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ALGEMENE INFORMATIE BIJ DEZE UITGAVE 
 
Deze beoordelingsrichtlijn is door de certificatie-instelling SKH conform het SKH Reglement voor 
procescertificatie bindend verklaard en zal per 17-04-2015 worden gehanteerd voor het uitgeven van een 
KOMO® kwaliteitsverklaring "Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud". 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de beoordelingsrichtlijn 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud’ d.d. 15-06-2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgever:  
Certificatie instelling SKH 
Postbus 159  
6700 AD Wageningen 
Telefoon:  (0317) 45 34 25  
Fax:           (0317) 41 26 10  
E-mail:      mail@skh.org 
Website:    http://www.skh.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Certificatie instelling SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKH, noch mag 
het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaar-
digd. 
  

http://www.skh.org/
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1 INLEIDING 

 
1.1 Algemeen 
 De in deze beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen voor procescertificatie worden door de certificatie 

instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling 
van een aanvraag c.q. de instandhouding van een KOMO®-certificatiesysteem voor procescertificatie 
voor plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud van speeltoestellen. 

    Het techniekgebied van deze beoordelingsrichtlijn is: T (dit staat voor het gebied diensten en 
materieel). 

 Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie instellingen 
aanvullende eisen in de zin van algemene procedure-eisen voor certificatie, zoals vastgelegd in het 
certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling.  

 Deze beoordelingsrichtlijn vervangt beoordelingsrichtlijn 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud’ d.d. 15-06-2000. De kwaliteitsverklaringen die op basis van die 
beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid na 17-10-2015 

 
1.2 Toepassingsgebied 
 Deze beoordelingsrichtlijn heeft als doel om te komen tot de aanleg en het behoud van een veilige 

speelplek. Daarom heeft deze beoordelingsrichtlijn betrekking op de plaatsing van speeltoestellen, 
de aanleg van de schokabsorberende ondergrond alsmede op de controle en het onderhoud van 
geplaatste speeltoestellen. Dit betreft zowel creatie van nieuwe speelplekken als renovatie van 
bestaande speelplekken.  

 
1.3 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen 
 Indien door een aanvrager (producent/leverancier) in het kader van externe controle rapporten van 

onderzoeksinstellingen of laboratoria worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze 
beoordelingsrichtlijn wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een 
instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, 
te weten: 

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie -instellingen 
- NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie instellingen die systemen certificeren 
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011* voor certificatie instellingen die producten 

certificeren 
 Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het 

betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of 
een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft 
gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie instelling zelf 
verifiëren of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

 
 * NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 

vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld. 
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1.4 Kwaliteitsverklaringen 
 Op basis van de KOMO-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een 

KOMO®-kwaliteitsverklaring voor proces uitgegeven.  
 
 Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de eisen vermeld waaraan de af te 

geven kwaliteitsverklaringen moeten voldoen. Het betreft: 
• Eisen voor het voorblad t.a.v. de te gebruiken lay-out en teksten 
• Eisen t.a.v. de indeling en de te gebruiken teksten 

 
 Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat de modelkwaliteitsverklaring vermeld die 

voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. De af te geven kwaliteitsverklaringen moeten 
hiermee overeenkomen. 

 
  
 Wat houdt een KOMO kwaliteitsverklaring in 
 Een KOMO-kwaliteitsverklaring houdt in dat het kwaliteitssysteem en processen initieel zijn 

beoordeeld tegen de eisen uit deze Beoordelingsrichtlijn door of onder verantwoording van een 
geaccrediteerde instelling. Tevens staat het kwaliteitssysteem onder continu toezicht van de 
geaccrediteerde instelling waarbij beoordeeld wordt of geborgd is of het proces bij voortduring aan 
de eisen van deze Beoordelingsrichtlijn voldoet en vinden er frequent steekproefsgewijs 
beoordelingen plaats. 

 
1.5 Scope van het certificaat 
 De houder van de kwaliteitsverklaring voor procescertificatie kan, afhankelijk van de overeenkomst 

met de opdrachtgever invulling geven aan één, meerdere of alle procesonderdelen zoals in de titel 
van deze beoordelingsrichtlijn zijn aangegeven.  

 Indien de houder van de kwaliteitsverklaring niet alle procesonderdelen invult zal de scope 
overeenkomen met zijn bedrijfsactiviteiten. De scope kan variëren tussen plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud van speeltoestellen of beperkt zijn tot  
a) plaatsing speeltoestellen, 
b) aanleg ondergrond, 
c) controle speeltoestel en/of ondergrond, 
d) onderhoud speeltoestel en/of ondergrond, 
 of een willekeurige combinatie van a t/m d. 

 
  



Beoordelingsrichtlijn 9921  
Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud,  
d.d.17-04-2015  Pagina 6 van 16 
 
 
2 TERMINOLOGIE 
 In beginsel wordt voor termen en definities verwezen naar de begripsomschrijvingen zoals die in de 

verschillende normbladen zijn verwoord. Voor begrippen die samenhangen met certificatie wordt 
verwezen naar de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) en het reglement van de 
certificerende instelling. 

 
 In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: 
 Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp 

van certificatie. 
 College van Deskundigen: het College van Deskundigen “Meubelen, Interieurbouw en 

Houtbewerkingsmachines”. 
 Houder van de kwaliteitsverklaring: de partij die op basis van deze beoordelingsrichtlijn 
 gekwalificeerd is om folie (decormateriaal) te ommantelen. 
 Certificatie-instelling: De instelling die het toelatingsonderzoek en de externe controles uitvoert bij 

de houder van de kwaliteitsverklaring en de kwaliteitsverklaring heeft afgegeven.  
 Intern kwaliteitsbewakingssysteem (IKB): organisatiestructuur, procedures, processen en  

middelen die nodig zijn voor het implementeren en instandhouden van kwaliteitszorg bij de 
  houder van de kwaliteitsverklaring. 
 IKB-schema: een beschrijving van het interne kwaliteitsbewakingssysteem van de door de houder 

van de kwaliteitsverklaring uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. 
 Speeltoestel: Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaarte-

kracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt (definitie uit de WAS artikel 1c).   
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3 PROCEDURE VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE KOMO-KWALITEITSVERKLARING 
 
3.1 Start van het onderzoek 
 De aanvrager van de kwaliteitsverklaring geeft aan welke processen moeten worden opgenomen in 

de af te geven kwaliteitsverklaring. Tevens verstrekt hij de nodige gegevens ten behoeve van het 
opstellen van de “technische specificatie” en geeft aan welke uitspraken in de kwaliteitsverklaring 
moeten worden opgenomen en verstrekt de onderbouwing van die uitspraken. 

 
 Opmerking 
 De aanvrager kan zijn: 
  - de producent/leverancier van speeltoestellen; 
  - de eigenaar/beheerder/exploitant van speeltoestellen; 
  - een willekeurig andere organisatie. 
 
3.2 Toelatingsonderzoek voor de KOMO-kwaliteitsverklaring 
 Ten behoeve van het verkrijgen van de KOMO®-kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling 

onderzoek uit middels een bezoek van een project. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan 
wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn 

 Bepaling van de overige proceskenmerken 

 Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften 

 Beoordeling van de onderhoudsvoorschriften 
 De certificatie instelling toetst de opgegeven prestaties. Vastgesteld moet worden in hoeverre wordt 

voldaan aan de prestaties zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze beoordelingsrichtlijn. 
 Indien niet alle activiteiten binnen de scope van de aanvrager binnen één project beoordeeld kunnen 

worden, zullen meerdere projecten bezocht worden.   
   
3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem  
 Ten behoeve van het verkrijgen van de kwaliteitsverklaringen voert de certificatie instelling 

onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 
 • Beoordeling van het proces 
 • Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema  
 • Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 
 De certificatie instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. Vastgesteld 

moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 
3.4 Verlening KOMO- kwaliteitsverklaring 
 Na afronding van het toelatingsonderzoek voor de KOMO-kwaliteitsverklaring worden de resultaten 

vastgelegd in een rapport dat wordt voorgelegd aan de beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en 
stelt vast of de KOMO-kwaliteitsverklaring kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of 
onderzoeken nodig zijn voordat de KOMO-kwaliteitsverklaring kan worden verleend. 

 
3.5 Externe kwaliteitszorg 
 Na afgifte van de KOMO-kwaliteitsverklaring wordt door de certificatie instelling controle uitgeoefend 

zoals beschreven in hoofdstuk 6. 
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4 PROCESEISEN 
 
4.1 Algemeen 
 Speeltoestellen worden door de fabrikanten geleverd inclusief plaatsings- en onderhouds- 
 voorschriften. Deze voorschriften dienen te voldoen zoals deze in de Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen en nadere regels attractie- en speeltoestellen zijn vermeld (In de laatste staan met 
name de normen van de NEN-EN 1176 reeks, zie voor details de documentenlijst in deze 
beoordelingsrichtlijn). 

  
4.2 Projectuitvoering 
 
4.2.1 Orderbevestiging 
 De houder van de kwaliteitsverklaring moet opdrachten schriftelijk vastleggen (orderbevestiging) met 

bijbehorende voorwaarden (zie  4.3, 4.4 en 4.5 van deze beoordelingsrichtlijn), waarbij moet  worden 
aangegeven welke activiteiten onder de KOMO-kwaliteitsverklaring plaatsvinden.  

 Indien het plaatsen van het speeltoestel of het aanbrengen van de schokabsorberende ondergrond 
voor de aanleg of de renovatie van de speelplek niet tot de opdracht behoort, meldt de houder van 
de kwaliteitsverklaring aan de opdrachtgever dat de andere activiteit wel een voorwaarde is om te 
komen tot een veilige speelplek die in gebruik genomen mag worden. 

 
4.3 Plaatsing speeltoestellen 
 
4.3.1 Het te plaatsen speeltoestel 
 Te plaatsen speeltoestellen dienen volgens het Warenwetbesluit veiligheid attractie- en 

speeltoestellen te zijn voorzien van een EG-type certificaat of merk van goedkeuring. Indien dit EG-
type certificaat of merk van goedkeuring ontbreekt (bijvoorbeeld bij prototypen, zie aanvullende eisen 
onder paragraaf 4.3.2), moet dit alsnog worden verkregen alvorens tot ingebruikname van het 
betrokken toestel kan worden overgegaan. 

 Het te plaatsen speeltoestel moeten overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant van 
het speeltoestel geschieden. Het plaatsen dient te worden uitgevoerd met daartoe geëigende 
middelen/gereedschappen zoals die in de plaatsingsvoorschriften zijn vermeld.  

 De eventueel benodigde betonmortel dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 1801. 
 Gebruikt grond/zand moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 9335. 
  
 Overeenkomstig het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen dient per speeltoestel een logboek 

beschikbaar te zijn. De houder van de kwaliteitsverklaring levert bij elk te plaatsen speeltoestel een 
logboek. 

  
 Indien het speeltoestel door de houder van de kwaliteitsverklaring tijdens het plaatsingsproces 

onbewaakt wordt achtergelaten, zorgt hij ervoor dat het speeltoestel zodanig is stilgezet of afgesloten 
dat het niet zonder hulpmiddelen kan worden betreden en op of nabij de daarvoor in aanmerking 
komende punten een duidelijk opschrift is aangebracht waaruit blijkt dat het speeltoestel niet voor 
gebruik is bestemd.       

 
4.3.2 Aanvullende eisen bij prototypen  
 Indien het te plaatsen speeltoestel een prototype betreft zal de houder van de kwaliteitsverklaring de 

opdrachtgever informeren dat het toestel een EG-type onderzoek dient te ondergaan. De houder van 
de kwaliteitsverklaring meldt de opdrachtgever dat ingebruikname van het betrokken speeltoestel 
niet eerder kan plaatsvinden nadat er overeenstemming is met het Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen. 
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4.3.3 Opleveringscontrole speeltoestel 
 In de opleveringscontrole dienen alle eisen m.b.t. de opbouw en de plaatsing van het speeltoestel 

conform de geldende eisen voor het betrokken speeltoestel te zijn ingevuld. 
 De houder van de kwaliteitsverklaring zorgt voor schriftelijke rapportage van deze 

opleveringscontrole die aan de eigenaar van het speeltoestel moet worden aangeboden. 
 Deze opleveringscontrole kan gelijktijdig plaatsvinden met de opleveringscontrole van de 

schokabsorberende ondergrond. In de rapportage moet duidelijk zijn indien de aanleg en/of 
beoordeling van de ondergrond geen onderdeel is van het contract de eigenaar/beheerder de 
speelplek nog niet vrij mag geven voor gebruik tenzij de ondergrond voldoet aan NEN-EN 1177 en 
de onderhoudsvoorschriften conform de norm NEN-EN 1176-7 aanwezig zijn. 

 Deze rapportage is opgenomen in het logboek. 
 
4.4 (Aanleg) schokabsorberende ondergrond 
 
4.4.1 Schokabsorberend ondergrond  
 Onder en rondom een speeltoestel dient overeenkomstig NEN-EN 1176-1 een schokabsorberend 

bodemoppervlak aanwezig te zijn of te worden aangebracht met materiaal zoals vermeld volgens 
paragraaf 4.2.8.5 uit de NEN-EN 1176-1. Eventuele montagevoorschriften van de 
fabrikant/leverancier van het schokabsorberende materiaal moeten beschikbaar zijn en worden 
gevolgd. Een schokabsorberend bodemoppervlak dient te voldoen aan NEN-EN 1176-1 en de 
bijbehorende onderhoudsvoorschriften dienen te voldoen aan NEN-EN 1176-7. 
 

4.4.2 Aanbrengen schokabsorberend ondergrond 
 Indien vóór het aanbrengen van het in 4.4.1 bedoelde schokabsorberend bodemoppervlak overige  
 materialen bij de aanleg moeten worden toegepast, dienen deze te voldoen aan de volgende eisen: 

a. betontegels geleverd door certificaathouder moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in 
BRL 2313 of afkomstig zijn van opdrachtgever. 

b.  grond/zand moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 9335. Indien grond/zand 
geleverd wordt door certificaathouder meldt deze tijdig het gebruik van grond/zand aan het 
bevoegde gezag van de locatie waar het zal worden toegepast. De certificaathouder 
verstrekt het grondbewijs aan de opdrachtgever en houdt kopie in zijn dossier. 

 Een certificaat van de leverancier op, basis van die BRL wordt gezien als voldoende bewijs. 
 
4.4.3 Opleveringscontrole schokabsorberende ondergrond 
 In de opleveringscontrole dienen alle eisen m.b.t. de aanleg van de ondergrond  
 conform de geldende eisen voor de ondergrond passend bij het betrokken speeltoestel te zijn 

ingevuld. De houder van de kwaliteitsverklaring zorgt voor schriftelijke rapportage van deze 
opleveringscontrole die aan de eigenaar van het speeltoestel moet worden aangeboden. 

 Deze opleveringscontrole kan gelijktijdig plaatsvinden met de opleveringscontrole van de plaatsing 
van het speeltoestel. In de rapportage moet duidelijk zijn indien de plaatsing van het speeltoestel  
geen onderdeel is van het contract de eigenaar de speelplek nog niet vrij mag geven voor gebruik 
tenzij het speeltoestel voldoet aan de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels 
attractie- en speeltoestellen en de onderhoudsvoorschriften conform de norm NEN-EN 1176-7. 

 Op deze rapportage staat vermeld dat deze toegevoegd moet worden aan het logboek.  
 
4.5 Controle en onderhoud speeltoestellen  
 
4.5.1 Beoordelen werking –stabiliteit en “sealed for life” onderdelen. 
 Overeenkomstig de instructies van de producent maar minimaal 4 maal per jaar moeten aspecten 

als werking en stabiliteit, en in het bijzonder de "sealed for life"-onderdelen van speeltoestellen 
worden beoordeeld (NEN-EN 1176-7, punt 6.2b). Het onderhoud van  een speeltoestel dient conform 
de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van dit speeltoestel te geschieden.  

 
4.5.2 Controle en beoordeling van de schokabsorberende ondergrond 
 De rapportage van de controle en beoordeling van de schokabsorberende ondergrond bevat de  

de gecontroleerde aspecten met eventuele op- en aanmerkingen.   
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4.5.2 Onderhoud van het speeltoestel en de schokabsorberende ondergrond 

De houder van de kwaliteitsverklaring voert het onderhoud van het speeltoestel en/of de 
schokabsorberende ondergrond uit conform de onderhoudsvoorschriften van het speeltoestel en/of 
de schokabsorberende ondergrond. Indien de onderhoudsvoorschriften van het speeltoestel en/of 
het schokabsorberend bodemoppervlak ontbreken, dient conform Bijlage I van de Warenwetbesluit 
attractie- en speeltoestellen, onderdeel 2 gecontroleerd te worden waarbij in de beoordeling rekening 
zal worden gehouden met de relevante normen uit de NEN-EN 1176 reeks en/of NEN-EN 1177.  

 
4.5.3 Onderhoudswerkzaamheden 
 Tijdens de onderhoudswerkzaamheden dient er voor te worden gezorgd dat het speeltoestel niet 

toegankelijk is voor gebruik door de doelgroep(en). 
 Indien volgend op een controle of onderhoud van een speelplek blijkt dat deze onveilig is en 

onbewaakt zal worden achtergelaten dient de speelplek zodanig stilgezet of afgesloten te worden dat 
het niet zonder hulpmiddelen (fysieke voorzieningen) kan worden betreden en op of nabij de 
daarvoor in aanmerking komende punten een duidelijk opschrift is aangebracht waaruit blijkt dat het 
speeltoestel niet voor gebruik is bestemd.         

 
4.5.4 Rapportage van uitgevoerde controle- en/of onderhoudswerkzaamheden 

Rapportages van uitgevoerde controle- en/of onderhoudswerkzaamheden door de houder van de 
kwaliteitsverklaring moeten voorzien zijn van de vermelding deze op te nemen  in het logboek. 

  
 
  



Beoordelingsrichtlijn 9921  
Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud,  
d.d.17-04-2015  Pagina 11 van 16 
 
 
5 EISEN MET BETREKKING TOT HET KWALITEITSSYSTEEM 
 
5.1 Algemeen 
 In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de houder van de 

kwaliteitsverklaring moet  voldoen. Het kwaliteitssysteem van de houder van de kwaliteitsverklaring 
dient te voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn ten einde te waarborgen dat het geleverde 
proces bij voortduring aan de eisen zal voldoen. 

  
5.2 Verantwoordelijkheid 
 De verantwoordelijkheid voor het totale kwaliteitsbeleid berust bij de directie. De directie kan de 

taken met betrekking tot de uitvoering van het IKB-systeem delegeren. 
 
5.3 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
 Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer 

van het kwaliteitssysteem 
 
5.4 Kwaliteitssysteem 
 
5.4.1 Beheersing van documenten 
 De schriftelijk vastgelegde procedures voor offerte aanbieding alsmede de procedures voor 

plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud van speeltoestellen moeten door daartoe 
bevoegde personen binnen het bedrijf worden beoordeeld en goedgekeurd op geschiktheid en 
doelmatigheid. De beheersing van documenten moet bewerkstelligen, dat alleen geldige 
documenten beschikbaar zijn en worden toegepast.  

 
5.4.2 Intern kwaliteitsbewakingssysteem (IKB) 
 Het interne kwaliteitsbewakingssysteem moet in procedures schriftelijk zijn vastgelegd en moet ten 

minste betrekking hebben op de onderdelen waarop de houder van de kwaliteitsverklaring is 
gecertificeerd: 

- ingangscontrole op materialen, grondstoffen en (half-)fabrikaten; 
- werkplekinstructies voor het proces van plaatsing, controle en onderhoud van speeltoe-

stellen  alsmede de aanleg van de schokabsorberende ondergrond; 
- controles op de geplaatste speeltoestellen en op controle- en onderhoudswerkzaamheden; 
- de kalibratie van meetapparatuur; 
- het voeren van een klachtenregistratie; 
- het beheer van documenten m.b.t. het onderwerp en toepassingsgebied van deze 

beoordelingsrichtlijn; 
- personeelsdossiers (incl. competentie vaststelling in relatie tot deze beoordelingsrichtlijn). 

 
5.4.2.1  Registratie 
 Van alle uitgevoerde controles, afkeur, kalibratie van meetapparatuur, klachtmeldingen en het 

beheer van documenten dienen registraties bijgehouden te worden. Geregistreerde gegevens 
dienen tenminste 10 jaar te worden bewaard. 

 
5.4.2.2 Kalibratie 
 Keuringsmiddelen, meetmiddelen en beproevingsapparatuur moeten tenminste jaarlijks gekalibreerd 

worden. Hiervan moet een registratie worden bijgehouden. 
  
5.4.2.3 Toelevering 
 Speeltoestellen, onderdelen van speeltoestellen, (schokabsorberende) ondergrond, grondstoffen, 

halfproducten, etc., waarvoor verwezen is naar een andere beoordelingsrichtlijn, moeten aan de 
eisen van desbetreffende beoordelingsrichtlijn voldoen. De ontvangen goederen moeten volgens het 
IKB schema gecontroleerd worden. 
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5.4.2.4 Klachtenbehandeling 
 De houder van de kwaliteitsverklaring dient aantoonbaar te beschikken over een klachtenregistratie 

met betrekking tot het proces waarop de kwaliteitsverklaring betrekking heeft en de toepassing 
ervan. Per klacht dient te worden aangegeven hoe de klacht is geanalyseerd en afgehandeld en 
eventueel gevolgd wordt door passende (corrigerende) maatregelen. 

 
5.5 Vakbekwaamheid 

Medewerkers die betrokken zijn bij het plaatsen van speeltoestellen, de aanleg van de ondergrond 
en controle- en onderhoudswerkzaamheden, dienen aantoonbaar over een opleiding c.q. ervaring te 
beschikken die mede gericht is op de veiligheid van speelvoorzieningen en kennis op het gebied van 
de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en nadere regels attractie- en speeltoestellen 
alsmede de normenreeks van de NEN-EN 1176 en de NEN-EN 1177. Daarnaast dienen zij zich op 
de hoogte te houden van wijzigingen daarvan. 

 
 Indien genoemde medewerkers niet over voldoende opleiding c.q. ervaring beschikken dienen de 

werkzaamheden uitgevoerd te worden onder aanwezige leiding en verantwoordelijkheid van een ter 
zake opgeleid persoon, die bekend is met de eisen die gelden voor speeltoestellen rond plaatsing, 
ondergrond, controle en onderhoud en gebruik van speeltoestellen zoals deze zijn vastgelegd in 
deze beoordelingsrichtlijn. 

 
 Vakbekwaamheid is aangetoond als de persoon een van de volgende opleidingen aantoonbaar heeft  
 gevolgd:  

1. Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden van het Keurmerkinstituut, 
2. Inspecteur 1-ster van de Stichting veilig spelen  
3. Inspecteur 2-ster van de Stichting veilig spelen 

  
Andere opleidingen kunnen op basis van gelijkwaardigheid van de eindtermen van genoemde 
opleiding ter vaststelling door het College van Deskundigen hieraan worden toegevoegd. 
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6 EXTERNE CONTROLE 
 
6.1 Algemeen 

De externe kwaliteitsbewaking wordt door de certificatie instelling vastgelegd conform het Reglement 
van de certificatie instelling. 

  
6.2 Externe controles voor de KOMO®-kwaliteitsverklaring 
 Vanwege de KOMO®-kwaliteitsverklaring voert de certificatie instelling onderzoeken uit om na te 

gaan of bij voortduring voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Tot het onderzoek 
behoren: 

 Controle van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan 
wordt of bij voortduring wordt voldaan aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn. 

 Controle van de overige kenmerken 
 De certificatie instelling toetst of verifieert de opgegeven prestaties. Vastgesteld moet worden in 

hoeverre wordt voldaan aan de prestaties zoals zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 Controles door de certificatie instelling vinden minimaal driemaal per jaar op locatie plaats. Deze 
controles hebben betrekking op de activiteiten zoals die zijn genoemd in de kwaliteitsverklaring, 
waarbij alle activiteiten binnen de scope van de houder van de kwaliteitsverklaring tenminste 
eenmaal per jaar beoordeeld dienen worden. 

 
6.3 Externe controle van het kwaliteitssysteem 
 De certificatie instelling, controleert minimaal 1 x per jaar, of het kwaliteitssysteem en het 

bijbehorende IKB-schema van de houder van de kwaliteitsverklaring aan de in deze 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen voldoet. Vastgesteld moet worden in hoeverre het 
kwaliteitssysteem bij voortduring in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in 
hoofdstuk 5 van deze beoordelingsrichtlijn. Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage 
opgesteld. 

 
6.4 Sanctiebeleid 

Op advies van het College van Deskundigen, kan het sanctiebeleid zoals vermeld in het Reglement 
voor Certificatie, en bovengenoemde controlefrequentie op grond van argumenten bijgesteld worden. 
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7 EISEN AAN DE CERTIFICATIE INSTELLING 
 
7.1 Algemeen 
 De certificatie instelling moet voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn zijn geaccrediteerd 

door de Raad voor Accreditatie (RvA) op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17065. Tot een door de RvA 
nader te bepalen datum is accreditatie op basis van NEN-EN 45011 toegestaan. 

 De certificatie instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd. In het 
bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: 
 -  de wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; 
  -  de uitvoering van het onderzoek; 
  -  de beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 
 De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde 

controleaspecten; 
  - De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 
  - De regels bij beëindiging van een kwaliteitsverklaring; 
   - De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de   

  certificatie instelling. 
 
7.2 Certificatiepersoneel 
 Het bij het certificatietraject betrokken personeel is te onderscheiden naar: 
 - Controleur: belast met de uitvoering van de externe controle; 
 - Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de 

 beoordeling van rapporten  
 -  Beoordelaar: de beoordeling van de uitvoerder vooronderzoek en controleur; beslissingen 

 over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 
 -  Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde   

toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles. 
 
7.3 Kwalificatie-eisen 
 Personeel betrokken bij het certificatieproces moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring gelden de 
volgende kwalificatie-eisen: 

 

Certificatiepersoneel Opleiding Kennis en Ervaring 

Controleur en 
Uitvoerder vooronderzoek 

MBO-niveau 
Werktuigbouw-
kunde en/of 
bouwkunde 

-  Plaatsing, aanleg ondergrond, controle en  
 onderhoud speeltoestellen of gelijkwaardig 
-  certificatie 
- Aantoonbare kennis en veiligheidsaspecten 

en regelgeving genoemd in deze 
beoordelingsrichtlijn 

Beoordelaar HBO-niveau 
Werktuigbouw- 
kunde en/of 
bouwkunde 

-  Plaatsing, aanleg ondergrond, controle en 
onderhoud speeltoestellen of gelijkwaardig  

-  certificatie 
-  Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 

niveau 
- Aantoonbare kennis en veiligheidsaspecten 

en regelgeving genoemd in deze 
beoordelingsrichtlijn 

Beslisser HBO-niveau  
 

-  Managementervaring  
-  Certificatie  
-  Accreditatie  
-  Kennis van relevante 

certificatie/accreditatiesystemen 
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 Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring 

aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit 
schriftelijk zijn vastgelegd. 

 
7.4 Rapportage aan het College van Deskundigen 
 De certificatie-instelling rapporteert minimaal jaarlijks over de uitgevoerde 

certificatiewerkzaamheden. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: 

 - Mutaties in aantal kwaliteitsverklaringen (nieuw/vervallen); 
 - Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; 
 - Resultaten van de controles. 
  



Beoordelingsrichtlijn 9921  
Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud,  
d.d.17-04-2015  Pagina 16 van 16 
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 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen Stb. 1996, 474; Stb. 1998, 646; Stb. 2000, 161, 476; 

Stb. 2002, 352; Stb. 2003, 315, 339; Stb. 2006, 164; Stb. 2008, 388; Stb. 2009, 500; Stb. 2010, 23; 
Stb. 2012, 110  

 Nadere regels attractie- en speeltoestellen Stcrt. 1997, 33; Stcrt. 1998, 239; Stcrt.1999, 18; Stcrt. 
2000, 207; Stcrt. 2001, 215; Stb. 2003, 339; Stcrt. 2003, 102, 157; Stcrt. 2006, 108; Stb. 2008, 388; 
Stcrt. 2008, 161; Stcrt. 2009, 17769; Stcrt 2014, 11459 

 
Besluit bodemkwaliteit  Stb. 2007, 469, 571; Stb. 2008, 160; Stb. 2009, 389, 500, 535, 549; Stb. 
2010, 144, 231, 696, 781, 879; Stb. 2011, 103, 104; Stb. 2012, 63, 156, 164, 268; Stb. 2013, 112  
Regeling bodemkwaliteit;  Stcrt 2007, 247; Stcrt 2008, 122, 196, 249; Stcrt 2009, 67, 17187, 19723; 
Stcrt 2010, 5673, 8546, 18160; Stcrt 2011, 5769, 12541, 22100; Stb 2012, 156, 268, 643; Stcrt. 
2012, 4589, 6111, 11807, 13123, 21101, 22335; Stcrt. 2013, 11037, 23617, 26827, 31950; Stcrt. 
2014, 6579 

 
NEN-EN 1176-1:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlak  
  Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
 
NEN-EN 1176-2:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken  
 Deel 2: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en  
 beproevingsmethoden voor schommels 

NEN-EN 1176-3:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken 
 Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingmethoden  
 voor glijbanen 

NEN-EN 1176-4:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken 
 Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
 voor kabelbanen 

NEN-EN 1176-5:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken 
 Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
 voor draaitoestellen 

NEN-EN 1176-6:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken 
 Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
 voor wiptoestellen 

NEN-EN 1176-7:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlakken 
 Deel 7: Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik 

NEN-EN 1176-10:2008  Speeltoestellen en bodemoppervlak 
 Deel 10: Aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden 
 voor geheel omheinde speeltoestellen 

NEN-EN 1176-11:2014  Speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen   
 Deel 11: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en 
 beproevingsmethoden voor ruimtelijke netstructuren 

NEN-EN 1177:2008  Schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen Bepaling van  
 de kritische valhoogte 

BRL 1801 Betonmortel d.d. 8-4-2013 + Wijzigingsblad d.d. 07-01-2014 
BRL 2313 Betontegels d.d. 1-1-2005 + Wijzigingsblad d.d. 15-12-2008 
BRL 9335 Grond d.d. 29-4-2013 + Wijzigingsblad d.d. 01-5-2013 
 

  



 
 
 

 

KOMO® kwaliteitsverklaring 
Geïnstalleerd 
in bouwwerk 

Beoordeeld is: 
- kwaliteitssysteem 
- proces  

Periodieke controle 

 
(gegevens CI) 
 

SPEELTOESTELLEN 
Plaatsing, aanleg ondergrond, 
controle en onderhoud    

Nummer: «nummercertificaat»-KK 
Uitgegeven: «datum» 
Vervangt: «Vervangt» 

Producent 

 
«Naambedrijf» 
«Adres_email» 
 

Fabriek te 

 

Importeur 

 

 

 
 
 
Verklaring van (CI) 

Deze kwaliteitsverklaring voor procescertificatie is op basis van BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, 
controle en onderhoud’ d.d. 17-04-2015, afgegeven conform het (CI) Reglement voor Certificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en bedrijfsprocessen van producent worden periodiek gecontroleerd tegen de eisen uit de BRL 9921. 
 
Scope(n) 

Deze kwaliteitsverklaring betreft de volgende werkzaamheden van de producent: 
- plaatsing speeltoestellen, 
- aanleg ondergrond, 
- controle speeltoestel en/of ondergrond, 
- onderhoud speeltoestel en/of ondergrond. 
 
Op basis daarvan verklaart (CI) dat: 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent verrichte werkzaamheden, genoemd onder 
bovenstaande scope(n), bij voortduring aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde (product-) en processpecificaties 
voldoen, mits 
o in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht op een wijze als aangegeven 

in deze kwaliteitsverklaring; 
o het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL 9921 zijn vastgelegd. 

 
Voor (CI) (naam directeur), directeur 
 
Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl. 
 
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de (CI)-website: (CI website). 

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit (aantal) bladzijden 
  

http://www.komo.nl/


KOMO®
 kwaliteitsverklaring 

Blad 2 van 3 
Nummer: «nummercertificaat»-KK 
Uitgegeven: «datum» 

 

SPEELTOESTELLEN  
Plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud 

 

 
 

 

1 PROCESSPECIFICATIE 

1.1 Specificatie 

Het door de producent uitgevoerde proces voldoet aan de BRL 9921 ‘Speeltoestellen; plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud’. Dit houdt onder andere in dat de processen voldoen aan de plaatsings- en 
onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van de speeltoestellen. 

1.2 Oplevering 

Naast de kwaliteitsverklaring dient de producent ervoor zorg te dragen, dat: 
- een logboek per speeltoestel is verstrekt, dan wel het logboek op grond van geleverde informatie adequaat 

kan worden bijgewerkt; 
- de processen worden afgerond door middel van een opleverings- of een inspectierapport.

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER 

2.1 Bij oplevering inspecteren of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de kwaliteitsverklaring van de fabrikant van het speeltoestel en/of het merk van goedkeuring en 
 de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke; 
- plaatsingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn 
- de uitgevoerde processen geen tekortkomingen vertonen. 

 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 
 
«Naambedrijf» 
  

en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling (CI) 
(gegevens CI) 

2.2 De orderbevestiging 

De producent moet een opdracht schriftelijk vastleggen in een orderbevestiging, waarbij wordt aangegeven 
welk(e) proces(sen) onder de kwaliteitsverklaring uitgevoerd zullen worden. 

2.3 Kwaliteitsverklaring 

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de 
volledige kwaliteitsverklaring. 

2.4 Geldigheidscontrole 

 Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de (CI)-website: (CI website). 
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Algemeen 

Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BRL 9921 Speeltoestellen; plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud, d.d. 17-04-2015  en zal door de certificatie instellingen, die 
hiervoor geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie en die daarvoor een 
licentieovereenkomst hebben met de Stichting KOMO, gehanteerd worden als aanvulling bij de 
beoordelingsrichtlijn voor de behandeling van een aanvraag voor c.q. instandhouding van een 
KOMO-kwaliteitsverklaring Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud. 

Omschrijving van de wijziging 

Het betreft hier een zgn. administratieve wijziging waarbij de in de BRL vermelde accreditatie 
norm NEN-EN 45011 vervangen dient te worden voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065. 

1.3 Geldigheid 

Dit wijzigingsblad is geldig vanaf 20 juni 2022 en zal worden toegepast in samenhang met de 
bijbehorende beoordelingsrichtlijn. De op basis van BRL 9921 Speeltoestellen; plaatsing, aanleg 
ondergrond, controle en onderhoud, d.d. 17-04-2015 afgegeven KOMO-Kwaliteitsverklaringen 
behouden hun geldigheid.  

 

In de BRL dienen de volgende onderdelen te worden gewijzigd: 

Paragraaf 1.3 Eisen te stellen aan de certificatie-instelling 

Verwijder de tekst; 

óf NEN-EN45011*  

* NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 
vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld. 

 

Paragraaf 7.1 Algemeen 

Verwijder de tekst; 

Tot een door de RvA nader te bepalen datum is accreditatie op basis van NEN-EN 45011 
toegestaan. 

 

Hoofdstuk 8 Lijst van vermelde documenten 

Voeg toe de tekst: 

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012  Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-
instellingen die certificaten toekennen aan 
producten, processen en diensten 

 


