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versie datum

toelichting

01

Het interventiebeleid vastgelegd in IB02-SPEC45 is de basis van de

01-12-2013

interventies. Uitzonderingen op dit beleid zijn in dit voorschrift
vastgelegd t.b.v. het toezicht op kermissen en braderieën. Nieuwe versie
vanwege wijziging van het Algemeen Interventiebeleid (IB01), de
nieuwe nummering van het specifieke interventiebeleid, enkele
redactionele wijzigingen en een aanvullingen m.b.t. aanmeldplicht.
02

17-07-2014

Aanvulling enkele omissies.

03

01-11-2014

Toevoeging overzichtmatrix interventiebeleid (par. 5) + correctie enkel
redactionele foutjes

04

01-04-2015

Incorporatie van interventiebeleid attractie- en speeltoestellen +
omnummering bijlage. Als compleet nieuwe versie te beschouwen
vanwege de vele wijzigingen, daarom geen strepen in de kantlijn.

05

22-5-2015

Typefout hersteld: jaartal 2014 bovenin bijlage 2 verwijderd. Geen
inhoudelijke verandering
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Onderwerp
Het specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen beschrijft de systematiek waarmee
de ernst van een overtreding wordt bepaald wanneer een attractie- of speeltoestel niet aan de
wettelijke eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen voldoet, alsmede de
bijbehorende door de inspecteur van de NVWA toe te passen interventie.

2

Begrippen
Letsel / gezondheidsschade 1
Alle vormen van verwonding die geringe nadelige gevolgen hebben voor personen en
waarvoor geen professionele medische behandeling nodig is.
Ernstig letsel / gezondheidsschade 1
Alle vormen van verwonding die ingrijpende en nadelige, mogelijk blijvende of fatale gevolgen
hebben voor personen en waarvoor professionele medische behandeling nodig is.
Certificaat van goedkeuring (CvG)
Certificaat afgegeven door een AKI, waaruit blijkt dat het attractie- of speeltoestel is
goedgekeurd en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Merk van goedkeuring (MvG)
Een merkteken afgegeven of aangebracht door een AKI, waaruit blijkt dat het attractie- of
speeltoestel is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen.
Uniek nummer
Een identificatienummer dat door een AKI op een attractie- of speeltoestel wordt aangebracht.
Merk van afkeuring (MvA)
Een door een inspecteur van de NVWA op het attractie- of speeltoestel aangebrachte
aanduiding waaruit blijkt dat het betreffende toestel niet aan de wettelijke eisen van het WAS
voldoet.
Beschikking eis tot herstel of behandeling
Besluit namens de Minister van VWS op grond van artikel 27, lid 1, Warenwet, waarbij de
houder, de beheerder of de exploitant van een attractie- of speeltoestel wordt opgedragen
binnen een gestelde termijn aan het toestel vastgestelde tekortkomingen ten opzichte van de
wettelijke eisen te verhelpen. De inspecteur van de NVWA kan ten bewijze daarvan een merk
van afkeuring aanbrengen.
Beschikking tot buitengebruikstelling

1

Bij de inschatting welk letsel of welke gezondheidsschade kan worden veroorzaakt, wordt uitgegaan van de
ongunstigste situatie die redelijkerwijs in een realistisch scenario kan ontstaan.
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Besluit namens de Minister van VWS op grond van artikel 30, lid 1, Warenwet, waarmee een
attractie- of speeltoestel buiten gebruik wordt gesteld. Ten bewijze daarvan wordt het toestel
door de inspecteur van de NVWA verzegeld. Daarbij wordt de verzegeling zo aangebracht dat
het betreffende toestel niet kan worden gebruikt zonder de verzegeling te verbreken.
Indeling overtredingen:
Overtreding klasse A: Complexe fraude (commuun delict)
Overtreding klasse B: Ernstige overtreding
Overtreding klasse C: Overtreding
Overtreding klasse D: Geringe overtreding
Gebruikte afkortingen
AKI

Aangewezen keuringsinstelling (aangewezen instelling)

CEN

Comité Européen de Normalisation

EN

Europese norm

HI C&V

Hoofdinspecteur Divisie Consument & Veiligheid

IG-NVWA

Inspecteur-generaal NVWA

ISO

International Organisation for Standardisation

CE

Conformité Européenne (CE-markering)

MvA

Merk van afkeuring

NEN

Nederlandse norm (ook acroniem voor Nederlands Normalisatie-instituut)

NoBo

Notified Body (aangewezen en bij de Europese Commissie aangemelde instelling)

prEN

preliminary European norm (ontwerp Europese norm)

PV

Proces-verbaal

RvB

Rapport van bevindingen

SW

Schriftelijke waarschuwing

TO

Afdeling Toezichtontwikkeling Productveiligheid

TU

Afdeling Toezichtuitvoering productveiligheid

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAS

Warenwetbesluit attractie– en speeltoestellen

WED

Wet op de economische delicten

WvSr

Wetboek van Strafrecht

WW

Warenwet

YOPI

Young, old, pregnant, immune-deficient

3

Werkwijze

3.1

Soorten interventies bij handhaving WAS anders dan op kermissen
Handhaving van de voorschriften van het WAS kan langs bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
weg geschieden. Daarbij kunnen corrigerende en bestraffende sancties worden toegepast.
Corrigerende sancties worden namens de Minister van VWS opgelegd door middel van
beschikkingen. De bestraffende sancties kunnen worden bewerkstelligd door middel van het
opmaken van een RvB of een PV.
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Interventiegrenzen attractie- en speeltoestellen
Het bepalen van de ernst van de overtreding bij de handhaving van het WAS wijkt af van
die voor overtredingen van andere wetgeving op het gebied van productveiligheid, vanwege
het spelelement dat essentieel is bij attractie– en speeltoestellen. Kinderen leren
spelenderwijs om te gaan met risico’s; enig letsel wordt hierbij geaccepteerd.
LET OP! Er dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van een realistisch scenario. De
constructie, de staat en/of de plaatsing van het attractie- of speeltoestel moet aanleiding
zijn tot de mogelijkheid dat een gebruiker letsel kan oplopen.
Ernstige overtreding WAS (Klasse B)
Er is sprake van een ernstige overtreding (klasse B) wanneer een attractie– of speeltoestel
wordt vervaardigd, verhandeld of gebruikt dat niet voldoet aan een wettelijke eis en
daardoor direct ernstig letsel kan worden veroorzaakt dat niet te vermijden is (acuut
gevaar), of indien het risico dusdanig hoog is dat het uitstellen van de interventie
onverantwoord is (grote kans op direct ernstig letsel).
Er is tevens sprake van een ernstige overtreding (klasse B) indien geen gevolg is gegeven
aan een beschikking met eis tot herstel of behandeling, of een eerder buiten gebruik
gesteld toestel toch in gebruik is.
Voorts is sprake van een ernstige overtreding klasse B) wanneer de verplichte
keuringsprocedure voor een attractie- of speeltoestel niet is nageleefd, alsmede wanneer
een attractietoestel niet tijdig bij de NVWA is aangemeld.
Overtreding (klasse C)
Er is sprake van een overtreding (klasse C) wanneer een attractie- of speeltoestel dat wordt
vervaardigd, geproduceerd, verhandeld of gebruikt niet voldoet aan een wettelijke eis en
daardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt (kans dat dit optreedt is kleiner).
Er is tevens sprake van een overtreding (klasse C) indien bepaalde beheersverplichtingen
onvoldoende of niet tijdig worden nageleefd, zie verder in dit document voor de gevallen
waarin dit van toepassing is.
Geringe overtreding (klasse D)
Er is sprake van een geringe overtreding wanneer een attractie- of speeltoestel dat wordt
verhandeld of gebruikt niet voldoet aan een wettelijke eis, maar waardoor geen
aantoonbaar veiligheidsrisico bestaat voor personen.

3.2

Interventies bij overtredingen WAS i.v.m. technische gebreken anders dan op
kermissen
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overtredingen gepleegd door fabrikanten en
importeurs enerzijds en houders, beheerders en exploitanten anderzijds.

Bron: NVWA. Ongeregistreerde kopie. Een actuele versie is via intranet beschikbaar

titel

Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen

code

IB02-SPEC46

3.2.1

versie 05

ingangsdatum 22-05-2015

pag. 5 van 16

Interventies bij een ernstige overtreding WAS (klasse B) door de fabrikant of de importeur.
•

De fabrikant/importeur wordt opgedragen de overtreding op te heffen, de verkoop van
de betreffende toestellen te staken en de nodige stappen te ondernemen om de
overtreding bij reeds uitgeleverde toestellen op te heffen;

•

In voorkomende gevallen wordt de bedrijven beheerder van de AKI die het toestel heeft
gekeurd op de hoogte gesteld, zodat deze met de betrokken AKI contact kan opnemen om
de casus bespreken en eventueel corrigerende acties verlangen;

3.2.2

•

Er wordt RvB opgemaakt zo nodig nalevingshulp geboden;

•

Op zo kort mogelijke termijn vindt een herinspectie plaats.

Interventies bij een ernstige overtreding WAS (klasse B) door de houder, de beheerder of de
exploitant.
•

Het toestel wordt direct buiten gebruik gesteld en ten bewijze daarvan verzegeld. Tevens
wordt een Merk van Afkeuring (MvA) aangebracht;

•

Zo spoedig mogelijk wordt de toepassing van deze bevoegdheden d.m.v. een beschikking
aan de houder, de beheerder of de exploitant bekend gemaakt;

•

Er wordt nadrukkelijk gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 17 van het
WAS, het verbod om het MvA te verwijderen (art. 27, lid 3, WW) en het verbod het buiten
gebruik gestelde toestel te gebruiken (art. 30, lid 3, WW); 2

•

In de beschikking wordt ook een beslissing houdende een eis tot herstel of behandeling
opgenomen. Voor het opheffen van de gronden tot de verzegeling als voor het herstel of de
behandeling wordt een redelijke termijn gesteld. 3 Wanneer deze interventie wordt
toegepast bij een ongeval met ernstig letsel, dan wordt tevens proces-verbaal van
bevindingen opgemaakt. Ook wordt nalevingshulp gegeven en er vindt z.s.m. een
herinspectie plaats.

3.2.3

Interventies bij een overtreding WAS (klasse C) door de fabrikant of de importeur.
•

De fabrikant/importeur wordt opgedragen de overtreding op te heffen, de verkoop van
de betreffende toestellen te staken en de nodige stappen te ondernemen om de
overtreding bij reeds uitgeleverde toestellen op te heffen;

•

In voorkomende gevallen wordt de bedrijven beheerder van de AKI die het toestel heeft
gekeurd op de hoogte gesteld, zodat deze met de betrokken AKI contact kan opnemen om
de casus bespreken en eventueel corrigerende acties verlangen;

•

Er wordt een SW opgemaakt zo nodig nalevingshulp geboden;

•

Binnen 3 maanden vindt een herinspectie plaats.

2

De op grond van art. 25 WW aangewezen ambtenaren zijn van het verbod van art. 27, lid 3, WW uitgezonderd.
Het verwijderen van een MvA en het gebruik van een buiten gebruik gesteld toestel zijn o.g.v. art. 27, lid 4, WW
resp. art. 30, lid 4, WW als misdrijf gekwalificeerd en economische delicten o.g.v. art. 1, ten 3°, WED.

3

Het is van belang dat ook na de verzegeling de situatie niet blijft voortduren. Daarom duidelijke afspraken
maken met de beheerder over de termijn waarbinnen een en ander dient te zijn opgelost.
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Interventies bij een overtreding WAS (klasse C) door de houder, de beheerder of de
exploitant.
•

Op grond van artikel 27, lid 1, WW wordt een beschikking houdende een eis tot herstel
of behandeling opgelegd, met de aankondiging tot het aanbrengen van een Merk van
Afkeuring (MvA);

•

In de beschikking wordt een redelijke termijn gesteld voor zowel de uitvoering van de
vereiste acties als de voorkoming van het aanbrengen van het MvA;

3.2.5

•

Zo nodig wordt nalevingshulp gegeven;

•

Een herinspectie vindt plaats na afloop van de gestelde termijn.

Interventies bij het niet opvolgen van een beschikking met eis tot herstel of behandeling
binnen de daarvoor gestelde termijn (klasse B).
•

Een Merk van Afkeuring wordt aangebracht;

•

Rapport van bevindingen wordt opgemaakt wegens het gebruik van een attractie- of
speeltoestel ten aanzien waarvan wordt gehandeld, in strijd met bij of krachtens het
WAS gestelde voorschriften (art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS);

•

Tevens kan proces-verbaal worden opgemaakt wegens het niet naleven van de in de
beschikking gestelde eis (art. 27, lid 1 – laatste volzin, WW).
In dit geval moet gelet worden op de “Richtlijn voor strafvordering Warenwet”.
Vanwege de samenloop moeten dan alle overtredingen strafrechtelijk worden afgedaan.

3.2.6

Interventies bij een in gebruik zijnd attractie- of speeltoestel waarvoor eerder een beschikking
tot buitengebruikstelling is gegeven en als bewijs daarvan was verzegeld (klasse B).
•

Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW; 4

•

Indien de verzegeling is verbroken of verwijderd, kan tevens proces-verbaal worden
opgemaakt voor overtreding van art. 199 WvSr.

3.2.7

Interventie bij een in gebruik zijnd speeltoestel, terwijl deze geen eerste (type)keuring
heeft ondergaan en waarvan derhalve de veiligheid niet kan worden vastgesteld. Indien
geen tekortkomingen aan het speeltoestel worden vastgesteld, waardoor letsel kan
ontstaan, dan wordt dit als een overtreding, klasse B aangemerkt.
•

3.2.8

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30, lid 1, WW).

Interventies bij een geringe overtreding WAS (klasse D).
Bij een geringe overtreding wordt volstaan met een mededeling en zo nodig nalevingshulp.

4

Het gebruik van een buiten gebruik gesteld toestel is op grond van art. 30, lid 4, WW als misdrijf
gekwalificeerd en een economisch delict o.g.v. art. 1, ten 3°, WED. Hiervoor kan geen RvB worden
opgemaakt.
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3.3

Interventies i.v.m. keuringsvoorschriften bij attractietoestel op een kermis.

3.3.1

Interventies bij een ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel, terwijl dit toestel geen eerste of nieuwbouwkeuring heeft ondergaan en
waarvoor geen geldig CvG of MvG is verkregen (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking voor onmiddellijke buitengebruikstelling en direct verzegelen voor beëindiging
voortduren exploitatie (art. 30, lid 1, WW). Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse
uitgereikt.

3.3.2

Interventie bij een overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel
waarvan de exploitant in Nederland is gevestigd, terwijl deze geen eerste of
nieuwbouwkeuring heeft ondergaan door een AKI, maar wel een goedkeuring door een
buitenlands testhuis (geen AKI) (klasse C).
•

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling (verzegeling) met een termijn van
4 weken. Zo mogelijk beschikking direct uitreiken.

3.3.3

Interventie bij een overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel,
terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld (klasse B).
•

Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.

•

Verzegeling verbroken, dan samenloop met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in
overleg met Officier van Justitie m.b.t. opnemen in proces-verbaal en eventuele
inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:
•

Deskundige partij (AKI), niet de NVWA, moet vaststellen dat een attractietoestel voldoet
aan de gestelde veiligheidseisen resp. overeenstemming het technisch constructiedossier.

•

Geen oneerlijke concurrentie / broodroof.

•

Attractietoestel wordt verzegeld. Veiligheid kan niet worden gewaarborgd, mate van
onveiligheid kan niet worden ingeschat. Doordraaien gedurende max. 8 weken wordt niet
verantwoord geacht, termijn ingekort naar max. 4 weken.

•
3.3.4

Duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden/taken NVWA en AKI.

Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel waarvan de keuringstermijn is verlopen, wel ingebruikname keuring
ondergaan; Keuring te laat of niet aangevraagd (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30, lid 1, WW).

•

Beschikking wordt ter plaatse opgemaakt en uitgereikt aan exploitant.

•

Schriftelijke bevestiging + beschikking met dagtekening datum uitreiking per post
opgestuurd met vermelding plaats + persoon waar en aan wie uitgereikt.

•

Herinspectie termijn max. 4 weken.
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Bij herinspectie vastgestelde herhaalde overtreding.
•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW) +
proces-verbaal voor de herhaalde overtreding van art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS.

•

Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop
met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t.
opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:

3.3.5

•

Exploitant is verwijtbaar dat de keuring te laat of niet is aangevraagd.

•

Uit niets (schriftelijk) blijkt dat de keuring op tijd is aangevraagd.

•

Veiligheid is niet gewaarborgd, mate van onveiligheid is niet door de NVWA in te schatten.

Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel
dat is afgekeurd door een AKI (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30 WW) voor
beëindiging voortduren exploitatie.

3.3.6

Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel, terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld omdat het door
een AKI was afgekeurd (klasse B).
•

Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.

•

Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop
met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t.
opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:

3.3.7

•

Veiligheid is niet gewaarborgd.

•

Er is geen CvG.

•

Gescheiden taken en verantwoordelijkheden NVWA en AKI.

•

Ondersteuning van de positie van de AKI.

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel dat
niet onverwijld na eerste opbouw of plaatsing in Nederland aangemeld bij de NVWA (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 20 WAS).

Motivatie:
Attractietoestellen moeten op grond van art. 20, lid 1, WAS onverwijld na de eerste opbouw of
plaatsing worden aangemeld bij de NVWA. Wanneer dit niet gebeurd, is het voor de NVWA niet
mogelijk zich een oordeel te vormen over de veiligheid voordat het attractietoestel in gebruik
wordt genomen.
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Buitenlands attractietoestel.
WAS versus Vo.(EU) 764/2008: Nederland moet rekening houden met eisen uit EU-verdragen.
Als een attractietoestel rechtmatig in de handel is gebracht in een andere lidstaat en een
vergelijkbaar beschermingsniveau heeft, moet dat in principe worden geaccepteerd. Zie ook
brief VWS.

R:\Mijn Documenten\
Mijn Documenten\WA

Uitzondering: art. 3, lid 2, WAS, attractietoestellen uit de EER die rechtmatig in het verkeer
zijn gebracht en die bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in Nederland.
3.4

Tijdelijk gebruik in Nederland van buitenlands attractietoestel op een kermis.

3.4.1

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, terwijl het toestel niet is
aangemeld bij de NVWA (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 20, lid 2, WAS).

Motivatie:
Attractietoestellen die tijdelijk in Nederland worden gebruikt, moeten op grond van art. 20,
lid 2, WAS ten minste 2 x 24 uren voor de eerste opbouw of plaatsing worden aangemeld
bij de NVWA. Wanneer dit niet gebeurt, is het voor de NVWA niet mogelijk zich een oordeel
te vormen over de veiligheid en de waarborging daarvan voordat het attractietoestel in
gebruik wordt genomen.
3.4.2

Interventies bij (ernstige) overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, terwijl een keuring in andere
lidstaat is uitgevoerd met een vergelijkbaar beschermingsniveau, maar de geldigheid van
het certificaat is verlopen.
•

Geen als de exploitant kan aantonen dat hij tijdig een herkeuring heeft aangevraagd, maar
dat die buiten zijn schuld nog niet is uitgevoerd. De herkeuring moet dan wel plaatsvinden
binnen 4 maanden te rekenen vanaf de einddatum van de lopende goedkeuring (klasse D).

•

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling (verzegeling) met een termijn van 4 weken
(zo mogelijk beschikking direct uitreiken), wanneer de exploitant niet kan aantonen of
aannemelijk maken dat een herkeuring tijdig is aangevraagd, zodat de herkeuring door zijn
eigen schuld te laat wordt uitgevoerd, maar de herkeuring vindt wel plaats binnen 4
maanden te rekenen vanaf de einddatum van de lopende goedkeuring (klasse C).

•

Kan de exploitant niet aantonen of aannemelijk maken dat een herkeuring is aangevraagd,
of de lopende goedkeuring is langer dan 4 maanden verlopen, dan beoordelen we dat als
een ernstige overtreding, klasse B. De interventie is dan:
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS);

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).
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Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel, terwijl een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => geen vergelijkbaar
beschermingsniveau => Er heeft geen WAS keuring door een AKI plaatsgevonden (klasse
B).

3.4.4

•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel, terwijl een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd, maar het toestel is
afgekeurd door een AKI (klasse B).

3.4.5

•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel, zonder goedkeuring in andere lidstaat + geen keuringsaanvraag bij AKI
gedaan (klasse B).

3.4.6

•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8 lid 1 WAS).

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het opnieuw in gebruik hebben van een
buitenlands attractietoestel na eerdere buitengebruikstelling en verzegeling (klasse B).
•

Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.

•

Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop
met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t.
opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

3.4.7

Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands
attractietoestel, waarop een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => vergelijkbaar
beschermingsniveau (rechtmatig in de handel gebracht, geen onveiligheid). Attractietoestel
staat langer dan 14 dagen in NL of wordt voor een 2e keer op een kermis aangetroffen,
gerekend per kalenderjaar (klasse B).
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).

•

Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

Motivatie:
•

Het WAS is onverkort van toepassing: tenzij aan een uitzonderingsbepaling is voldaan.

•

Sinds 1 januari 2013 wordt het begrip “tijdelijk” aldus worden gehanteerd: uitsluitend de
buitenlandse exploitant die niet meer dan één kermis per kalenderjaar in Nederland
aandoet, waarbij de kermis niet langer dan 14 dagen mag duren, is “tijdelijk” in Nederland.

•

Buitenlandse exploitanten die meer kermissen aandoen zullen zijn vrijgesteld van de
verplichte keuringen (ingebruikname en periodieke) van het WAS; zij zullen aan dezelfde
veiligheidsborgingen moeten voldoen als Nederlandse exploitanten en dus ook dezelfde
kosten moeten maken.
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Interventie bij het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, waarvan de
keuringstermijn minder dan 4 maanden verlopen is, maar wel ingebruikname keuring heeft
ondergaan; herkeuring is tijdig aangevraagd maar aantoonbaar buiten de schuld van de
exploitant kon deze niet tijdig plaatsvinden.
•

Geen interventie aangezien t voldaan wordt aan de eis dat een attractietoestel moet zijn
voorzien van een geldig CvG.

Motivatie
Volgens artikel 6, lid 2, van de Nadere regels behoudt het CvG in dit geval zijn geldigheid
gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de termijn waarvoor het is afgegeven.
Deze regel wordt analoog toegepast voor buitenlandse attractietoestellen.
3.4.9

Interventie bij het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, waarop wel een
keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau.
•

Geen overtreding, keuring moet worden geaccepteerd.

3.5

Gedrag exploitant met een attractietoestel op een kermis.

3.5.1

Interventies bij de overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel,
waarbij t.g.v. handelen door de exploitant ontstaat een omkeerbare technische tekortkoming.
De exploitant heeft een omkeerbare modificatie aan het attractietoestel aangebracht, waardoor
het toestel potentieel onveilig is en niet meer aan het WAS voldoet (klasse C).
•

SW voor handelen in strijd met art. 15, lid 1, WAS, (art 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).

•

Bij herinspectie bij onveranderde / deels opgeloste tekortkomingen dan Rapport van
bevindingen voor de overtreding (art 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).

•

Termijn standaard 8 weken, inkorten tot min. 4 weken afhankelijk van risico (hoger risico
= min. 4 weken, laag risico = max. 8 weken).

Motivatie:
•

Veelal gaat het om bijvoorbeeld aardlekschakelaar met verkeerd ingestelde variabele
uitschakelwaarde, aanpassing in plc-besturing, overbruggen veiligheidsvoorziening,
plaatsen verkeerde bordje lengteaanduiding, etc.).

•

Optreden d.m.v. beschikking en eventueel daarop volgend MvA is niet effectief omdat
probleem veelal direct opgelost kan worden.

•

De exploitant wordt met alleen een beschikking niet gemotiveerd om zijn gedrag aan te
passen.

•
3.5.2

Voorbeeld: aardlekschakelaar 30 mA omgewisseld voor 500 mA.

Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel, waarbij sprake is van een gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van
een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant tijdelijk iets aan de
werking van het attractietoestel heeft gewijzigd (klasse B).
Wettelijk kader: Art. 3a jo 15, lid 1, WAS.
•

Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).
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Motivatie:
•

Gedragingen van de exploitant of degene die handelt onder diens verantwoordelijkheid die
invloed hebben op de (on)veiligheid van het attractietoestel.

•

Handelingen wel/niet opzettelijk, is voor het bewijs van de overtreding niet van belang. Het
gaat in casu om een overtreding en niet om een opzetdelict.

•

Het causale verband tussen de gedragingen en de (on)veiligheid van het toestel moet
worden aangetoond.

•

Voorbeeld: de draaisnelheid tijdelijk verhoogd, terwijl de veiligheidsbeugels daar niet mee
in overeenstemming zijn.

3.5.3

Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel, waarbij sprake is van een gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van
een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant met het attractietoestel
onveilig gedrag vertoont (klasse B).
•

PV pro justitia op grond van art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS. (bron: Art. 32a , lid 3, WW en
Richtlijn voor strafvordering Warenwet).

Motivatie:
•

Overtreding opzettelijk of roekeloos en er een direct gevaar voor de gezondheid of
veiligheid van de mens ontstaat.

•

Voorbeeld: de exploitant controleert structureel niet of de veiligheidsbeugels goed gesloten
zijn, of de exploitant laat bewust personen met een geringere lichaamslengte toe dan veilig
is, of de exploitant laat de bediening van het toestel over aan onbevoegde en/of
ondeskundige personen.

3.5.4

Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een
attractietoestel, waarbij sprake is van een onveilige exploitatie van een technisch veilige
attractietoestel met als gevolg (ernstig) letsel of dood van de gebruiker(s) (3). Dit wordt
aangemerkt als een ernstige overtreding (klasse B).
•

NVWA maakt PV van bevindingen op, recherche van politie voert het verdere
strafrechtelijke onderzoek uit.

Motivatie:
•

Verboden gedragingen hebben al geleid tot lichamelijk letsel door schuld (artikel 308 Sr.) of
dood door schuld (artikel 307 Sr.), OvJ leider van het onderzoek en diens instructies dienen
door de BOA te worden opgevolgd.

Overwegingen betrekking hebbende op punt 3.5.3 t/m 3.5.4:
•

Artikel 15: De eigenaar of houder heeft een zorgplicht voor het veilig functioneren van een
attractie- of speeltoestel. Dit begint bij de installatie van het toestel met verantwoord
installeren en monteren, beproeven en toepassen van de benodigde veiligheidsvoorzieningen en benodigde opschriften. Voorts dient de eigenaar of houder door inspecties en
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onderhoud zorg te dragen dat het toestel veilig blijft. Het veiligheidsniveau dat met dit
artikel wordt bewerkstelligd wordt uiteraard bepaald door de stand van de techniek op het
moment van vervaardiging van het toestel en datgene wat met het oog op recente
veiligheidsinzichten redelijkerwijze mag worden geëist. Een voorbeeld van verantwoorde
installatie van speeltoestellen is het toepassen van geëigend bodemmateriaal met het oog
op valgevaar. De eigenaar of houder dient schokabsorberende bodemmaterialen toe te
passen, waarbij de absorberende werking van het bodemmateriaal afgestemd is op de
valhoogte. De in ontwikkeling zijnde Europese normen zullen aangeven waar welk
schokabsorberend materiaal in aanmerking komt. Een voorbeeld van de
verantwoordelijkheid van de eigenaar of houder van kermistoestellen is het verrichten van
opstellingsinspecties na het opbouwen van het toestel. Een dergelijke inspectie dient ervoor
om na te gaan of tengevolge van het afbreken en opbouwen van het toestel geen
tekortkomingen in de veiligheid van het toestel zijn ontstaan, bijvoorbeeld door het
ontbreken van borgpennen, onderstoppingen en beveiligingen.
3.6

Actueel dossier.
Er kan niet worden aangetoond dat aan de beheersverplichtingen van het attractie- of
speeltoestel is voldaan d.m.v. een bijgehouden actueel dossier. 5 Dit wordt aangemerkt als
een overtreding, klasse C.
Interventiebeleid:

3.7

•

Er wordt een SW opgemaakt.

•

Binnen drie maanden herinspectie + nalevingshulp.

•

Bij herhaling opschalen naar Rapport van bevindingen.

Opheffingsbeschikking.
"De Minister besluit tot opheffing van de buitengebruikstelling indien het gevaar is
weggenomen, de buitengebruikstelling ongegrond is gebleken of indien de ingevolge artikel 7
Warenwet voorgeschreven keurings- of beoordelingsprocedures in acht zijn genomen."
"Wanneer in voorkomend geval de eis tot herstel of behandeling is opgevolgd resp. een
certificaat van goedkeuring alsnog is verkregen, wordt het eventueel aangebrachte Merk
van Afkeuring resp. wordt de verzegeling door de NVWA ten spoedigste* (max. 3
werkdagen, indien mogelijk sneller!) verwijderd en de buitengebruikstelling opgeheven. De
opheffing van de buitengebruikstelling wordt schriftelijk bevestigd."

4

Arbo, milieu en veiligheid
Geen specifieke aanvullingen.

5

Voor het actuele dossier mag ook een logboek worden gebruikt.
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Bijlage 1 – Voorbeelden soorten overtredingen
Niet limitatieve opsomming van voorbeelden.
Ernstige overtredingen WAS
•

Indien de aansluitingen van de delen van een waterglijbaan wijken en de scherpe randen
ervoor zorgen dat ernstig letsel ontstaat;

•

Scheurvorming bij een attractietoestel waardoor een van de gondels op het punt staat af te
breken;

•

Indien de valhoogte van een toestel hoger dan 3 meter is en er geen valdempend materiaal
omheen ligt.

Overtredingen WAS
•

Kapotte delen, slijtage, verrotting of verzwakking van de constructie als dit een
onveilige situatie oplevert;

•

Letsel ten gevolg van vallen van hoogte op een onvoldoende dempende ondergrond;

•

Scherpe randen of hoeken aan de rand van een waterglijbaan.

Geringe overtredingen WAS
•

Het adres van de fabrikant of de importeur is onvolledig op het attractie- of speeltoestel
vermeld, maar de fabrikant of de verantwoordelijke importeur is wel eenvoudig te traceren;

•

Het merk van goedkeuring is niet op het attractietoestel aangebracht, maar uit het
bijbehorende actueel dossier blijkt wel duidelijk dat het toestel is goedgekeurd.
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Bijlage 2 – Matrix interventiebeleid op kermissen
Matrix interventiebeleid attractietoestellen op kermissen (v03).

Bijlage 2 V03 bij
IB02-SPEC46 - Matrix
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