Vergelijking van verschillende koninklijk besluiten over diverse vrijetijdsactiviteiten

Risicoanalyse

Uitbating speelterreinen

Actieve ontspanningsevenement

Extreme ontspanningsevenement

Uitbating kermistoestellen

Uitbating attractietoestellen

Uitbater, eventueel
bijgestaan door derden

Organisator, eventueel
bijgestaan door derden

Organisator, eventueel
bijgestaan door derden

Type A: geaccrediteerd organisme
Type B: onafhankelijk
organisme
Op initiatief van de
uitbater

Exploitant, eventueel
bijgestaan door derden

Preventiemaatregelen
vaststellen en toepassen
Eindverantwoordelijke

Organisator wijst deze
aan voor de duur van het
EO
Type A: onafhankelijk
organisme
Type B: uitbater

Opstellingsinspectie

Uitbater: inspectie- en
onderhoudsschema

Organisator: neemt
noodzakelijke
maatregelen

Organisator: neemt
noodzakelijke
maatregelen

Periodieke controles
Periodiek nazicht (kermis)

Beproeving
Inspectie
Te verschaffen aan de
consument

Organisator: neemt
noodzakelijke
maatregelen

Minstens 1x/jaar
Type A: onafhankelijk
organisme
Type B: technisch
competente persoon
Type A: minstens
1x/3jaar, geaccrediteerd organisme
Type B: minstens
1x/10jaar, onafhankelijk organisme

Exploitant, eventueel
bijgestaan door derden: inspectie- en
onderhoudsschema
Periodieke controles:
minstens 1x/jaar,
geaccrediteerd organisme

Organisator: neemt
noodzakelijke
maatregelen
•
•
•

Vergunning

Kabelinstallaties
voor personenvervoer
Installatieproject onderwerpen aan veiligheidsanalyse op verzoek van opdrachtgever
=> veiligheidsrapport

Organisator wijst deze
aan voor de duur van
het AO

Veiligheidscoördinator

Regelmatig nazicht
Onderhoud(inspectie)

Verhuring producten

Handleiding van
verhuurde product
te nemen veiligheidsmaatregelen
bij gebruik
PBM ter beschikking stellen
De bouw en inbedrijfstelling van een installatie zijn onderworpen
aan een vergunning
door de Minister.
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Lijst van ter beschikking gestelde vrijetijdsactiviteiten (diensten) en de van toepassing zijnde reglementeringen
Alle diensten die aan consumenten worden aangeboden, vallen in ieder geval onder het boek IX “Veiligheid van producten en diensten” van het
Wetboek van economisch recht (het Wetboek). Deze onderstaande vrijetijdsactiviteiten zijn diensten en moeten volgens deze wetboek veilig zijn.
Activiteit
SP

AOE

Reglementering1
EOE KT AT

Reden
VP

KI

Waterpretpark

Enkel het Wetboek

Bewegwijzerd wandelparcours
met kompas en kaart “Oriëntatietocht”
Ballonvaarten

Enkel het Wetboek

Enkel het Wetboek

Bobslee

Bijlwerpcafé

Een bobslee is een permanente installatie bestemd voor vermaak ter voorbeweging van personen, en is aangedreven door een niet-menselijke energiebron om de
sleeën terug naar boven te transporteren.

X

Om veilig bijlen te kunnen werpen moet je een bepaalde vaardigheid en techniek
aanwenden.

X

Enkel het Wetboek

Bowling
Crossparcours met moto’s of
quads
Death ride

Dodentocht

X

X*

X

Om veilig te kunnen rijden op een ruig terrein moet je een bepaalde vaardigheid
en techniek aanwenden.
*VP: indien de moto’s of quads en eventueel ander materiaal verhuurd worden.
Bij een death ride ervaart de consument het gevoel van gevaar, risico of uitdaging
door het “hangen” op grote hoogtes en met een bepaalde snelheid naar beneden te
rijzen.
Enkel het Wetboek

1

SP: KB van 28/3/2001 betreffende de veiligheid van speelterreinen
AOE: KB van 25/4/2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen
EOE: KB van 4/3/2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen
KT: KB van 18/6/2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
AT: KB van 10/6/2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen
VP: KB van 4/3/2002 betreffende de verhuring van producten
KI: Verordening 2016/424 van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties
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Activiteit
SP
Duiken onder water

AOE
X

Reglementering1
EOE KT AT

Elektrisch bootje op meertje

X*

Gebruik van kranen voor het
hijsen van mensen tijdens ontspanningsevenementen

Gebruik van een hoogtewerker
als startbasis om te springen
tijdens ontspanningsactiviteiten

VP
X*

X**

KI
Bij duiken moet de consument actief participeren, lichamelijk inspanningen leveren (duiken) en een bepaalde kennis een vaardigheid aanwenden. Hij moet weten
hoe het duikmateriaal werkt, en kennis hebben van veilige duiktechnieken. AOE
is niet van toepassing indien deze activiteit georganiseerd worden voor leden van
een sportclub.
*VP: indien duikmateriaal verhuurd wordt.
*AT: indien het elektrisch bootje wordt voortgetrokken door een kabel (dus vastgelegd circuit zonder zelfbesturing), wordt het geheel aanzien als een attractietoestel omdat dit een permanente installatie is bestemd voor vermaak en ontspanning
en aangedreven door een niet-menselijke energiebron.
Indien de elektrische bootjes niet worden voortgetrokken en door de inzittende
dient bestuurd te worden, is enkel de WVPD van toepassing.
**VP: indien het bootje en eventueel ander materiaal verhuurd worden en de consument het bootje zelf moet besturen.
Enkel het Wetboek

Escape rooms / Escape games
Fitnesstoestellen voor volwassenen

Reden

Enkel het Wetboek
*SP: Indien deze fitnesstoestellen gelegen zijn naast of op een speelterrein, kunnen ze aanzien worden als een deel van het speelterrein.

X*

X

X

De activiteit is een extreem ontspanningsevenement en de kraan wordt beschouwd als een kermistoestel. Het gebruik van een gewone hijshaak is verboden.
Zie het officiële standpunt van de FOD Economie:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Gebruik-vankranen-hijsen-mensen-tijdens-ontspanningsevenementen-tcm325-278718.pdf
Dit gebruik is verboden!
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederenen/specifieke-reglementeringen/vrijetijdsactiviteiten/extreme/springen-naarreusachtig
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Activiteit
SP

AOE

Reglementering1
EOE KT AT

Reden
VP

•
•
•

X

Zorbing Ball
Bumper Ball
Walking Ball

X
X

Water roller : open cilinder bestaande uit een binnen- en buitenkamer, bestemd
om op het water te lopen (één of meerdere deelnemers).

Gigaball voor gebruik op het
water
•
•
•

Zorbing met jetski
Water roller
Water Walking Ball

Gocarts met fysieke kracht
(met of zonder circuits)

KI
Zorbing is een sensatieactiviteit waarbij men in een opgeblazen bal (2 concentrische sferen) snel van een hellend vlak (met gras of besneeuwd, …) rolt. De snelheid kan wel 50 km/u bereiken. De deelnemer(s) in de bal is (zijn) al dan niet
vastgemaakt, afhankelijk van de voorgestelde activiteit.
Bumper ball: opblaasbare bal bestaande uit 2 concentrische sferen met een tunnel
uitgerust met een veiligheidsharnas om de deelnemer vast te maken. Zijn benen
komen uit de tunnel wat hem toelaat zich te verplaatsen met de bal (Ex. Bumper
voetbal, bumper sumo, enz.)
Walking ball: opblaasbare bal bestaande uit 2 concentrische sferen met een tunnel
zonder veiligheidsharnas waarin de deelnemer loopt om de bal vooruitgaat.

Gigaball

X*
X*

X
X**
X**

X*

Water walking ball: doorschijnende opblaasbare plastic bal, gesloten aan de buitenzijde, waarin de deelnemer stapt om de bal vooruit te laten gaan.
*SP: enkel indien voor kinderen < 18 jaar
**AOE: enkel de bal verhuurd wordt en de bijhorende omgeving wordt aangeboden om de activiteit te beoefenen.

X**

Hindernissenloop

X*

Hoogteparcours (touwenparcours)

X

*SP: gocarts met circuit: indien ze bestemd zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar,
worden de gocarts met een circuit aanzien als een speelterrein. Gocarts zijn bestemd voor ontspanning/vermaak van kinderen en maken uitsluitend gebruik van
de fysieke kracht. SP is ook van toepassing voor gocarts bestemd voor kinderen
jonger dan 18 jaar die op de openbare weg een vastgelegd circuit afleggen.
Indien deze gocarts ook bestemd zijn voor volwassenen, worden ze niet aanzien
als een speeltoestel en is enkel de WVPD van toepassing.
**VP: verhuur van gocarts zonder kunstmatig aangelegd circuit valt enkel onder
het KB verhuur van producten.
Enkel het Wetboek
*AOE : evaluatie per geval, afhankelijk van de aard van de hindernissen die aanwezig zijn op het parcours

X*

Bij hoogteparcours moet de deelnemer actief deelnemen, lichamelijk inspanningen leveren (klimmen en parcours doorlopen) en een techniek aanwenden om het
veilig uit te voeren. De deelnemer moet namelijk kennis hebben van het veilig
gebruik van het beveiligingsmateriaal.
*VP: indien beveiligingsmateriaal en beschermingsmiddelen verhuurd worden.
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Activiteit
SP
IJsschaatsen op schaatsbaan

AOE
X

Initiatievluchten ULM

Reglementering1
EOE KT AT

Reden
VP
X*

KI
Om veilig te kunnen schaatsen moet je een bepaalde vaardigheid en techniek
aanwenden.
*VP: indien de schaatsen en eventueel ander materiaal verhuurd worden.
Bij een initiatievluchten ULM ervaart de consument het gevoel van gevaar, risico
of uitdaging om te vliegen op grote hoogtes.
Vereist een vergunning van de Directoraat-generaal Luchtvaart (FOD Mobiliteit
en Vervoer).

X

Jetskiën

X

X*

Om veilig te kunnen jetskiën moet je een bepaalde vaardigheid en techniek aanwenden.
*VP: indien de jetskiën en eventueel ander materiaal verhuurd worden.

Kajakken

X*

X**

Om veilig te kunnen kajakken op een rivier moet je een bepaalde vaardigheid en
techniek aanwenden.
*AOE: indien de kajak alleen wordt verhuurd zonder het aanbieden van de nodige
omgeving om het uit te voeren, dan is enkel het KB VP van toepassing en niet het
KB AOE
**VP: indien de kajaks en eventueel ander materiaal verhuurd worden.

Karting

X

Om veilig te kunnen rijden op het circuit moet je een bepaalde vaardigheid en
techniek aanwenden.

Lasershooting (“Lasergame”)

X

Bij lasershooting moet de consument actief participeren, lichamelijk inspanningen
leveren (lopen, zich verstoppen…) en een bepaalde kennis aanwenden (hij moet
weten hoe die lasergeweren veilig gebruikt moeten worden).

Marathon (bv. van Brussel)

Enkel het Wetboek

Minigolf

Enkel het Wetboek

Miniscooterparcours

X

Muurklimmen

X

X*

Om veilig te kunnen rijden met de scooter moet je een bepaalde kennis hebben en
techniek aanwenden.
*VP: indien de scooter en eventueel ander materiaal verhuurd worden.
Om veilig te kunnen muurklimmen moet de consument een bepaalde kennis vaardigheid en techniek aanwenden (je moet de klimtechnieken kennen en toepassen).
AOE is niet van toepassing indien deze activiteit georganiseerd worden voor leden van een sportclub.
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Activiteit
SP
Paintball

Pamperpaal

AOE
X

X*

Parachute – tandemsprong

Reglementering1
EOE KT AT

Pop-upevenementen met opblaasbare structuren

Quad

Reuzenglijbaan (al dan niet
voor op het water), met of
zonder boeien (al dan niet tijdelijk)

*AOE of EOE: Afhankelijk van de voorgestelde activiteit, kan de activiteit als
actief of extreem ontspanningsactiviteit worden beschouwd (van geval tot geval te
beoordelen).

X

Bij een parachutesprong of tandemsprong ervaart de consument het gevoel van
gevaar, risico of uitdaging door de val vanuit grote hoogtes.
Vereist een vergunning van de luchtvaartautoriteit (FOD Mobiliteit)

X*

Enkel het Wetboek
*VP : indien de fietsen en eventueel ander materiaal worden verhuurd.

X*

Om veilig te kunnen fietsen op een ruig terrein moet je een bepaalde vaardigheid
en techniek aanwenden, ongeacht of het terrein permanent is of niet.
*VP: indien de terreinfietsen en eventueel ander materiaal verhuurd worden.
*SP: indien de activiteit voor vermaak of ontspanning van kinderen <18 jaar is en
waarbij het doel vooral gericht is op spelen, springen en glijden.
*AOE: om het parcours bestemd voor volwassenen en/of kinderen veilig te kunnen doorlopen moet je een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek aanwenden.
Het gaat om opblaasbare structuren waarbij een parcours wordt doorlopen over
verschillende (soms metershoge) obstakels.

X**

X

X*

X**

KI

X*

X

X*

VP

Bij paintball moet de consument actief participeren, lichamelijk inspanningen
leveren (lopen, zich verstoppen…) en een bepaalde kennis aanwenden (hij moet
weten hoe hij veilig moet schieten ).

Parcours voor (klassieke of
elektrische) fietsen
Parcours voor terreinfietsen

Reden

X*

X**

Om veilig met een quad te kunnen rijden, moet men beschikken over een bepaalde vaardigheid en techniek.
*VP: indien de quad en eventueel ander materiaal worden verhuurd.
SP*: Een reuzenglijbaan uitsluitend voor kinderen onder de 18 jaar wordt beschouwd als speeltoestel.
**AOE of EOE: Afhankelijk van de voorgestelde activiteit, kan de activiteit als
actief of extreem ontspanningsactiviteit worden beschouwd (van geval tot geval te
beoordelen).
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Activiteit
SP
Rollercircuit/Skating-circuit

AOE
X

Reglementering1
EOE KT AT

Reden
VP
X*

KI
*SP: <18 jaar : Skating-uitrusting wordt beschouwd als een speeltoestel. Een skating-terrein is dus een speelterrein.
**AOE: >18 jaar: Om veilig te kunnen rolschaatsen moet je een bepaalde vaardigheid en techniek aanwenden. Dit geldt voor een infrastructuur die wordt uitgebaat en aangeboden als evenement.
*VP: indien de rolschaatsen en eventueel ander materiaal verhuurd worden.

Segway-parcours

X*

X**

Om veilig met de Segway te kunnen rijden, moet men een bepaalde kennis, techniek of vaardigheid aanwenden.
*AOE : indien uitsluitend de Segway wordt verhuurd, zonder een bijhorende omkadering voor het gebruik ervan, dan valt deze activiteit uitsluitend onder het KB
VP en is het KB AOE niet van toepassing.
**VP : indien de Segway en eventueel ander materiaal worden verhuurd.

Skiën op pistes

X

X*

Om veilig te kunnen skiën moet je een bepaalde vaardigheid en techniek aanwenden. De omgeving, bijv. de skilift, moet in de risicoanalyse opgenomen worden.
*VP: indien de ski’s en eventueel ander materiaal verhuurd worden.

Skilift

X

Soft guns (“Airsoft”)

X

Speleo circuit

X

Springen naar luchtkussen
Springkastelen

Bij soft guns moet de consument actief participeren, lichamelijke inspanningen
leveren (schieten…) en een bepaalde kennis aanwenden (hij moet weten hoe die
soft guns veilig gebruikt moeten worden).

X
X

Heeft enkel als doel personen te vervoeren tot boven op de berg, de kabelinstallatie zelf is niet ter vermaak of ontspanning.

X*

Bij speleologie moet de deelnemer actief deelnemen, lichamelijke inspanningen
leveren (klimmen) en een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek aanwenden
om het veilig uit te voeren. De deelnemer moet namelijk kennis hebben van klimtechnieken om veilig met de touwen te kunnen klimmen.
*VP: indien materiaal zoals bijv. beschermingsmiddelen verhuurd wordt.

X*

Het platform moet aangepast en speciaal ontworpen zijn voor de sprong.
*VP: indien het luchtkussen en eventueel ander materiaal verhuurd worden.

X*

Een springkasteel wordt aanzien als een speeltoestel. Door het al dan niet tijdelijk
plaatsen van een springkasteel op een terrein, creëert men een speelterrein.
*VP: indien de springkastelen ook verhuurd worden.
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Activiteit
SP

AOE

Toeristisch treintje

Trampolines met elastieken

X*

Trampolineparken

Vita-parcours

Reglementering1
EOE KT AT
X*

Reden
VP

KI
Enkel het Wetboek
*AT : indien het treintje op sporen rijdt, wordt het een vaste installatie en dus een
attractietoestel
*SP: Trampolines met elastieken die handmatig aangepast worden (enkel gebruik
van zwaartekracht en fysieke kracht van de mens) en die uitsluitend bestemd zijn
voor kinderen jonger dan 18 jaar, worden aanzien als speeltoestellen. De trampoline met zijn directe omgeving wordt dan een speelterrein.
**KT: Trampolines met elastieken worden aanzien als kermistoestellen indien ze
aangedreven worden door een niet-menselijke energiebron (bv. gebruik van elektriciteit om de elastieken aan te spannen): het is een niet-permanente installatie
bestemd voor vermaak, ter voortbeweging van personen

X**

In trampolineparken moet je actief deelnemen, lichamelijke inspanningen leveren
(rennen, springen ...) en bepaalde kennis gebruiken (de deelnemer moet weten
hoe hij veilig van de ene trampoline naar de andere kan springen).

X

Enkel het Wetboek
*SP: Indien dit parcours gelegen is naast of op een speelterrein, kan het aanzien
worden als een deel van het speelterrein.

X*

Waterfietsen op een meertje
(ook: “Aquabike”)

Waterski met motorboot

X

Waterskilift

X

X

X

Bij waterfietsen moet de consument actief participeren, lichamelijke inspanningen
leveren en een bepaalde kennis en vaardigheid aanwenden. Men moet kunnen
zwemmen om deze activiteit veilig uit te oefenen.
*VP : indien de waterfietsen worden verhuurd zonder dat dat de bijhorende omgeving wordt aangeboden om de activiteit te beoefenen.
*VP : indien de waterfietsen worden verhuurd.

X*

Idem als bij waterskilift maar geen AT want er is geen installatie.

X*

Het is een activiteit ter vermaak of ontspanning waarbij de consument actief dient
te participeren, lichamelijke inspanningen moet leveren en een bepaalde kennis,
vaardigheid of techniek dient aan te wenden. Het valt niet onder KI omdat de installatie niet als doel heeft om personen te verplaatsen van het ene naar het andere
punt, maar enkel bedoeld is als vermaak.
*VP: indien de waterski’s en ander materiaal verhuurd worden.

8
Versie juli 2019

Activiteit
Zeepkistenrace

SP

AOE
X

Zeilwagenrijden

X

Zomerrodelbaan

Zweefvliegen

Reglementering1
EOE KT AT

VP

KI
De consument moet hierbij actief participeren. Om veilig te kunnen rijden met de
“zeepkist” moet je een bepaalde vaardigheid en techniek aanwenden.
Om veilig te kunnen zeilwagenrijden moet de consument actief participeren, lichamelijk inspanningen leveren en een bepaalde kennis aanwenden

X

X

Reden

Het is een installatie bestemd voor vermaak of ontspanning, ter voortbeweging
van personen, en is aangedreven door een niet-menselijke energiebron om de
gondels terug naar boven te transporteren.
Om veilig te kunnen zweefvliegen moet de consument actief participeren, lichamelijk inspanningen leveren en een bepaalde kennis aanwenden (hij moet de
technieken om te zweefvliegen kennen en beheersen).
AOE is niet van toepassing indien deze activiteit georganiseerd worden voor leden van een sportclub.
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