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Betreft: Verzoekschrift 0298/2010, ingediend door Antje en Andreas Bauer (Duitse 
nationaliteit), over bescherming van kinderen door de vaststelling van bindende 
Europese normen voor speelapparaten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners pleiten voor de invoering van Europese wetgeving die eigenaren en uitbaters van 
kinderspeelplaatsen en -tuinen ertoe verplicht zich bij de inrichting en exploitatie te houden 
aan de DIN EN-normen. Ook zouden zij ertoe moeten worden verplicht hun speelapparaten 
op gezette tijden te laten controleren door een onafhankelijke en erkende keuringsinstelling.
Volgens indieners worden de DIN EN-normen momenteel slechts op vrijwillige basis 
toegepast, zonder onafhankelijke controle en zonder rechtsgevolgen bij overtredingen.
Indieners stellen dat veel speelapparaten niet deugdelijk is, waardoor spelende kinderen 
gevaar lopen. Zij verzoeken het Europees Parlement te komen met wetgeving voor 
speelapparatuur die vergelijkbaar is met wetgeving voor de veiligheid van producten 
(Richtlijn 2001/95/EG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28.06.10. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

Er zijn verschillende Europese normen voor de veiligheid van speeltoestellen, voor de 
installatie en het onderhoud ervan en voor de valdempende ondergrond (Impact-Attenuating 
Surface, IAS) die rondom het toestel wordt aangebracht (EN 1176-reeks en EN 1177).

Sommige lidstaten (bijvoorbeeld Frankrijk, België en Nederland) hebben specifieke 
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wetgeving voor de veiligheid van speelplaatsen. In andere lidstaten (bijvoorbeeld 
Denemarken, Estland, Polen) valt de veiligheid van de toestellen onder de 
bouwverordeningen. Weer andere lidstaten zijn nog bezig met het aannemen van nationale 
wetgeving (Hongarije, Slowakije). Deze nationale verordeningen leggen ook verplichtingen 
vast met betrekking tot regelmatige inspectie van de toestellen.

Op Europees niveau stelt Richtlijn 2001/95 inzake algemene productveiligheid de 
verplichting dat producten die op de markt worden gebracht en beschikbaar worden gesteld 
aan consumenten veilig moeten zijn. De richtlijn erkent dat kinderen kwetsbare consumenten 
zijn en dat er daarom versterkte bepalingen moeten gelden in de lidstaten als het gaat om de 
veiligheid van producten waarmee kinderen in aanraking komen, waaronder dus ook 
speeltoestellen.

Tussen september 2007 en november 2008 heeft de Commissie met acht EU/EVA-lidstaten 
een gezamenlijke markttoezichtactie medegefinancierd om de veiligheid van speeltoestellen te 
verbeteren en het bewustzijn van de consumenten te vergroten.

Tijdens deze actie zijn bijna 16.000 speelplaatsen en 50 exploitanten (fabrikanten, eigenaars 
en gemeenten) geïnspecteerd. In 40 procent van de geïnspecteerde speelplaatsen werden 
verschillende gevallen van niet-naleving geconstateerd. Ook waren veel exploitanten 
(eigenaars) van speelplaatsen niet op de hoogte van de basisveiligheidsverplichtingen, zoals 
de plicht om de toestellen ten minste eenmaal per jaar te laten inspecteren, die is vastgelegd in 
de Europese norm EN 1176-7. Weinig van de geïnspecteerde gemeenten pleegden regelmatig 
onderhoud in de speelplaatsen1.

Tijdens de gezamenlijke markttoezichtactie bleek dat de zwakke plekken in de veiligheid van 
de speelplaatsen hoofdzakelijk het gevolg waren van ongelijkmatige handhaving van de 
bestaande wetgevingen en normen.

In 2009 begon de Commissie samen met de lidstaten aan de besprekingen voor de 
wederzijdse erkenning van de Europese normen van de EN 1176-reeks en EN 1177 krachtens 
Richtlijn 2001/95. Het doel is referenties van deze normen bekendmaken in het Publicatieblad 
van de EU, waardoor ze in de praktijk bijna verplicht worden. Volgens Richtlijn 2001/95 
wordt bij naleving van de normen waarvan de referenties zijn bekendgemaakt conformiteit 
verondersteld. Deze veronderstelling vergemakkelijkt de taak van marktinspecteurs en de 
naleving door exploitanten.

Daarnaast blijft de Commissie van mening dat ouderlijk toezicht en consumentenbewustzijn 
eveneens essentieel zijn voor de veiligheid van kinderen. Op die manier kan veel letsel 
worden voorkomen.

In dit verband heeft de gezamenlijke markttoezichtactie ook geleid tot een folder met tips 
voor ouders2. Bovendien heeft de Commissie een speciaal hoofdstuk over de veiligheid van 
speelplaatsen gepubliceerd op DOLCETA, de online consumenteneducatiesite3.

                                               
1 De resultaten van deze gezamenlijke actie zijn beschikbaar op:
http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/
2 Zie voetnoot 1.
3 http://www.dolceta.eu/nederland/Mod3/spip.php?rubrique7.
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Conclusie

Er bestaat een groot aantal normen en verordeningen op Europees en nationaal niveau met 
betrekking tot de veiligheid van speelplaatsen. Een EU/EVA-brede markttoezichtactie die is 
uitgevoerd in 2007 en 2008 wees uit dat, hoewel de relevante wetgeving en/of normen er zijn, 
de handhaving van deze regels niet in heel Europa gelijk is, wat ertoe leidt dat diverse 
speelplaatsen niet aan de eisen voldoen. Tegen deze achtergrond is een nieuwe algemene 
Europese wetgeving voor de veiligheid van speeltoestellen, zoals de indieners voorstellen, 
niet de beste oplossing en zou deze waarschijnlijk in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel.

De Commissie is van mening dat de veiligheid van speeltoestellen in Europa op effectievere 
wijze kan worden verbeterd door voorwaarden te scheppen voor betere handhaving van de 
bestaande regels en normen en door het bewustzijn van de consumenten te vergroten.


