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NVWA erkent aansprakelijkheid voor fatale ongeval van
Maurycy (4jaar).
In juli van dit jaar hebben ouders in mijn aanwezigheid een bespreking gehad met de NVWA.
Laatstgenoemde liet weten zich niet aansprakelijk te achten voor de fatale val van een opblaasbaar
speeltoestel d.d. 31 december 2015. Ouders waren van mening dat de NVWA tekort geschoten was
in haar toezichthoudende taak. Een inspecteur van de NVWA was in 2013 in de speelhal geweest en
had geconstateerd dat geen van de aldaar aanwezige speeltoestellen van een certificaat voorzien
was. Een certificaat toont aan dat een toestel veilig is. Voorts zijn andere mankementen
geconstateerd waaruit bleek dat de speelhal onveilig was voor kinderen.
De inspecteur had op dat moment de speelhal moeten sluiten maar in plaats daarvan heeft hij de
zaak ongeveer een jaar laten liggen. Voor zover na te gaan is, is ook daarna niet adequaat gehandeld.
Hierdoor bleef de speelhal jaren achtereen gevaarlijk, hetgeen ook is gebleken want er hebben zich
daarna nog meer heftige valincidenten met letsel van jonge kinderen voorgedaan.
De NVWA achtte zich 1,5 maand geleden niet aansprakelijk omdat het bewuste speeltoestel volgens
haar niet opgesteld stond ten tijde van hun inspectie in 2013. Van deze zijde is aangetoond dat dit
een onjuiste aanname is: het toestel stond wel degelijk opgesteld en het was eveneens duidelijk dat
dit een onveilig toestel was. Zeker voor jonge kinderen.
Vandaag heeft de jurist van de NVWA laten weten dat zij inmiddels met ouders van mening zijn dat
het toestel wel degelijk aanwezig was in 2013 en dat zij het toestel hadden moeten verzegelen. Dit
laatste houdt in dat het niet meer gebruikt mocht worden in de speelhal. Ook was een herinspectie
op zijn plaats geweest, hetgeen evenmin is gebeurd.
De NVWA heeft derhalve de aansprakelijkheid voor het ongeval en daarmee het overlijden van
Maurycy erkend. Voor ouders is dit een stap in de goede richting. Tevens is het voor hen van belang
dat onderkend wordt dat het ongeval voorkomen had kunnen worden.
Namens ouders zal ik met de landsadvocaat in gesprek gaan over de vergoeding van de schade.
Mogelijk vindt deze week een gesprek met de Inspecteur Generaal (de hoogste baas) van de NVWA
plaats. Hij heeft aangeboden om in een persoonlijk gesprek namens de NVWA zijn excuses aan te
bieden.

