
Toelichting KB Actieve 
Ontspanningsevenementen 

  

 

Wat wel en wat niet? 
Vaak worden op evenementen activiteiten aangeboden waaraan een zeker risico verbonden is. Van 

zodra er een activiteit is waarbij de deelnemer 

• actief moet participeren 

• een lichamelijke inspanning moet leveren 

• een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek moet gebruiken om de activiteit op een veilige 

manier uit te oefenen 

spreken we van ‘actieve ontspanningsevenementen’.  

Voorbeelden hiervan zijn muurklimmen, karting, kajakken, speleologie, paardrijden, 

trampolineparken, hoogteparcours, paintball,… Voor een enkel springkasteel zijn onderstaande 

richtlijnen minder van toepassing (doch nog steeds nuttig!), maar een evenement met meerdere 

springkastelen, stormbanen of andere opblaasbare constructies, valt wel onder deze regelgeving. 

 

Activiteiten van jeugd- of sportverenigingen, binnen het kader van hun normale werking, vallen niet 

onder deze richtlijnen. 

 

Waaraan moet je voldoen? 

Risicoanalyse 
Als organisator maak je een risicoanalyse op. Beschrijf wat er kan mislopen, zowel door toedoen van 

menselijke handelingen als door externe omstandigheden (uitval van elektriciteit, slechte 

weersomstandigheden,…).  

Noteer voor elk risico wat de kans is dat dit zich zal voordoen en wat de gevolgen zijn. Je kan hiervoor 

onderstaande tabel gebruiken. 

 
 

Afhankelijk van waar je het risico situeert, neem je bijkomende maatregelen: 

• rode zone: deze risico’s moeten volledig uitgesloten worden 

• oranje zone: er moeten bijkomende maatregelen genomen worden om deze risico’s te 

voorkomen, je beschrijft deze maatregelen per risico 

• gele zone: er moeten maatregelen genomen worden om de kans op deze risico’s te 

verkleinen, je beschrijft deze maatregelen per risico 

• groene zone: geen maatregelen nodig 

 



Preventiemaatregelen vaststellen en toepassen 
Bij de opmaak van je risicoanalyse heb je maatregelen genoteerd. Je moet deze maatregelen 

natuurlijk ook uitvoeren. Documenteer hoe je dat doet en hou hier bewijsstukken van bij in een 

dossier. Bij een eventueel ongeval moet je kunnen bewijzen welke maatregelen je genomen hebt. 

 

Verantwoordelijke 
Als organisator wijs je een verantwoordelijke aan die aanwezig is tijdens de duur van het evenement 

(of de duur van de risicovolle activiteit). Deze verantwoordelijke moet op de hoogte zijn van de 

preventiemaatregelen en erop toezien dat deze toegepast worden. Het toezicht gebeurt zowel op 

eigen medewerkers als op bezoekers. Heb je verschillende installaties of activiteiten verspreid over 

een groter oppervlak of domein? Plaats dan bij elke activiteit een of meer toezichter(s), welke door 

de verantwoordelijke gebrieft en aangestuurd worden. 

 

Informeren 
Gebruikers en/of consumenten moeten geïnformeerd worden over de activiteiten. Hiervoor moeten 

bij elke activiteit, installatie of constructie volgende gegevens beschikbaar zijn: 

• naam en adres van de organisator of organiserende instantie 

• aard van vereiste voorkennis, vaardigheid of techniek 

• andere relevante info (minimum leeftijd, voorschriften,…) 

 

Belangrijke opmerking: bordjes met waarschuwing ‘Gebruik op eigen risico’ zijn niet toegelaten! 

 

Voorbeeld van een informatiefiche (vrij aan te passen naar behoefte!) 

Hoogteparcours   
Organisator: 

NAAM 

ADRES 

CONTACTGEGEVENS 

<afbeelding> 

Minimum leeftijd 

Minimum lengte 

X jaar 

X,x m 

 

<moeilijkheidsgraad met 

sterren> 

 Maatregelen -stevig schoeisel verplicht 

-maximum 2 gelijktijdige 

deelnemers 

-volg de instructies van de 

begeleider 

-valhelm verplicht 

-… 

 

 

Op de website van de FOD Economie vind je nog meer nuttige info. 

Nog vragen over deze toelichting? Stuur een bericht naar noodplanning@regioneteland.be en wij 

helpen je graag verder! 

 

 

 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/model-van-veiligheidsdraaiboek
mailto:noodplanning@regioneteland.be

