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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 
                                                                                                                                               
Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-Levensmiddelen 

(Speeltoestellen) 
 
 
Datum: 5 december 2016 
Betreft: Verslag vergadering ROW/DPNL van 4 november 2016  
 
 

VERSLAG 

 

 

Verslag van het Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (speeltoestellen) van het Regulier Overleg Warenwet op 
vrijdag 4 november 2016 in de Apollozaal 2 van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te Den Haag. 
 

Aanvang: 10:00 uur 
 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
voorzitter  hr D.H. Meijer 
secretariaat mw M. Kunst 
 
Dhr R. Aartsen (Gemeente Rotterdam) 
Dhr F. Bersch (Efteling)* 
Mw A. de Beukelaer (TÜV SÜD Benelux)* 
Dhr F. Boersma (Scounting.nl)* 
Dhr J. Boonstra (Liftinstituut)* 
Mw M. Cotterink (Veiligheid.nl) 
Dhr C. van den Einden (Liftinstituut)* 
Dhr R. Ekhart (Gemeente Zwolle) 
Mw F. Hajer (Ruimte voor de Jeugd)* 
Dhr R. van Hirtum (Vincotte) 
Dhr H. Kloosterman (Repcon)* 
Mw A. Koning (Stichting veilig spelen & Branchevereniging Spelen en Bewegen) 
Dhr P. Leeflang (min VWS/VGP) 
Dhr W. Lips (min VWS/VGP)* 
Mw S. Lobst (Stichting Springzaad) 
Mw S. van Loenen (Gemeente Zwolle) 
Mw P. van der Loo (NUSO)* 
Mw E. van Lottum (VNG) 
Dhr J. Lubbers (Gemeente Almere) 
Dhr T. Merkx (Walibi)* 
Dhr J. Ooms (Studio Jan Ooms) 
Dhr J. Oost (OBB Speelruimteadvies) 
Dhr S. Paul (NVWA) 
Dhr F. Poels (Efteling)* 
Dhr P. Post (Gemeente Almere) 
Dhr M. Priem (Blokker)* 

Directie Voeding, 

Gezondheidsbescherming 

en Preventie 

 

Regulier Overleg Warenwet 
 

Bezoekadres: 

Parnassusplein 5 
2511 VX  Den Haag 
 
T 070 340 79 11 
F 070 340 55 54 
www.rijksoverheid.nl 
 

Inlichtingen bij 

M. Kunst 
m.kunst@minvws.nl 
T 070 340 7969 
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brief. 
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Dhr W. Rahman (Speelplan) 
Dhr L. Rijnders (Branchevereniging Spelen en Bewegen/ Boer Play) 
Dhr D. van Rooij (Abos) 
Dhr J. van der Schaaf (Landal)* 
Mw O. de Smidt (min VWS/VGP) 
Dhr. J. Smith (Keurmerkinstituut) 
Dhr R. van Tilborg (Vincotte)* 
Dhr K. Tienstra (Branchevereniging Spelen en Bewegen/ Yalp) 
Dhr T. den Uijl (Jantje Beton)* 
Dhr W. Verbaartschot (TÜV Nederland) 
Dhr F. Verkoijen (Recron)* 
Dhr J. Verkroost (Platform Ruimte voor de Jeugd) 
Mw E. v.d. Wiel (Staatsbosbeheer)* 
 
* = afwezig 
 
 
 
 
1. Kennismaking en vaststelling agenda 

 
De voorzitter opent de vergadering en er volgt een voorstelronde.  
 
 

2. Mededelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat we uiterlijk 11.45 uur moeten afronden ivm een andere 
reservering van de zaal.  
 
Koning stelt voor om het onderwerp PAKs op een ander moment te bespreken als de 
uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. De voorzitter stemt hiermee in. 
 
  

3. Vragen naar aanleiding van het DPNL-verlag van 7 oktober 2015 
 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag. 
 
 

4. Inleiding door VWS 
 
De Smidt geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. Een vraag die 
momenteel speelt is in hoeverre het voor bewoners mogelijk moet kunnen zijn om 
losse speeltoestellen (speelgoed) neer te zetten in de openbare ruimte. Er is al 
meerdere keren gekeken naar de mogelijkheden hiervoor, maar tot nu toe is er geen 
draagvlak geweest voor de voorgestelde wijzigingen. Het ministerie staat open voor 
goede ideeën.  
 
 

5. Toelichting gemeente Zwolle en Almere 
 
De heer Ekhart van de gemeente Zwolle en de heer Post van de gemeente Almere 
presenteren hun ideeën over losse speeltoestellen (speelgoed) in de openbare 
ruimte. Ekhart geeft aan dat ze aan het zoeken zijn geweest naar een manier om dit 
probleem op te pakken. Als gemeente zien ze dat er meer aandacht is voor de 
participatiesamenleving en eigen initiatief van burgers. Spelen is vaak de aanleiding 
om iets te initiëren en als gemeente willen ze dit stimuleren. Een belangrijke vraag 
hierbij is wie er verantwoordelijk is voor eventuele risico’s. De gemeente wil een deel 
van die verantwoordelijkheid terugleggen bij de bewoners. Ekhart en Post doen het 
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voorstel om geen AKI-certificering te vragen voor losstaand speelgoed met CE-
markering. Het gaat om speelgoed met een laag risicoprofiel, bijvoorbeeld kleine 
glijbaantjes, trampoline en speelhuisjes. Dit speelgoed is geen alternatief voor 
reguliere speelplekken, maar een aanvulling hierop. Voor dit speelgoed in de 
openbare ruimte willen ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren en de 
bewoners bewust maken van de risico’s. De gemeente gaat hierover in gesprek met 
de buurtbewoners. De NVWA moet wel de mogelijkheid behouden om te kunnen 
optreden als dat nodig is. Ook belangrijk is dat gemeentes een bewuste keuze maken 
om dit toe te staan. Hiervoor zal waarschijnlijk een aanpassing nodig zijn in de APV 
(Algemene Plaatselijke Verordening). 
   
 

6. Discussie en uitwisseling van ideeën 
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel van de gemeente Zwolle en Almere is om 
bepaalde speelgoedtoestellen met CE-markering uit het WAS te halen, waarbij een 
duidelijk kader gehanteerd wordt waar aan voldaan moet worden. Leeflang vult aan 
dat de verantwoordelijkheid van de gemeente hetzelfde blijft en ook het WAS van 
kracht blijft met alleen een uitzondering voor enkele specifieke toestellen. 
 
Reinders stelt vast dat de Europese norm voor toestellen in de openbare ruimte dan 
niet wordt mee genomen. 
 
Lobst ziet dat veel burgerinitiatieven voor spelen in de openbare ruimte voornamelijk 
met groen te maken hebben en niet met speelgoed met een CE-markering. Ze vraagt 
of deze initiatieven buiten het voorstel vallen. Ekhart antwoordt dat dit soort 
initiatieven vaak in overleg en in samenwerking gaat met de gemeente. Het 
speelgoed wordt echter zelf door bewoners neer gezet. 
 
Koning vraagt zich af of bij een aanpassing van nationale regelgeving wel de 
mogelijkheid bestaat om de genoemde condities mee te nemen. De Smidt geeft aan 
eerst te willen zien of er ideeën zijn met voldoende draagvlak, daarna zal er gekeken 
worden naar de mogelijkheden. Leeflang vult aan dat het veiligheidsaspect hierin erg 
belangrijk is, als dat maar duidelijk geregeld is. 
 
Oost ziet een verschil tussen veiligheid en aansprakelijkheid. Post antwoordt dat 
degene die de handelingen verricht aansprakelijk is. Tegenwoordig wordt er steeds 
meer waarde gehecht aan eigen initiatief, maar daar hoort ook de 
verantwoordelijkheid bij. Als je mensen bewust maakt van hun rol, dan gaan ze zich 
ook anders gedragen. Het creëren van bewustwording vraagt wel een actieve 
houding van de gemeente.  
 
Lobst vraagt wie er verantwoordelijk is als er een ongeluk gebeurt op een 
speeltoestel dat door bewoners is neergezet. Post geeft aan dat hier weinig 
jurisprudentie over is, maar dat mogelijk de verantwoordelijkheid wordt neergelegd 
bij degene die het toestel heeft neergezet. Koning vraagt zich af of dit niet tot veel 
discussie leidt over van wie het toestel is. Ekhart antwoordt dat hij zelf de ervaring 
heeft dat dit altijd wel duidelijk is. 
 
Aartsen is in zijn gemeente ook bezig met dit probleem. Een oplossing zou kunnen 
zijn om alle toestellen te labelen. Zo is altijd bekend van wie het toestel is. Alle 
ongelabelde toestellen worden verwijderd. Hij wil meegeven dat hij zelf wel 
mogelijkheden ziet in losse speeltoestellen op een leeg pleintje in een woonwijk, 
maar problemen heeft met losse toestellen als aanvulling van een bestaande 
speelplek.  

 
Tienstra vraagt of de losse toestellen ’s avonds naar binnen gehaald moeten worden. 
Aartsen ziet het liefste dat dit inderdaad gebeurd. 
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Leeflang verduidelijkt wat er eventueel in het WAS geregeld zou kunnen worden, 
namelijk dat een beperkte set speelgoed buiten de verplichting van een keuring valt. 
De verplichtingen met betrekking tot veiligheid en toezicht blijven gewoon van 
toepassing. Een kleine glijbaan kan je eruit halen en komt dan onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen.  
 
Van Rooij vraagt zich af wat er wordt verstaan onder speelgoed. Leeflang antwoordt 
dat dit inderdaad de grote vraag is. Hierover is eerder gesproken tijden een ROW en 
bij de pilot. Het speelgoed waar het vaak over gaat zijn de trampolines, glijbaantjes, 
speelhuisjes, plastic wip. Deze toestellen vallen dan nog wel onder het WAS, maar 
met iets meer mogelijkheden voor de gemeente om dit zelf te reguleren en 
verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 
Van Lottum betwijfelt of dit geregeld kan worden via de APV. Ekhart geeft aan dat er 
ook andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld privaatrechtelijk met grondeigenaren. 
 
Verbaarschot merkt op dat er ook toestellen zijn met CE-markering die verplicht vast 
gezet moeten worden in de grond. Ekhart antwoordt dat zij zich richten op losse 
speeltoestellen. Leeflang geeft aan dat het duidelijk is dat het speelgoed waar we 
over praten niet door een AKI-keuring zou komen. De vraag is nu of we 
burgerinitiatief mogelijk willen maken door een beperkte set speelgoed uit te 
zonderen van deze keuring.  

 
Rahman komt veel van dit soort speelgoed tegen. Vaak ook stuk speelgoed of met 
een slecht valgebied. Hij vindt het een goed idee om het speelgoed verplicht te laten 
labellen en hierover duidelijke afspraken te maken met gemeente en bewoners.   

 
Tienstra is van mening dat dit speelgoed niet geschikt is om ’s nachts buiten te laten 
staan. Hierdoor gaat het sneller kapot of wordt kapot gemaakt. Als het kapot gaat is 
het een reëel risico dat er letsel ontstaat bij gebruik. Als je de eigenaar hiervoor 
verantwoordelijk stelt dan ontwricht je hele gezinnen. Post antwoordt dat de 
openbare ruimte nooit 100% veilig zal zijn, maar speelgoed heeft een eigenaar die 
betrokken is bij het object en kan handelen als er iets mis mee is. Als burgerinitiatief 
gesteund wordt, dan is bewustwording daar een belangrijk onderdeel van. 
 
Ooms zou toch graag een landelijke pilot zien in plaats van losse initiatieven door 
gemeenten. Hij ziet nu al neveneffecten zoals het opdoeken van speelplekken. Uit 
eerder proeven bleek ook dat het betrekken van bewoners niet werkt. Verbaarschot 
is benieuwd hoe een rechter zou oordelen als er een ongeval gebeurt en de 
gemeente niet heeft voldaan aan zijn verantwoordelijkheid. Van Rooij kent geen 
gemeente waarin dit soort initiatieven een succes zijn geworden.  

 
Rahman kent ook goede burgerinitiatieven, maar wil meegeven dat het belangrijk is 
om naar reikwijdte te kijken. Hij heeft meegemaakt dat bomen met bevestiging 
gecertificeerd moeten worden en zelfs keien. Misschien dat we daar iets minder 
streng in kunnen worden om zo meer burgerinitiatieven te steunen. 
 
Koning wil meegeven dat haar leden het belangrijk vinden dat iedereen naar buiten 
kan om te spelen. Hierbij hoort wel een bepaalde mate van veiligheid. Er zijn 
professionals die kijken naar hoe kinderen op een verantwoordelijke manier kunnen 
omgaan met de speelrisico’s. Meestal ontbreekt deze kennis bij bewoners en snappen 
ze niet waarom het ene wel mag en het andere niet. Het risico is dat ze meer gaan 
doen dan wat nog acceptabel is. Ze is niet tegen dit soort initiatieven, maar de vraag 
is wel wat een verandering op Rijksniveau gaat veranderen aan de huidige situatie, 
waarbij dit soort speelgoed al lang buiten staat.  
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Paul merkt op dat het belangrijk is dat de NVWA kan handhaven als dat nodig is. De 
handhaver kijkt naar welk wettelijk kader van toepassing is. In dit geval zal het WAS 
worden toegepast op speelgoed met een CE-markering. Deze producten hebben 
echter nooit voldaan aan het WAS, welke regels zijn er dan van toepassing. 
 
Koning vraagt of er nooit speelgoed mag zijn in de openbare ruimte. Ekhart 
antwoordt dat ze hier inderdaad op aangesproken zijn door de NVWA. Paul antwoordt 
dat de beslissing bij de inspecteur ligt, maar dat er echt niet meteen gehandhaafd 
wordt als er een keer een glijbaan blijft staan. Het gaat om structurele situaties. 

 
Smith geeft aan dat CE-markering is bedoeld voor speelgoed in de particuliere 
sector. Uit ervaring bij kinderdagverblijven blijkt dat dit speelgoed niet voldoet aan 
de veiligheidseisen voor intensief gebruik en er zijn ook daadwerkelijk ongelukken 
mee gebeurd.  

 
Lobst wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan 
de behoefte van bewoners om iets te doen met de buitenruimte. Er is veel 
onzekerheid en onwetendheid bij de burger waardoor er weinig van de grond komt. 
Nu is niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn en een wijziging kan helpen. 

 
Aartsen is van mening dat het helpt om initiatiefnemers bekend te maken met de 
risico’s. In Rotterdam loopt al jaren een initiatief waarbij containers zijn geplaatst 
met speelgoed erin. Speelgoed met CE-markering hoort niet buiten te staan, maar er 
zijn wel dingen mogelijk. Ga in gesprek met bewoners en blijf als gemeente goed 
opletten.  
 
Van Hirtum denkt dat het misschien een paar maanden goed gaat met de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners, maar wat gebeurt er daarna. Burgerinitiatief is 
prima, maar geen uiteindelijk doel.  

 
Paul ziet problemen bij het toezicht van de NVWA op speelgoed dat nooit heeft 
voldaan aan de WAS. Hij is van mening dat speelgoed niet onder het WAS zou 
moeten vallen. Volgens Rahman is het voor de NVWA duidelijker als je speelgoed 
gaat labellen en de verantwoordelijkheid bij de gemeente legt. 
 
Oost heeft zijn bedenkingen bij het labellen van speelgoed. Wat gebeurt er als er niet 
gelabeld wordt. Aartsen antwoordt dat hier in zijn gemeente duidelijke afspraken 
over zijn gemaakt. Zonder label wordt er navraag gedaan in de wijk en als dat niets 
oplevert dan wordt het weggehaald.  
 
Koning vraag hoe je kunt borgen dat dit soort initiatieven niet ten kosten gaan van 
reguliere speelplekken. Leeflang antwoordt dat dit niet via landelijke regelgeving 
gestuurd kan worden omdat dit lokale keuzes zijn. We kijken hier naar wat er 
eventueel wel landelijk gestuurd kan worden. 

 
 

7. Rondvraag 
 
De voorzitter vraagt aan de deelnemers hoe dit voorstel verder opgepakt gaat 
worden. Verkroost stelt voor dat de gemeente Zwolle en Almere het voorstel verder 
uitwerken met de hulp van enkele andere organisaties. De voorzitter vindt dit een 
goed voorstel en stelt voor om begin volgend jaar een ROW in te plannen waar het 
nieuwe voorstel besproken kan worden.  
 
De gemeenten Zwolle en Almere zullen het initiatief nemen om de werkgroep samen te roepen. 

De ROW secretaris heeft genoteerd wie van de ROW-deelnemers wil meedoen aan de 

werkgroep en dit is doorgegeven aan de heer P. Post (Gemeente Almere) en de heer R. Ekhart 

(Gemeente Zwolle). 
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Koning vraagt of dit niet te laat is om de resultaten van het onderzoek naar PAKs te 
kunnen bespreken. Leeflang geeft aan dat pas ergens begin volgend jaar de 
resultaten bekend zullen zijn van de twee onderzoeken die lopen (naar 
rubbergranulaat en rubber tegels).  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur. 

 
De secretaris, 
 
 
M. Kunst  


