen onder deze wet (Was). Een speeltoestel op bijvoor-
beeld het eigen terrein van een restaurant, kinderopvang of sportclub valt ook onder deze wet. Alleen een 
speeltoestel dat, voor privégebruik, in de eigen achtertuin van een woonhuis staat, valt niet onder de wet 
voor speeltoestellen. 
Wanneer ben ik de beheerder van het toestel?
In principe is de eigenaar/huurder van de grond onder het toestel verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Soms wordt die verantwoordelijkheid overgedragen aan anderen (een school, speeltuin- of sportverenig-
ing). Zorg dat dit goed geregeld is en duidelijk op papier staat.
Wanneer is iets uit de natuur een speeltoestel?
Een boom is geen speeltoestel, maar een boom die bewerkt is om er op te kunnen spelen is wel een speel-
toestel. Natuurlijke elementen die niet onder deze wet vallen moeten natuurlijk ook veilig zijn. Kijk bij twijfel 
op www.vwa.nl (zoek op “speelbossen”).
Kan een inspectiebureau een toestel “herkeuren”?
Nee, een inspectiebureau helpt je met de jaarlijkse inspectie op slijtage. Het toestel heeft bij de fabrikant al 
een typekeuring gekregen. Dat hoeft een inspectiebureau niet nogmaals te doen. Geef dit vooraf duidelijk 
aan als je inspectiebureau inhuurt.
Hoe zorg ik dat mijn toestellen veilig geïnstalleerd zijn?
De fabrikant geeft bij toestellen aan wat de eisen voor veilige installatie zijn. Daarbij moet bijvoorbeeld 
aangegeven zijn hoeveel ruimte er om het toestel moet zijn en wat voor ondergrond geschikt is. Controleer 
dit direct na installatie.
Wat moet ik doen met toestellen die geen keuringsplaatje/certificaat hebben?
Een toestel van vóór 1997 hoeft geen keuringsplaatje te hebben. Zo’n toestel moet wel veilig zijn. Ga bij een 
toestel van na 1997 bij de fabrikant of keuringsinstantie na of het toch een typekeuring heeft. Laat anders 
het toestel alsnog keuren.
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wat zegt de wet?
Volgens de Nederlandse wet (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen of Was) moeten speeltoestellen in de 
(semi-)openbare ruimte veilig zijn. Als verantwoordelijke van speeltoestellen koop je goedgekeurde speeltoestellen. 
Je hebt de verantwoordelijkheid dat deze speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Goed 
beheer zorgt ervoor dat een veilig speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in: dat er een beheersplan is, dat de toestel-
len volgens dit plan regelmatig gecontroleerd worden, dat zij goed onderhouden worden en dat deze activiteiten 
bijgehouden worden in een logboek. Met behulp van de stappen in deze folder kun je jouw speeltoestellen makkelijk 
en goed beheren en maak je aantoonbaar dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Ga aan de slag!

stap 2. per speeltoestel een logboek 
Maak met bovenstaand overzicht een map met daarin per toestel een logboek. De Was verplicht je een 
logboek per toestel bij te houden. Kijk op www.allesoverspelen.nl wat in een logboek geregistreerd moet zijn 
of download het logboek als PDF. Maak een overzicht per speeltoestel wat de punten zijn waarop slijtage 
zeker plaats kan vinden en wat dus goed gecontroleerd moet worden. De fabrikant moet een overzicht van de 
te controleren punten meegegeven hebben. Vraag indien nodig hulp van een technicus, de fabrikant of een 
collega-beheerder. 

stap 3. jaarplan
Maak een jaarplan waarin je de jaarlijkse inspectie en nog een aantal controles in kaart brengt.
•	 Een grondige inspectie moet minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd worden. Zorg dat al je speeltoestellen 

tijdens deze jaarlijkse inspectie grondig gecontroleerd worden op slijtage. Dit kan gedaan worden door de 
beheerder zelf, maar je kunt er ook iemand voor inhuren. 

•	Schrijf in het logboek per speeltoestel wat er wanneer gecontroleerd is en wat de mankementen zijn.
•	Repareer alle mankementen en schrijf in het logboek wat er aan onderhoud gebeurd is.
•	Bij intensief gebruik moet je de inspecties en controles zo vaak doen dat je als beheerder in kan staan voor 

de veiligheid van de toestellen.

voorbeeld jaarplan:

dagelijks/wekelijks Schoonmaken, zand-, schors- of andere losse ondergrond bijhouden, gras maaien, 
controleren op zichtbare gevaren, vandalisme

maart Jaarlijkse inspectie, alle toestellen inspecteren volgens plan uit stap 1 en 2.
Hiermee breng je de veiligheid van alle toestellen in kaart 

juni Controle op de werking van alle toestellen, slijtage, stabiliteit en defecten

september Controle op de werking van alle toestellen, slijtage, stabiliteit en defecten

december Controle op de werking van alle toestellen, slijtage, stabiliteit en defecten

stap 1. oVerzIcHt Van speeltoestellen 
Zet al jouw speeltoestellen in het overzicht en vul per speeltoestel de gegevens in.

speeltoestel klimrek

datum aanschaf mei 2001

fabrikant / 
leverancier /bouwer

keuring certificaat of 
plaatje* ja

logboek ja, van fabrikant

soort ondergrond zand

punten slijtage en 
dragende delen

ondergrond bijvullen,
aansluiting klimtouw

meer InformatIe
www.allesoverspelen.nl Hier vind je uitgebreide uitleg van de wetgeving en normen over speeltoestellen. 

Op deze website staat informatie over de verschillende speeltoestellen, onder-
gronden, aanleg, en beheer. Bovendien is er een downloadbaar logboek te vinden.

www.vwa.nl Zoek op deze website naar het dossier ‘Speeltoestellen’ voor informatie over  
controles, wat wel en niet onder de Was valt en onderzoek naar veiligheid.

* als het toestel na 1997 is aangeschaft is een keuringscertificaat of keuringsplaatje verplicht




