PROTOCOL SPEELTOESTELLEN
Speelterreinen / speelplaatsen die onderdeel uit maken van het terrein behorende bij een
onderwijsvoorziening van Kindante kunnen ingericht zijn met speeltoestellen. Bij onderwijslocaties
behorende speelzalen zijn dat per definitie altijd. Kindante is verantwoordelijk voor de veiligheid ervan.
De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is belast met de controle en inspectie van de veiligheid van
speeltoestellen.

Verantwoordelijkheid eigenaren
Het 'warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen' bevat regels voor ontwerp, constructie, beheer en
onderhoud van speeltoestellen. De beheerder of eigenaar van een speeltoestel moet zorgen dat dit
toestel voldoet aan deze regels.
Het besluit verplicht de eigenaar om van elk speeltoestel een logboek bij te houden. Prototypes van
speeltoestellen moeten landelijk worden gekeurd. De totale inspectie hierop berust bij de Voedsel en
Warenautoriteit (VWA). Lokale overheden hebben hierin geen rol.

Certificering
Een speeltoestel moet gecertificeerd zijn. Is dit niet het geval, dan moet de eigenaar het voor in
gebruik name laten keuren door een door de minister aangewezen keuringsinstelling (AKI).
Speeltoestellen die al vóór 26 maart 1997 in gebruik waren, behoeven geen typekeuring te ondergaan
door een AKI. De beheerder moet zich er dan wel periodiek van vergewissen dat het speeltoestel
veilig is.

Vormgeving controles
Kindante draagt middels het afsluiten van een mantelcontract zorg voor de jaarlijkse keuring van
speeltoestellen in de buitenruimtes en de bij de onderwijsvoorziening behorende speelzaal. De daaruit
voortkomende keuringsrapporten vormen de basis voor uit te voeren herstel en / of
vervangingswerkzaamheden. Daarvoor wordt jaarlijks een post opgenomen binnen de begroting van
een locatie.

Beheer informatie
Een beheerder moet aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen. VeiligheidNL heeft in
samenwerking met de NVWA een stappenplan voor het goed beheren van speeltoestellen, zodat aan
de wet wordt voldaan. Dit beheersplan geeft kort en duidelijk uitleg over de wettelijke verplichtingen
die u heeft als eigenaar van een of meerdere speelto estellen.
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