
Handleiding  
Register Attractie- en 
Speeltoestellen (RAS)

Voor het gebruik van het RAS is e-herkenning noodzakelijk voor de autorisatie. Als gemeente heeft u 
betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Hiermee kan de gemeentemedewerker aan de slag met de applicatie. 
Het aanvragen van een e-herkenning kan een aantal dagen duren.
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E-herkenning aanvragen

Als uw gemeente nog geen e-herkenning heeft, kunt u dit  
aanvragen via de website https://eherkenning.nl. Voor het RAS heeft 
u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig (inloggen met een 
gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met sms- of pincode).

Aanmelden bij RAS

1 Ga met uw internetbrowser naar https://ras.nvwa.nl. 
 (Let op: Internet Explorer wordt niet meer ondersteund).
2 Kies uw e-herkenningsleverancier.
3 Voer uw e-herkenningsgegevens in.
4 U ontvangt op uw telefoon een sms’je met een code.
5 Voer de code in op het scherm.

https://eherkenning.nl
https://ras.nvwa.nl


Aan de slag met RAS

1 U heeft hier de mogelijkheid om (maximaal 10) individuele 
 RAS-nummers in te voeren. Ga verder met de knop ‘volgende’.
2 Als u meer dan 10 RAS-nummers wilt opvragen, kunt u hiervoor
 een Excel-bestand inlezen.

 Excel-bestanden moeten voldoen aan de volgende criteria:
• Bestand is van het type .XLSX of .XLS.
•  Precies 1 van de kolommen (A-Z) op het eerste werkblad heeft de 

koptekst ‘RAS-nummer’ (hoofdletteronafhankelijk).
•  Meteen onder deze kop staan onder elkaar maximaal 128 

nummers, met RAS-nummeropmaak. Het nummer bestaat dus 
uit 9 cijfers, waaronder mogelijk voorloopnullen.

• Een lege cel betekent automatisch einde bestandsverwerking.
3 In het volgende scherm ziet u per ingevoerd nummer: het toestel 

dat bij het nummer hoort (naam en afbeelding van het toestel), 
de keuringsstatus van het toestel (wettelijke status) en de 
geldigheidsduur van het certificaat van goedkeuring.

4 Klik op ‘vorige’ om opnieuw te beginnen.

Wettelijke status 

In het overzicht voor de gemeente wordt ook het veld  
‘Wettelijke status’ weergegeven. Hier zijn 3 mogelijkheden:

• Goedgekeurd: Het attractietoestel mag opengesteld worden  
voor het publiek. 

• Afgekeurd: Het attractietoestel mag niet opengesteld zijn voor  
het publiek. Vanwege tekortkomingen is het toestel afgekeurd 
door een keuringsinstelling of door een NVWA-inspecteur.  
Een eerder afgegeven certificaat van goedkeuring is daarmee 
ongeldig verklaard.

• Niet vastgesteld: Het attractietoestel mag niet opengesteld zijn 
voor het publiek. Er is nog geen oordeel vastgelegd in het  
systeem over het attractietoestel, omdat er nog geen keuring  
heeft plaatsgevonden of omdat er door de keuringsinstelling nog 
geen besluit is genomen naar aanleiding van een reeds uitgevoerde 
keuring. 
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