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Redactioneel 

 

Mr. dr. P.W.J. Verbruggen* 

 

Speelveiligheid voor de jonge consument 

 

Indoorspeelhallen zijn populair. Zowel bij kinderen, als bij ouders, zeg ik uit ervaring. De 

hallen bieden een groot aanbod van uitdagende speeltoestellen zoals hoge, met elkaar 

verbonden klim- en klauterinstallaties, glijbanen, springkussens en trampolines. De toestellen 

worden door een grote groep jonge tot zeer jonge kinderen gebruikt, doorgaans tegelijk. In 

hun enthousiasme onderschatten zij de gevaren en overschatten zij hun eigen kunnen. Ouders 

of begeleiders laten de kinderen begaan, de fanatiekeling daargelaten. De combinatie van deze 

risicofactoren maakt dat een bezoek aan een ‘speelparadijs’ voor deze jonge consumenten niet 

zonder gevaar is. Ongevallen met letsel tot gevolg liggen op de loer. 

Toch lijkt een deel van de ongevallen in indoorspeelhallen niet zijn oorzaak te vinden in de 

genoemde risicofactoren, maar in de onveiligheid van speeltoestellen zelf. De media berichten 

regelmatig over ongevallen en letsel als gevolg van onveilig speelmaterieel.1 Absoluut 

dieptepunt is het ongeval in december 2015 met een vierjarige kleuter, die tijdens een bezoek 

aan een speelhal met de buitenschoolse opvang van een ongekeurd en technisch onveilig 

toestel viel. De kleuter overleed enkele dagen later. 

De inspecties die sinds het noodlottige voorval door de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA) zijn uitgevoerd, schetsen het beeld dat het niet best gesteld is met 

de veiligheid van indoorspeeltoestellen.2 In de periode midden 2016 tot midden 2018 

inspecteerde de NVWA in totaal 88 indoorspeelhallen. 80% van de geïnspecteerde locaties 

bleek niet aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen. Bij twee derde ging het om het 

ontbreken van een geldig keuringscertificaat van een of meerdere toestellen en bij bijna de 

helft werden een of meer technische mankementen opgemerkt. Deze mankementen varieerden 

van gaten in netten en te lage wanden ter voorkoming van een val, tot het ontbreken van 

                                                   
* Universitair hoofddocent Privaatrecht, Tilburg University en redacteur van dit tijdschrift 

1 Zie bijvoorbeeld: www.rtlnieuws.nl/node/178756, 4 maart 2017. 

2 NVWA, ‘Inspectieresultaten indoorspeelhallen 2016-2017’ (bijgewerkt tot 23 november 2018), 

www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-

indoorspeelhallen/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/indoorspeelhallen/inspectieresultaten-

indoorspeelhallen-2016-2017 (geraadpleegd 28 januari 2019). 
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onderdelen en ondeugdelijke verankering. Tien locaties werden in deze periode onder 

verscherpt toezicht geplaatst. Van 97 locaties zijn geen recente inspectiegegevens bekend.3 

Wat mogen consumenten – kinderen en hun ouders en begeleiders – van de beheerder van een 

indoorspeelhal verwachten wat betreft de veiligheid van aanwezige speeltoestellen als zij een 

speelhal bezoeken? En wat mogen zij, gelet op de verontrustende inspectieresultaten, 

verwachten van de NVWA, die toezicht houdt op de in totaal 185 Nederlandse 

indoorspeelhallen? 

Het is zinvol om eerst de verschillende verhoudingen te duiden. De overeenkomst die de 

bezoeker met de beheerder sluit moet worden gekwalificeerd als een ‘overeenkomst van 

opdracht’ in de zin van art. 7:400 BW.4 De beheerder moet als opdrachtnemer in de uitvoering 

van de opdracht de zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Betrokken op het geval 

van indoorspeelhallen houdt deze verplichting algemeen gesteld in dat van de beheerder mag 

worden verwacht dat hij de aanwezige speeltoestellen zo aanbiedt en onderhoudt dat zij bij 

normaal gebruik door bezoekers voor hen geen gevaar opleveren.5 

In de uitvoering van de opdracht maakt de beheerder bovendien gebruik van speeltoestellen. 

Deze kunnen als ‘hulpzaak’ worden gekwalificeerd in de zin van art. 6:77 BW. De hulpzaak 

moet geschikt zijn voor de uitvoering van de opdracht.6 Een speeltoestel dat bij redelijkerwijs 

te verwachten gebruik door spelende kinderen niet veilig is, is ongeschikt. In dat geval, zo 

volgt uit art. 6:77 BW, schiet de beheerder toerekenbaar tekort in de nakoming van zijn 

                                                   
3 De eerste inspectieresultaten, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2016, waren nog alarmerender. Destijds 

werden er bij 33 van de 37 geïnspecteerde speelhallen onregelmatigheden geconstateerd. In 75% van de gevallen 

ontbraken geldige keuringscertificaten en bij 95% werden technische mankementen opgemerkt. Zie: NVWA, 

‘Toezicht Indoor Speeltoestellen Inspectieresultaten 2016’ (13 januari 2017), 

www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen/documenten/consument/consumentenartikelen/non-

food/speeltoestellen/indoor-speeltoestellen-inspectieresultaten-rapport-2016 (geraadpleegd 28 januari 2019). 

4 De Richtlijn Consumentrechten (Richtlijn 2011/83/EC) spreekt van ‘dienstenovereenkomsten’. De richtlijn 

stelt geen inhoudelijke regels aan de veiligheid van producten aangeboden aan consumenten in het kader van de 

nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties. 

5 Deze verplichting volgt tevens uit de jurisprudentie over de (kwalitatieve) aansprakelijkheid van 

speeltuinbeheerders op grond van art. 6:162 en 174 BW. Zie onder meer Hof Den Haag 30 maart 2010, 

ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6400, r.o. 8; Hof Amsterdam 28 december 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BA3005, 

r.o. 4.5; en Rb. Assen ECLI:NL:RBASS:2001:AD6739, r.o. 5.4. 

6 HR 13 december 1968, NJ 1969/174, m.nt. G.J Scholten (Polyclens). Zie uitgebreid: B.J. Broekema-Engelen, 

‘Ongeschiktheid van de zaak’, in: Groene Serie Verbintenissenrecht, art. 6:77 BW, aant. 8, Deventer: Wolters 

Kluwer (losbladig en online). 
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verplichtingen jegens de bezoeker. Deze risico-regel lijdt uitzondering als toerekening 

onredelijk zou zijn. Echter, rechters passen de uitzondering terughoudend toe en een 

beheerder die commercieel een speelhal exploiteert, naar eigen inzicht daartoe speeltoestellen 

selecteert en aanbiedt, in het onderhoud voorziet, en zich kan verzekeren tegen 

aansprakelijkheid, zal niet in aanmerking komen.7 

Zowel de invulling van de zorgplicht van de beheerder als opdrachtnemer, als de 

toepasselijkheid van de risico-regel van art. 6:77 BW draait derhalve om de vraag of een 

speeltoestel bij normaal gebruik voor kinderen veilig is. Deze norm volgt ook uit het 

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, op grond waarvan de beheerder ervoor moet 

zorgen ‘dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, 

geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen 

gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.’8 Tevens dient de beheerder te 

beschikken over een geldig keuringscertificaat voor ieder speeltoestel door een zogenaamde 

aangewezen keuringsinstantie (AKI) en moet hij een logboek voorhanden hebben met daarin 

actuele gegevens over de installatie, reparatie en keuring van de toestellen.9 De ‘Nadere 

uitvoeringsregels attractie- en speeltoestellen’10 wijzen specifieke technische (NEN-)normen 

aan die de zorgplicht van de beheerder verder inkleuren. De NVWA is de wettelijk bevoegde 

instantie die toezicht houdt op de beheerder en controleert of hij toestellen gebruikt die zijn 

goedgekeurd door een AKI en of de toestellen voldoen aan de wettelijk voorschreven 

veiligheidsnormen.11 

Schendt de beheerder deze veiligheidsnormen, dan schendt hij tevens, behoudens tegenbewijs, 

zijn zorgplicht om als goed opdrachtnemer de opdracht uit te voeren. Ook zal de schending in 

beginsel de ongeschiktheid van het speeltoestel als hulpzaak aantonen en daarmee ook de 

                                                   
7 Deze overwegingen spelen doorgaans een rol bij de afweging of het onredelijk is de tekortkoming in de 

nakoming van een verbintenis aan de debiteur toe te rekening indien hij bij de uitvoering van die verbintenis een 

hulpzaak gebruikt. Zie voor een toepassing in het kader van medische hulpmiddelen: J.T. Hiemstra, De 

aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse 

van de aansprakelijkheid van de hulpverlener jegens de patiënt (diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 

2018. 

8 Art. 15 lid 1 Besluit, Stb. 1996, 474 (laatstelijk gewijzigd bij AMvB van 14 maart 2016, Stb. 2016, 134). 

9 Art. 14a en 14 lid 2 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 

10 Stcrt. 1997, 33 (laatstelijk gewijzigd bij van 24 januari 2017, Stcrt. 2017, 4901). 

11 NVWA, ‘Interventiebeleid attractie- en speeltoestellen’, 1 september 2017, www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-

de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-boetes/interventiebeleid/interventiebeleid-attractie--en-speeltoestellen 

(geraadpleegd 28 januari 2019). 
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toerekenbaarheid van de tekortkoming door de beheerder in zijn verplichtingen naar de 

bezoekers toe. Indien de bezoeker letselschade lijdt als gevolg van de schending of 

ongeschiktheid is daarmee de aansprakelijkheid van de beheerder in principe gegeven. 

Beheerders proberen deze aansprakelijkheid in hun algemene voorwaarden geheel uit te 

sluiten (‘gebruik op eigen risico’), dan wel tot een minimum te beperken.12 Omdat de 

opdracht hier een consumentenovereenkomst betreft, geldt overeenkomstig art. 6:237 

onderdeel f BW dat deze exoneraties worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. In het 

tegenbewijs zal de beheerder niet slagen als de schade het gevolg is van een onveilig toestel. 

Daarbij moet, naast het feit dat het hier letselschade betreft, worden gelet op de 

omstandigheid dat de beheerder een hoofdverplichting, althans een (impliciete) garantie 

schendt.13 Ook relevant moet worden geacht het beperkte inzicht van het betrokken jeugdige 

slachtoffer in het concrete gevaar14 en dat de beheerder zich redelijkerwijs kan verzekeren 

tegen het risico van aansprakelijkheid.15 Dat is wellicht slechts anders ten aanzien van schade 

die niet zijn oorzaak heeft in een veiligheidsgebrek, maar bijvoorbeeld veroorzaakt is door 

een medebezoeker.16 

                                                   
12 De grootste franchise in Nederland van ‘indoorspeelparadijzen’, Ballorig hanteert in zijn algemene 

voorwaarden de volgende clausules. Art. 9 lid 1: ‘De wederpartij en de klant [hier: het kind – PV] verblijven 

geheel op eigen risico in het kinderspeelparadijs.’ Art. 9 lid 2: ‘Ballorig kwijt zich van zijn taak zoals van een 

onderneming in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, 

diefstal verlies of andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten 

in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te 

wijten.’ Art. 9 lid 4: ‘Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid 

van Ballorig – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs. Voldoening aan 

deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.’ Art. 9 lid 4: ‘Onverminderd het bepaalde in het 

vorige lid van dit artikel is Ballorig nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het 

verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Ballorig gesloten verzekering.’ Zie: 

www.ballorig.nl/over-ballorig/algemene-voorwaarden (geraadpleegd 28 januari 2019). 

13 Cfm. HR 25 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1016, r.o. 3.3 (Gerards/Vijverberg). De algemene voorwaarden 

van Ballorig bevatten de volgende garantie in art. 4 lid 4: ‘Ballorig staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid 

van het ter beschikking gestelde kinderspeelparadijs.’ 

14 Vgl. HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4042, r.o 3.5.2 (Eurosportief/Wesselink). 

15 Cfm. HR 18 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6913, r.o. 3.6 (Kuunders/Swinkels) en Hof Den Haag 19 januari 

2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0046, r.o. 5 en 6 (Kartbaan). Zie uitgebreid over deze omstandigheden en 

desbetreffende jurisprudentie R.H.C. Jongeneel, ‘Aansprakelijkheidsbeperking’, in: B. Wessels & R.H.C. 

Jongeneel (red.), Algemene Voorwaarden, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 395-425. 

16 Ook daarvoor sluit Ballorig iedere aansprakelijkheid uit overeenkomstig art. 9 lid 3 BW: ‘Ballorig is evenmin 
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Ook van de toezichthouder mag de consument wat verwachten. De NVWA is gehouden 

zorgvuldig en bekwaam toezicht te houden. Toetsteen voor die zorgplicht is of hij ‘in de 

omstandigheden en met de kennis van toen, alle belangen in aanmerking genomen, in 

redelijkheid tot de desbetreffende beslissing heeft kunnen komen’.17 Dat de NVWA 

technische mankementen van speeltoestellen niet opgemerkt heeft of dat een geldig 

keuringscertificaat ontbreekt, moet dan als een fout worden gezien. Algemener nog, indien bij 

een inspectie een normschending niet wordt geconstateerd omdat niet op het desbetreffende 

punt is gecontroleerd, terwijl dat op basis van het inspectiebeleid- of protocol wel had 

gemoeten, schendt de toezichthouder zijn zorgplicht.18 Als deze schending schade veroorzaakt 

en de geschonden zorgplicht het slachtoffer tegen de door hem of haar geleden schade 

beschermt, is de toezichthouder aansprakelijk jegens het slachtoffer.  

In die zin is het juist dat de NVWA onlangs aansprakelijkheid heeft erkend voor het dodelijke 

ongeval met de vierjarige kleuter; zij had haar eigen interventiebeleid overtreden waardoor 

het ongeval kon plaatsvinden.19 Het onderzoek naar het ongeval, gelast door de Ministers van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, schetst 

een onthutsend beeld van de gang van zaken.20 Inmiddels heeft de NVWA haar 

interventiebeleid bij indoorspeelhallen aangescherpt: de inspectiecapaciteit is meer dan 

verdubbeld, er wordt gewerkt aan de uniformering van inspecties en er wordt samengewerkt 

met private controlebureaus die zelfstandig inspecties uitvoeren op basis van een door de 

NWVA erkend zelfcontrolesysteem.21 Hopelijk zullen hierdoor de inspecties de komende 

                                                   
aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling.’ 

17 Zie uitgebreid de conclusie van A-G T. Hartlief bij HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:169, punt 3.9 (met 

verwijzing naar literatuur en jurisprudentie). 

18 HR 29 juni 2006, ECLI:HR:2007:BA0895, r.o. 3.2-3.3 (Aardbeimijt). Zie voor een discussie P.W.J. 

Verbruggen, ‘Aansprakelijkheid wegens gebrekkig overheidstoezicht’, in: R.J.N. Schlössels e.a., De burgerlijke 

rechter in het publiekrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 343 e.v. 

19 Kamerstukken II 2017/18, 33835, 99, p. 1-2. 

20 Zie voor het feitenrelaas: ‘Kamerbrief bij de resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de inspecties in 

de speelhal Happy Days’ (24 januari 2019), Bijlage ‘Feitenonderzoek inspectieproces Warenwetbesluit attractie- 

en speeltoestellen bij NVWA inzake ongeval Happy Days’, www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/24/kamerbrief-bij-de-resultaten-van-het-

onafhankelijke-onderzoek-naar-de-inspecties-in-de-speelhal-happy-days (geraadpleegd 28 januari 2019). 

21 Zie: NVWA, ‘Beter toezicht speeltoestellen na tragisch ongeval’, 24 januari 2019, 

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/24/beter-toezicht-speeltoestellen-na-tragisch-ongeval 

(geraadpleegd 28 januari 2019). NVWA, ‘Interventiebeleid attractie- en speeltoestellen’, 1 september 2017, 
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jaren betere naleving door de beheerders laten zien. 

De jonge consument in de indoorspeelhal mag dus zeker wat verwachten van de beheerder en 

toezichthouder. Met een bezoek moet hij of zij de risico’s die gecreëerd worden door eigen 

speelgedrag op de koop (hier ‘opdracht’) toenemen. Maar de risico’s die hun oorsprong 

hebben in de onveiligheid van de speeltoestellen zelf, zijn voorzienbaar en vallen daarom 

binnen de zorgplicht van de beheerder en toezichthouder. Ten aanzien van deze risico’s 

verdient de jonge consument volledige bescherming en moet speelveiligheid vooropstaan. 

                                                   
www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/toezicht-maatregelen-en-

boetes/interventiebeleid/interventiebeleid-attractie--en-speeltoestellen (geraadpleegd 28 januari 2019). 


