
Projectnummer: ZW05P003 11-7-2006 1/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrische installaties van 
kermisattracties 
 
Veiligheid van de elektrische installaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur:  E. van Wilgenburg 
 Senior Veiligheid- en trend onderzoeker 
  
 
 
 
 
 
 
 
Projectnummer:  ZW05P003 
Datum:   25 januari 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Projectnummer: ZW05P003 11-7-2006 2/17

Inhoud 
 
Samenvatting..............................................................................................................................................................................3 
1 Introductie..........................................................................................................................................................................4 
2 Wetgeving..........................................................................................................................................................................4 
3 Normalisatie......................................................................................................................................................................4 
4 Methode.............................................................................................................................................................................4 
5 Resultaten.........................................................................................................................................................................5 

Netvoeding.............................................................................................................................................................................5 
Onderhoud.............................................................................................................................................................................5 
Trek- en wringontlastingen..................................................................................................................................................6 
Omgevingsomstandigheden...............................................................................................................................................6 
Bescherming tegen onvrijwillige aanraking van 230 V delen........................................................................................7 
Componenten onjuist toegepast........................................................................................................................................8 
Aarding...................................................................................................................................................................................8 
Bescherming tegen aanraking van gevaarlijk bewegende delen.................................................................................8 
Montage.................................................................................................................................................................................9 
Mechanische gevaren........................................................................................................................................................10 
Verlichting............................................................................................................................................................................10 

6 Discussie..........................................................................................................................................................................10 
7 Dankbetuiging.................................................................................................................................................................12 
8 Conclusie.........................................................................................................................................................................13 

Bijlage 1: Toegepaste normen.........................................................................................................................................14 
Bijlage 2: Overzicht onderzoekresultaten.......................................................................................................................15 



Projectnummer: ZW05P003 11-7-2006 3/17

SAMENVATTING 
Het doel van dit project was om de staat van de veiligheid van kermisattracties vast te stellen door middel van 
een beperkt onderzoek. De inspecties hadden betrekking op de elektrische installaties en de netvoeding van de 
attracties. Het was beperkt tot een visuele inspectie en slechts in enkele gevallen zijn eenvoudige 
gereedschappen gebruikt.  Het ontwerp van de elektrische circuits (EN 60204) is niet onderzocht, tenzij 
overduidelijk onveiligheid werd vastgesteld. 
 
Het bij onderzoek gevonden aantal tekortkomingen is opmerkelijk hoog. Bij 7 attracties noteerden wij in totaal 259 
tekortkomingen. Bij nieuwe attracties vonden we weinig tekortkomingen en bij de oudste de meeste. Opmerkelijk 
was het grote aantal ontwerp- en montagefouten. De meest belangrijke bevindingen zijn toegelicht en 
verduidelijkt in de hoofdstukken: Netvoeding, Onderhoud, Trek- en wringontlastingen, 
Omgevingsomstandigheden, Bescherming tegen onvrijwillige aanraking van 230 V delen, Componenten onjuist 
toegepast, Aarding, Bescherming tegen aanraking van gevaarlijk bewegende delen, Montage, Mechanische 
gevaren en Verlichting. 
 
Het veiligheidsniveau dat wij aantroffen is onvoldoende. Bij oudere attracties troffen wij situaties aan op de grens 
van de noodzaak om onmiddellijk op te treden en soms was die grens al overschreden. Zelfs nieuwe installaties 
voldeden niet geheel aan de normen. De eigenaren van de kermisattracties verklaarden dat klusjesmannen, 
zoals collega’s of familieleden, de meeste aanpassingen aan de installaties verrichten. Manusjes van alles, maar 
wel personen die daarvoor geen opleiding hebben gehad en de kennis en vaardigheden ontberen. Veel van de 
tekortkomingen zijn daarnaar herleidbaar. 
 
In de normen zijn geen heldere eisen vastgelegd voor de specifieke situatie van kermisattracties met betrekking 
tot de beoordeling van wat binnenshuis en buitenshuis is. Er dienen richtlijnen te worden ontworpen voor dit 
onderwerp. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met de omgevingsomstandigheden buitenshuis en de 
zwaardere omstandigheden tijdens schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Aangewezen keuringsinstanties (AKI’s) hebben de attracties die in dit project zijn onderzocht al eerder 
beoordeeld. Gelet op de afwijkingen die door de VWA zijn vastgesteld, is het nodig dat de aangewezen 
keuringsinstanties intensiever inspecteren en rekening  houden met een hoger veiligheidsniveau. Voor de 
beoordelingen zelf dienen de inspecteurs zelf over voldoende expertise te beschikken  van de elektrische 
installaties. 
 
In een enkel geval is een kraam indicatief beoordeeld. De gevonden tekortkomingen lijken overeen te komen met 
die bij attracties. Het controleregiem voor attracties is echter niet van toepassing op kramen. Bij toeval kregen we 
enige informatie over attracties die werden gebruikt in twee andere landen binnen de Europese Unie. Globaal 
visueel beoordeeld wijkt de situatie in die gevallen niet af van hetgeen door de VWA is vastgesteld.  
 
De aangetroffen situatie vereist dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om het veiligheidsniveau van de 
elektrische installaties van attracties te verbeteren. 
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1 INTRODUCTIE 
De laatste jaren ontving de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de informatie dat er vraagtekens moeten worden 
gesteld bij de veiligheid van de elektrische installaties van kermisattracties. In 2004 is een ongeval gemeld dat 
een inspecteur van een aangewezen keuringsinstantie was overkomen, de VWA ontving enkele klachten over 
ongeschikte voedingen van kermisattracties en kreeg informatie op basis van de ervaringen van de eigen 
controleurs. Om die reden is besloten om meer specifieke informatie te verzamelen. 

2 WETGEVING 
Binnen de Europese Unie zijn er geen specifieke richtlijnen van toepassing op kermisattracties. In Nederland is, 
op basis van de Warenwet, het “Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen” (WAS) van toepassing. Gelet op 
artikel 3a van het WAS, is het verboden om kermisattracties te vervaardigen, te verhandelen of te gebruiken als 
niet wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld in artikel 4 van het WAS. In dat artikel is bijvoorbeeld bepaald dat 
attracties moeten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in bijlage 1 van de WAS  en dat gevaar of de gezondheid 
van personen niet mag worden geschaad. In WAS artikel 8 is geregeld dat er verplicht inspecties moeten worden 
verricht door een aangewezen keuringsinstantie en in artikel 10 wordt gewezen op de juiste toepassing van 
normen. Thans indien gefabriceerd voor 1997 en na 2007 zal voor alle kermisattracties gelden dat er elk jaar een 
beoordeling moet worden uitgevoerd om het vereiste certificaat van goedkeuring te verkrijgen. 
 
In artikel 1 van het WAS is vereist dat het gebruik van attracties, aanpassing en onderhoud moet kunnen 
geschieden zonder dat aanleiding te geven tot gevaar. De fabrikanten zijn verplicht om rekening te houden met 
gevaren die kunnen ontstaan door het gebruik van elektriciteit, mechanische gevaren, fouten in de bediening en 
gebrek aan onderhoud. 

3 NORMALISATIE 
Zoals al eerder is vermeld, is in artikel 10 van het WAS gewezen op het juist toepassen van de normen. Voor 15 
oktober 2005 waren er geen normen aangewezen op basis van artikel 5.1 van het WAS voor attractietoestellen. 
Om die reden zijn andere beschikbare normen als referentie gebruikt om vast te kunnen stellen of de 
attractietoestellen voldoen aan het WAS. In de bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gebruikte normen. 
 
In feite hebben we te maken met een drietal normen. Allereerst is er de normserie NEN 1010 (Nederlandse 
voorschriften voor elektrische installaties, waarin de HD 60364 is geïmplementeerd). De eerste zes delen van de 
NEN 1010 geven basisregels voor goed ontwerpen. Deel zeven geeft aanvullende en specifieke voorschriften en 
deel 7-740 betreft specifiek de veiligheid van elektrische installaties van attractietoestellen. EN 13814 is min of 
meer een bijzondere productnorm. Er is slechts één hoofdstuk besteed aan elektrische veiligheid. Om die reden 
kan deze norm gezien worden als een aanvulling op de reeds genoemde installatievoorschriften. Dat betekent 
dat rekening moet worden gehouden met alle hier genoemde normen. 

4 METHODE 
Het doel van dit project was om de staat van veiligheid van kermisattracties vast te stellen door middel van een 
beperkt onderzoek. De controleurs van de VWA hebben contact opgenomen met diverse eigenaren. Er is 
geselecteerd op de diversiteit en op toestellen geproduceerd voor en na 1997. Er waren velen die vrijwillig wilden 
meedoen, maar uiteindelijk was het alleen mogelijk om 7 kermisattracties te onderzoeken. Twee waren gemaakt 
na 1997 en aan één daarvan werd zelfs nog gebouwd. De vijf andere attracties zijn gemaakt tussen 1960 en 
1988. 
 
De inspecties hadden betrekking op de elektrische installaties en de netvoeding van de attracties. Het was 
beperkt tot een visuele inspectie en slechts in enkele gevallen zijn eenvoudige gereedschappen gebruikt. Als 
gevolg van deze beperkingen zijn alleen de opvallende en heldere tekortkomingen vastgelegd en daarom zullen 
de eigenaren nog een diepgaander onderzoek moeten doen om een goed overzicht te krijgen van alle 
voorkomende tekortkomingen. 
 
Uitgezonderd was het onderzoeken van het ontwerp van de elektrische circuits (EN 60204), tenzij overduidelijk 
onveiligheid werd vastgesteld. Indien mogelijk, is elke tekortkoming gefotografeerd en gekoppeld aan een eis in 
de genoemde normen. Een tekortkoming is niet in alle gevallen aan dezelfde normbepaling gekoppeld in 
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Geen trek - en wringontlasting en scherpe 
randen. De voeding heeft geen aarding 

vergelijkbare situaties, hetgeen veelal is veroorzaakt door kleine verschillen in de aangetroffen situaties. Een 
inspectie duurde gemiddeld 6 uur.  

5 RESULTATEN 
Vanaf 1997 moet elke attractie regelmatig worden geïnspecteerd door een aangewezen keuringsinstantie. Indien 
het toestel is gemaakt na 1997 is een strenger inspectieregime van toepassing. Hier rekening mee houdend, is 
het bij onderzoek aantal gevonden tekortkomingen opmerkelijk hoog. Bij 7 attracties noteerden wij totaal 259 
tekortkomingen. Bij nieuwe attracties vonden we weinig tekortkomingen en bij de oudste de meeste. Opmerkelijk 
was het grote aantal ontwerp- en montagefouten. De meest belangrijke bevindingen zijn toegelicht en 
verduidelijkt. Een overzicht is opgenomen in bijlage 2. 
 
Voorafgaand aan het lezen van de bevindingen, is het goed om te weten wat de risico’s zijn als de elektrische 
installatie defect raakt. De genoemde gevaren kunnen worden veroorzaakt door de gevonden tekortkomingen die 
wij hebben vastgesteld bij het onderzoek door de VWA aan de attracties. 
 
Als de isolatie van elektrische onderdelen onvoldoende is, is het duidelijk dat een geringe tekortkoming al kan 
leiden tot een gevaarlijke situatie. Als de isolatie tekortschiet, kan kortsluiting ontstaan en kan de directe 
omgeving ontstoken worden; het begin van brand. Of als een persoon in aanraking komt met onder gevaarlijke 
spanning staande delen (>50V AC) kan deze gewond raken. Daardoor kunnen brandwonden of 
spierverwondingen ontstaan en in ernstige gevallen kan iemand worden geëlektrocuteerd. Als er slechte 
elektrische verbindingen zijn ontstaat ook gevaar voor brand. Eerst wordt de isolatie aangetast wat resulteert in 
plaatselijke oververhitting met de eerder beschreven kans op brand tot gevolg. Als gevaarlijk bewegende delen, 
zoals aandrijfassen, onvoldoende zijn afgeschermd, kunnen verwondingen ontstaan als een persoon met die 
delen in contact komt. Voorbeelden zijn het breken, verbrijzelen of kneuzen van ledematen of snijwonden. 

Netvoeding 
Voor het begin van het onderzoek, was informatie ontvangen dat de 
netvoeding vaak niet aan de gestelde eisen voldoet, in het bijzonder als een 
onafhankelijke generator is gebruikt. Bij de door de VWA onderzochte 
gevallen moest een externe aarding worden aangelegd. De informatie bleek 
correct, want in alle gevallen ontbrak de aarding bij de voeding. Bijna altijd 
zijn verdeelkasten gebruikt. Het bleek dat deze kasten onvoldoende zijn 
onderhouden, we vonden slechte en gevaarlijke verbindingen en de 
voedingskabels en de 230 V delen waren onvoldoende beschermd tegen 
toevallige aanraking. Op het aansluitpunt aan de attractie zijn de twee 
laatstgenoemde tekortkomingen ook vastgesteld. 
 
In tenminste één geval is vastgesteld dat een 30 mA aardlekschakelaar ontbrak. In sommige andere situaties 
was er gerede twijfel of een 30 mA en/of 300 mA aardlekschakelaar aanwezig was in de installatie. 

Onderhoud 
 
Bijzonder vaak is er achterstallig onderhoud vastgesteld. Deze 
tekortkomingen waren eenvoudig herkenbaar. Vaak was de 
beschermende isolatie beschadigd.  
 

 
In sommige gevallen 
resulteerde dat in de 
aanraakbaarheid van 
gevaarlijke onder spanning 
staande delen (230 Volt). 

 
 

Bescherming omgevingsinv loeden verloren 

230V delen niet beschermd  
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In één geval bleek een kroonsteen de 
plaats in te nemen van een  
beveiliging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de meeste gevallen betreft het alleen een zaak van reparatie of 
vervanging. Achterstallig onderhoud is daarom een groot probleem, maar 
iets wat eenvoudig is op te lossen.  
 
 
 
 

Trek- en wringontlastingen 
 
 
Een trek- en wringontlasting is normaal gesproken geplaatst vlakbij de 
entree van de verplaatsbare aansluitleiding en voorkomt dat mechanische 
krachten worden overgebracht naar de elektrische verbindingen op de 
aansluitklemmen. Een goed functionerende trek- en wringontlasting is 
daarom van groot belang om te voorkomen dat elektrische verbindingen 
losraken en draden kunnen uitwijken en tegen aanraakbare metalen delen 
komen. Een gewone pakkingbus voor afdichting tegen binnendringing van 
stof en vocht is ongeschikt als trek- en wringontlasting. 
 

Omgevingsomstandigheden 
Het is opgevallen dat onvoldoende rekening is gehouden met de 
omgevingsinvloeden. In een bepaalde situatie hadden de componenten 
geen bijzondere bescherming tegen binnendringing van stof en vocht. 
Tengevolge van regen, liep er stromend water door het compartiment van 
de attractie. De omgevingsomstandigheden zijn zwaarder dan gewoon in 
een badkamer en daarom beter vergelijkbaar met de omstandigheden die 
zich buiten voordoen. 
 
 
 
 

Bij regen liep er  water door de ruimte 

Trek- en wringontlastingen ontbreken 

Verbinding i.p.v. beveiligingstoestel 

Beschadigde isolatie 
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In een andere situatie was de installatie beschermd overeenkomstig de 
eisen voor normale condities buitenshuis. Frequent werd de installatie 
echter schoongespoten met een slang met spuitmond. In dat geval is de 
gekozen beschermingsgraad onvoldoende.  
 

 
 
 
Een ander probleem is het gebruik van voedingsleidingen (buiten) die 
onvoldoende beschermd zijn tegen mechanische beschadigingen en 
andere omgevingsinvloeden. Zelfs wanneer de leidingen in voetpaden zijn 
gelegd, zijn gewone voedingsleidingen (H05VV-F of zelfs H03VV-F) 
gebruikt zonder dat compenserende maatregelen zijn genomen. 
 
 
 

 
Regelmatig worden sleepringen gebruikt. Vaak voor de voeding van 
verlichting op draaiende delen van de attractie. De 230 Volt delen zijn vaak 
niet in een behuizing geplaatst als bescherming tegen omgevingsinvloeden.  
Het is opvallend dat de constructies soms in de open lucht werken zonder 
enige compenserende maatregelen. In het bijzonder gedurende onderhoud 
bij slecht weer en werkende verlichting, kunnen gevaarlijke situaties 
ontstaan voor onderhoudspersoneel. Kruip- en luchtwegen kunnen worden 
gereduceerd beneden acceptabele waarden.  

Bescherming tegen onvrijwillige aanraking van 230 V delen 
De bescherming tegen onbedoelde aanraking van onder gevaarlijke spanning staande delen is soms slordig. Niet 
als het gevolg van onoplettendheid, maar vaak als gevolg van fouten in het ontwerp. In deze gevallen 
verklaarden de eigenaren van de attracties dat onmiddellijke toegang voor snelle en eenvoudige montage of 
aanpassing nodig is en dat iedereen de gevaren van 230 V kent. Schakelborden, lasdozen en regelinstallaties 
zijn meestal wel in een behuizing gebouwd, maar niet IP 20 beschermd, terwijl op de afsluitende deuren niet op 
slot zaten. De waterweerstand is een voorbeeld van een regelinstallatie die niet in een behuizing is geplaatst en 
daardoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan bij onderhoud. Personeel bleek onvoldoende geïnstrueerd voor 
de aangetroffen situaties. 

 

 

 

Onvoldoende IP bescherming   

Verkeerde typen leiding  

Onvoldoende IP bescherming bij regen  

 

Waterweerstand met toegang tot 230V 400V aanraakbaar zonder gereedschap  400V aanraakbaar zonder gereedschap  
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Componenten onjuist toegepast 
 
 
Componenten mogen alleen op een juiste manier worden gebruikt. Dat wil 
zeggen overeenkomstig hun bestemming. In één geval troffen wij een 
component aan zonder bijzondere bescherming (dus IP20) en die was 
gemonteerd op een open trailer en op die manier blootgesteld aan 
buitenshuis gebruik.  
 
 
 

 
 
 
Ook vonden we in attracties  stopcontacten voor normaal 
huishoudelijk gebruik in situaties die vergelijkbaar zijn met gebruik 
buiten. Stopcontactsystemen voor buiten moeten geschikt zijn voor 
industriële toepassingen zoals volgens de norm vereist. Heel vaak 
werd aan deze eis niet voldaan en was de verbinding alleen geschikt 
voor huishoudelijke situaties en was niet voorzien in een bescherming 
tegen omgevingsomstandigheden.  
 

 
 
 
 
 
En natuurlijk mogen  230 Volt onderdelen niet worden gebruikt in “Safety 
Extra Low Voltage” circuits (veilige lage spanning) als dat een gevaar 
betekent met het oog op uitwisselbaarheid. 
 
 
 
 

 

Aarding 
 
 
 
Naast fouten in de aardverbindingen in de voeding, vonden we gebreken in de 
aarding in de attracties. Zo bleken tweepolige stopcontacten met aardcontact 
niet aangesloten op de aarding. Ook in enkele andere gevallen bleken 
aardverbindingen te ontbreken.   
 
 
 
 

Bescherming tegen aanraking van gevaarlijk bewegende delen 
We vonden tekortkomingen in de bescherming tegen mechanische beschadiging van onder spanning staande 
delen in de installatie. Sommige verlichtingsarmaturen kunnen als gevolg van zwaaien defect raken door het 
bewegen van de attractie. Ook hebben we kabels en leidingen gezien die in contact zijn met scherpe metalen 
randen en waarvan de isolatie beschadigd kan raken.  

Binnendringing van vocht  

Niet geschikt voor gebruik buiten 

Aardverbinding ontbreekt  

Componenten 230 V gebruikt in 24V circuit  
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Montage 
 
Onze bijzondere aandacht werd getrokken door duidelijk herkenbare montage 
en ontwerpfouten. In het oog springend was het gebrek aan ondersteuning van 
leidingen en kabels waardoor mechanische schade onvoldoende is 
voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
Ook zijn kabels aangetroffen die ongeschikt zijn voor de toepassing, gelet 
op het verplaatsbare gebruik en de omgevingsomstandigheden.  
 
 
 
 
 
 
 
Soms is meer dan één leiding gemonteerd in een entree. 
 
 
 
 
 
 

Herhaaldelijk bleken uitbreidingen van de originele installatie geïmproviseerd. 
Dit heeft tot gevolg dat de veiligheid wordt aangetast en het overzicht van de 
installatie verloren raakt. Het is duidelijk dat dergelijke slecht uitgevoerde 
uitbreidingen worden gerealiseerd zonder de vereiste kennis en vaardigheden.  

 
 
 
 
 
De bedoelde toepassing van deze lasdoos richt zich op vaste montage. 
Vermoedelijk is als gevolg van het verkeerde gebruik de lasdoos 
beschadigd.  
 

Zwaaiend armatuur in contact met een lamp Scherpe randen in contact met de leiding  Aders in contact met scherpe randen  

Er komen extra aders uit de contactstop 

Geen ondersteuning van de kabel  

Ongeschikt als verplaatsbare leiding buiten  

Bedoeld gebruik is vaste montage  

Slecht uitgevoerde uitbreiding  
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Voor zover als kon worden onderzocht is vastgesteld dat trek- en wringontlastingen vaak ontbreken of verkeerd 
zijn gemonteerd. Ook zijn soms slechte elektrische verbindingen gezien of was er sprake van onvoldoende 
isolatie. 
 

Mechanische gevaren 
 
In tenminste twee gevallen vonden we situaties waarbij personen 
ernstig gewond zouden kunnen raken door gevaarlijk bewegende delen. 
Op de foto is een onafgeschermde riemaandrijving te zien.  
 
 
 

Verlichting 
Volgens de norm moeten bij platte twee-aderige leiding voor prikfittingen 
(alleen H05RNH2-F toegestaan) afdichtingsringen zijn gebruikt als 
bescherming tegen binnendringing van stof en vocht bij gebruik 
buitenshuis. Er mogen alleen eenmalig monteerbare fittingen worden 
gebruikt. Natuurlijk moet het uiteinde van de leiding op een deugdelijke 
manier zijn geïsoleerd om toevallige aanraking van 230 V geleiders te 
voorkomen. Er zijn situaties aangetroffen waarbij niet aan deze eisen is 
voldaan.  
 
 
 

 
 
Op bijna elke attractie zijn bijzondere lamphouders (met kapje) gebruikt. Deze lamphouders zijn veelal 
geschakeld in een serie/parallel schakeling met lampjes van 60 V, aangesloten op de 230 V netvoeding. Het 
vereiste veiligheidsniveau wordt zoals gewoonlijk beoordeeld op basis van de 230 V netvoeding.  
 

De constructie van deze 
lamphouders voldoet niet aan de 
eisen voor een dergelijk product. 
Vastgestelde tekortkomingen 
hebben betrekking op onvoldoende 
bescherming tegen binnendringing 
van stof en vocht, ontbrekende 
trek- en wringontlastingen, 
demonteerbaarheid zonder behulp 
van gereedschap, plaatsing binnen 
handbereik, ontbrekende 
opschriften, enz. 

6 DISCUSSIE 
Het veiligheidsniveau dat wij aantroffen is onvoldoende. Bij oudere attracties troffen wij situaties aan op de grens 
van de noodzaak om onmiddellijk op te treden en soms was die grens al overschreden. Zelfs nieuwe installaties 
voldeden niet geheel aan de normen. 
 

Geen afdichtingsringen 
Onbeschermd aan het einde (230V) 

Lamphouders met veel tekortkomingen 
(voorzijde) 

Lamphouders met veel tekortkomingen 
(achterzijde) 

 

Gevaarlijk bewegende delen  
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Het onderzoeken van de voedingen van de attracties was geen onderdeel van het onderzoeksprogramma, maar 
daar is informatief wel naar gekeken. In die gevallen dat er gebruik is gemaakt van een generator, ontbrak in elke 
situatie de aarding. Om die reden moet er meer aandacht zijn voor het correct voeden van de installaties. Het ligt 
voor de hand dat meer aandacht wordt gegeven aan de verplichting om de elektrische installatie te inspecteren 
en testen na elke nieuwe opstelling (prHD 60364-7-740 par. 740.6). 
 
Het onderzoek was beperkt tot hetgeen in het zicht was aangebracht in de elektrische installatie. Het functionele 
interne elektrische ontwerp (schematisch ontwerp) maakte geen deel uit van het onderzoek. In een enkel geval 
was het echter overduidelijk dat niet aan de eisen is voldaan. In één geval was een bedieningsschakelaar 
gemerkt met de tekst “Noodstop”, maar het was alleen een schakelaar die de voeding van de motor onderbrak en 
een automatische rem ontbrak. Er was wel een rem aanwezig, maar deze kon alleen met de hand worden 
bediend. Ook voldeed het ontwerp niet aan de eis dat bij een defect de rem moet functioneren. Voor het ontwerp 
van de besturing moet de normserie EN 60204 worden gebruikt. 
 
De eigenaren van de kermisattracties verklaarden dat klusjesmannen, zoals collega’s of familieleden, de meeste 
aanpassingen aan de installaties hebben verricht. Manusjes van alles, maar wel personen die daarvoor geen 
opleiding hebben gehad en de kennis en vaardigheden ontberen. Veel van de tekortkomingen zijn daarnaar 
herleidbaar. 
 
Bij het onderzoek is vastgesteld dat componenten verkeerd zijn toegepast. Zo blijken opdrachtgevers verkeerde 
componenten te bestellen en werd geleverd zonder dat navraag werd gedaan over de bestemming. Wanneer 
onderdelen worden besteld, is het belangrijk dat wordt nagegaan of het product geschikt is voor de gekozen 
toepassing. Voorbeelden zijn het gebruik van kabels als verplaatsbare aansluitleidingen, maar die niet geschikt 
zijn voor die toepassing en componenten die buitenshuis worden gebruikt, maar alleen geschikt zijn voor gebruik 
binnen. 
 
Als componenten en verlichting zijn geplaatst binnen het bereik van het publiek, dan moet het ontwerp en de 
omgeving meer bescherming bieden. Vaak is het gewoon beter deze zaken buiten bereik te plaatsen. 
 
Een attractie moet niet alleen veilig zijn op het moment van keuren teneinde het certificaat te verkrijgen, maar 
gedurende de gehele periode dat het certificaat geldig is. Daarom moet vaker tijd worden ingeruimd voor 
onderhoud. 
 
In de norm NEN 3140 – Bedrijfsvoering van elektrische installaties – is beschreven hoe moet worden omgegaan 
met het gebruik, het onderhoud en het beheer van elektrische installaties (par. 1.102). Personen die deze 
werkzaamheden mogen uitvoeren moeten schriftelijk zijn aangewezen door de hoogst verantwoordelijke persoon 
(par. 4.2.101 overeenkomstig bijlage S). De laagste gradatie betreft een voldoende onderricht persoon (VOP) met 
opgelegde beperkingen van toegang tot plaatsen en werkzaamheden (par.4.2.106). De persoon die de 
aanwijzing doet, is verantwoordelijk voor de juiste opleiding en instructie van de VOP. In vrijwel elke situatie is het 
niet toegestaan om te werken aan installaties die onder spanning staan. Wij hebben ervaren dat de personen die 
het dagelijkse onderhoud uitvoeren en uitbreidingen realiseren, niet waren aangewezen en nog belangrijker, ook 
niet aan de vereisten voldeden van een VOP. Vaak had iedereen vrije toegang tot delen die minder dan IP20 
waren beschermd. 
 
In de normen zijn geen heldere eisen vastgelegd voor de specifieke situatie van kermisattracties met betrekking 
tot de beoordeling van wat binnenshuis en buitenshuis is. Gedurende het opzetten van een attractie zijn de 
(elektrische) delen blootgesteld aan de omstandigheden buitenshuis. Na de opbouw zijn de 
omgevingsomstandigheden in de attractie zwaarder dan bijvoorbeeld in badkamers in gewone huizen, maar niet 
vergelijkbaar met de omstandigheden buiten. We hebben gezien dat attracties werden schoongespoten met 
water; inclusief delen die daartegen geen bescherming bieden. Tenzij het duidelijk is dat geen extra bescherming 
nodig is, lijkt het vooralsnog logisch de delen van de elektrische installatie te beschermen overeenkomstig de 
omgevingsomstandigheden buitenshuis en de zwaardere omstandigheden tijdens schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Aangewezen keuringsinstituten hebben de attracties die in dit project zijn onderzocht al eerder beoordeeld. Gelet 
op de afwijkingen die door de VWA zijn vastgesteld, is het nodig dat de aangewezen keuringsinstanties 
intensiever inspecteren en rekening moeten houden met een hoger veiligheidsniveau. Voor de beoordelingen zelf 



Projectnummer: ZW05P003 11-7-2006 12/17

dienen de inspecteurs zelf over voldoende expertise te beschikken voor het beoordelen van de elektrische 
installaties. 
 
Het is te verwachten dat iedereen in de branche weet dat normalisatie bezig was met het ontwikkelen van een 
nieuwe norm, de EN 13814 die is gepubliceerd in december 2004. In dat document is opgenomen dat de norm 
niet van toepassing is op attracties die zijn geproduceerd voor de datum van publicatie van dat document door 
CEN. Echter de wet vereist het voldoen aan een minimaal veiligheidsniveau. Hierbij kan een vergelijking worden 
gemaakt met het niveau uit de norm EN 13814, voor zover het belangrijke essentiële veiligheidseisen bevat. 
 
In een enkel geval is een kraam indicatief beoordeeld. De gevonden tekortkomingen lijken overeen te komen met 
die bij attracties. Het controleregiem voor attracties is echter niet van toepassing op kramen. Bij toeval kregen we 
enige informatie over attracties die werden gebruikt in twee andere landen binnen de Europese Unie. Globaal 
visueel beoordeeld wijkt de situatie in die gevallen niet af van hetgeen door de VWA is vastgesteld. 

7 DANKBETUIGING 
De rapporteur wil de eigenaren en deelnemers van de attracties, die deel hebben genomen aan het project 
bedanken voor hun betrokkenheid, geduld, deelname en bijdrage. Ook gaat speciale dank uit naar de 
deelnemende expert van Kenteq, die globaal alle resultaten van ons onderzoek heeft geverifieerd.  
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8 CONCLUSIE 
Alle attracties vertoonden ernstige tekortkomingen en de veiligheid van nieuwe attracties bleek beter dan die van 
oudere attracties. Bij 7 attracties noteerden wij totaal 259 tekortkomingen. Het risico dat een ongeval kan 
gebeuren is soms aanzienlijk. In dat opzicht is het opmerkelijk dat er praktisch geen ongevallen worden 
gerapporteerd in relatie tot de gevonden tekortkomingen. Niettemin vereist de aangetroffen situatie dat er 
onmiddellijk actie wordt ondernomen om het veiligheidsniveau van de elektrische installaties van attracties te 
verbeteren. 
Een algemeen probleem is dat een veelvuldig gebruikte lamphouder voor decoratieve verlichting van attracties 
verkeerd wordt toegepast en verkeerd is ontworpen, in relatie tot de wetgeving en de norm . Algemeen belangrijke 
aandachtpunten zijn het zorgdragen voor een veilige (geaarde) netvoeding, het wegwerken van achterstallig 
onderhoud en het verwijderen van ondeugdelijke uitbreidingen van de elektrische installatie. 
 
Geadviseerd wordt om alleen gekwalificeerde personen deze werkzaamheden te laten uitvoeren. Teneinde aan 
de wetgeving te voldoen, is het aan te raden de normen te volgen bijvoorbeeld bij het opstellen, het ontwerpen, 
het bouwen, het onderhoud, de reparatie en het aanbrengen van wijzigingen aan de attractie.  
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Bijlage 1: Toegepaste normen 
 
De volgende normen zijn gebruik bij de onderzoeken: 
 
prHD  60364-7-740:2005 Electrical installations of buildings (Final draft) 
Part 7-740  Requirements for special installations or locations –  

Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at 
fairgrounds, amusement parks and circuses    

 
NEN 1010-0:2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
   Voorwoord en introductie 
NEN 1010-1:2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 

Fundamentele uitgangspunten, het vaststellen van algemene kenmerken en termen en 
definities 

NEN 1010-4:2003 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
   Beschermingsmaatregelen 
NEN 1010-5:1996 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
   Keuze en installatie 
NEN 1010-7:1996 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
   Aanvullende en bijzondere bepalingen 
   (hier is bewust gerefereerd aan versie 1996 i.v.m. de toelichtende NL bepalingen) 
 
EN 13814:2004  Fairground and amusement park machinery and structures – 
   Safety 
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Bijlage 2: Overzicht onderzoekresultaten 
 
Eis Norm Tekortkoming 
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Al het elektrisch materieel moet voldoen aan de desbetreffende norm  par. 133.1 
NEN 1010-1 

8 1 1 2 1 1 1 1  

Installatiewerk moet worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met de juiste materialen  par. 134.1.1  
NEN 1010-1 

2    1  1   

Actieve delen moeten zijn aangebracht  in omhulsels of achter afschermingen die een 
beschermingsgraad  hebben van tenminste IP20 of IPXXB 

par. 412.2.1  
NEN 1010-4 

22 2 2 8 6 1 1 2  

Metalen gestellen moeten met een beschermingsleiding zijn verbonden par. 413.1.1.2  
NEN 1010-4 

3 2   1     

Alle contactdozen moeten zijn voorzien van beschermingscontacten waarmee de 
vereffeningsleiding is verbonden  

par. 413.5.3.2  
NEN 1010-4 

2 1  1      

Elektrisch materieel moet zijn gekozen en geïnstalleerd overeenkomstig de bescherming tegen 
mechanische belasting 

par. 512.2.1  
NEN 1010-5  

3  3       

Elektrisch materieel moet zo zijn gekozen dat rekening is gehouden met alle uitwendige 
invloeden die kunnen optreden 

par. 512.2.3  
NEN 1010-5  

4  1  1  2   

Elektrisch materieel moet zo zijn geplaatst zodat het goed bereikbaar is voor bediening, 
inspectie en onderhoud 

par. 513.1  
NEN 1010-5 

2    2     

Leidingen moeten goed passend in elektrisch materieel zijn binnengeleid par. 8.520.105  
NEN 1010-5 

29 13 3 6 4 3    

Bij leidingen moet schade aan mantels, isolatie en aansluitingen bij gebruik worden voorkomen par. 522.8.1  
NEN 1010-5 

18  1 8 6 1 1 1  
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Leidingen moeten zijn ondersteund met de daarvoor geschikte hulpmiddelen par. 522.8.1.3  
NEN 1010-5 

20 8 2 3  6  1  

Verbindingen tussen kabels en leidingen onderling alsook naar ander materiaal moeten zowel 
elektrisch als mechanisch betrouwbaar zijn 

par. 8.526.1  
NEN 1010-5 

2    1  1   

Als eis wordt gesteld dat elektrische verbindingen niet mogen worden blootgesteld aan torsie- 
of trekkrachten 

par. 8.526.104  
NEN 1010-5  

42 12 2 6 12 7 1 2  

Op een contactstop of koppelcontactstop mag maar één verplaatsbare leiding zijn aangesloten par. 8.526.115  
NEN 1010-5 

7 2 1 3  1    

Schroefsmeltveiligheden moeten zo zijn geïnstalleerd dat toevallige aanraking met onder 
spanning staande delen is voorkomen  

par. 8.533.1.2  
NEN 1010-5 

1  1       

Toestellen voor scheiding moeten voldoen aan de specifieke eisen par. 537.2.1  
NEN 1010-5 

1  1       

Vast elektrisch materieel moet blijvend deugdelijk zijn bevestigd par. 8.550.102  
NEN 1010-5 

5   2 3     

In installaties met verschillende karakteristieken (b.v. netspanning) moet zijn voorkomen dat 
een contactstop van het ene stelsel contact kan maken met contactdozen e.d. van het andere 
stelsel 

par. 8.555.101  
NEN 1010-5 

1  1       

Bepaalde eindcircuits moeten aanvullend zijn beschermd door aardlekschakelaars ≤ 30 mA par. 740.412.5  
prHD 60364-7-
740 

1    1     

Schakel- en verdeelinrichtingen moeten in behuizingen zijn geplaatst, die alleen kunnen worden 
geopend met een sleutel of gereedschap 

par. 740.51  
prHD 60364-7-
740 

4 2 2       

Kabels en aansluitleidingen voor verplaatsbaar gebruik of blootgesteld aan beweging moeten 
tenminste van het type H07RN-F zijn (voor buiten gebruik) 

par. 740.521.Z1 
prHD 60364-7-
740 

8 2 1 1 1 1  2  

Kabels en aansluitleidingen moeten zijn beschermd tegen risico’s van mechanische 
beschadiging op voor publiek toegankelijke plaatsen als wegen en voetpaden 

par. 740.521.Z1  
prHD 60364-7-
740 

4  2   1  1  
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Verlichtingsarmaturen en decoratieve verlichtingsgarnituren die gemonteerd zijn op een hoogte 
lager dan 2,5 m boven het vloerniveau, moeten zo zijn geplaatst of beschermd dat personen 
beschermd zijn tegen letsel of dat materiaal kan ontsteken. Toegang tot de vaste lichtbron mag 
alleen mogelijk zijn na het verwijderen van een barrière of behuizing met behulp van 
gereedschap 

par. 
740.55.01.01 
prHD 60364-7-
740 

8 3 3   1  1  

Alle verlichtingsarmaturen en decoratieve verlichtingsgarnituren moeten een juiste IP 
bescherming hebben en zo zijn geïnstalleerd dat die bescherming niet nadelig wordt beïnvloed 
en deugdelijk zijn bevestigd aan het bedoelde montagevlak  

par. 
740.55.01.01  
prHD 60364-7-
740 

3 1 1   1    

Leidingen voor priklamphouders moeten van het type H05RNH2-F zijn 
 

par. 
740.55.01.01  
prHD 60364-7-
740 

1   1      

Priklamphouders mogen alleen worden gebruikt als de leiding en de lamphouder voor elkaar 
bestemd zijn en passen en de lamphouders na montage niet verwijderbaar zijn 

par. 
740.55.01.02  
prHD 60364-7-
740 

2  1 1      

Contactstoppen, contactdozen en koppelingen moeten voldoen aan de EN 60309-1 indien 
buitenshuis gebruikt  

par. 740.55.07  
prHD 60364-7-
740 

7 2 1 1 2   1  

Elk gevaarlijk bewegend deel in attracties waar gebruikers of personeel toegang toe heeft, 
moeten zijn afgeschermd overeenkomstig EN ISO 12100-1 en EN ISO 12100-2 

par. 6.1.4.6  
EN 13814 

2 1 1       

Routinematig testen van toestellen en controles op veroudering moeten worden uitgevoerd, in 
het bijzonder voor contactstoppen, contactdozen en kabels en leidingen  

par. 7.4.5.3.11  
EN 13814 

47 11 2 13 11 8  2  

TOTAAL  259 63 33 56 53 32 8 14  

           
           
           
           
 
 


