Bijlage 2 - Matrix interventies attractietoestellen v03,
2015-05-22

Interventiebeleid

B

x

B

x

Zo mogelijk wordt de beschikking
ter plaatse uitgereikt.

Attractietoestel in gebruik, terwijl deze eerder
buiten gebruik was gesteld en verzegeld.

y

x
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3.1.6

Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
vergelijkbaar beschermingsniveau. Keuring
is verlopen, exploitant kan niet aantonen dat
herkeuring tijdig is aangevraagd, maar
herkeuring wel binnen 4 maanden na
verlopen certificaat.
Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
vergelijkbaar beschermingsniveau. Keuring
is verlopen, exploitant kan niet aantonen dat
Zo mogelijk wordt de beschikking
herkeuring is aangevraagd of looptijd
ter plaatse uitgereikt.
eerdere keuring resp. certificaat langer dan 4
maanden verlopen.

Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
geen vergelijkbaar beschermingsniveau =>
Zo mogelijk wordt de beschikking
3.1.6.1.4
Er heeft geen WAS keuring door een AKI
ter plaatse uitgereikt.
plaatsgevonden.
Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
geen vergelijkbaar beschermingsniveau => Zo mogelijk wordt de beschikking
3.1.6.1.5
Het toestel is afgekeurd door de AKI.
ter plaatse uitgereikt.
Geen goedkeuring in andere lidstaat + geen Zo mogelijk wordt de beschikking
keuringsaanvraag bij AKI gedaan.
ter plaatse uitgereikt.

y

y1

x

x1

x

B

x

B

--

y1

x

Buitenlands attractietoestel.

Tijdelijk gebruik in NL van buitenlands
attractietoestel
Buitenlands attractietoestel dat tijdelijk in
3.1.6.1.1 Nederland wordt gebruikt, is niet aangemeld
bij de NVWA.
Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
3.1.6.1.2
vergelijkbaar beschermingsniveau.
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Beschikking met eis tot herstel of behandeling en
aankondiging aanbrengen MVA

3.1.3

Keuringstermijn verlopen, wel
Termijn max 4 weken bij eerste
ingebruiknamekeuring ondergaan; Keuring te inspectie. Bij herinspectie wordt de
laat of niet aangevraagd.
beschikking, indien mogelijk ter
plaatse uitgereikt.

y1

NVWA PV van bevindingen, recherche politie verdere strafr.
onderzoek

--

Attractie afgekeurd door AKI wegens
technische tekortkomingen en in exploitatie
aangetroffen.

x
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3.1.2

3.1.6.1.6

In overleg OVJ, evt. inbeslagname attractietoestel

x

B

Keuringstermijn minder dan 4 maanden
verlopen, wel ingebruiknamekeuring
ondergaan; Keuring tijdig aangevraagd maar
aantoonbaar buiten de schuld van de
exploitant kon deze niet tijdig plaatsvinden.

3.1.6.1.3

Proces Verbaal

Attractietoestel in gebruik, terwijl deze geen
Zo mogelijk wordt de beschikking
eerste of ingebruikname keuring door een
ter plaatse uitgereikt.
AKI heeft ondergaan
Attractietoestel in gebruik, geen eerste of
Termijn max 4 weken bij eerste
ingebruikname keuring door een AKI, maar inspectie. Bij herinspectie wordt de
wel een goedkeuring door een buitenlands
beschikking, indien mogelijk ter
testhuis (geen AKI).
plaatse uitgereikt.

B

3.1.5

Beschikking onmiddelijke buiten gebruikstelling met
verzegelen en aanbrengen MVA indien van toepassing.

Niet gekeurd attractietoestel

Attractietoestel in gebruik, terwijl deze eerder
buiten gebruik was gesteld en verzegeld.

3.1.4

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling, verzegeling.

Boeterapport

SW

3.1.1

Geen interventie

Overtreding klasse

3.1
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3.3.1
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Termijn na dagtekening standaard
4 weken, max. 8 weken in
redelijkheid te bepalen

T.g.v. handelen van de exploitant ontstaat
een omkeerbare technische tekortkoming.
De exploitant heeft een omkeerbare
Termijn standaard 8 weken,
modificatie aan het attractietoestel
inkorten tot min. 4 weken
aangebracht, waardoor het toestel potentieel afhankelijk van risico (hoger risico
onveilig is en niet meer aan het WAS voldoet = min. 4 weken, laag risico = max.
(bijv. aardlekschakelaar 30 mA omgewisseld
8 weken).
voor 500 mA).
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3.3.2

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 (bijv.
de draaisnelheid tijdelijk verhoogd, terwijl
de veiligheidsbeugels daar niet mee in
overeenstemming zijn).

B

3.3.3

Gevaarlijke situatie door onveilige
exploitatie van een in beginsel technisch
veilig attractietoestel, doordat de
exploitant met het attractietoestel onveilig
gedrag vertoont (bijv. 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).

B

3.3.4

Onveilige exploitatie van een technisch
veilige attractietoestel met als gevolg
(ernstig) letsel of dood van de
gebruiker(s).

B

3.4

Logboek of actueel dossier

Binnen 3 maanden herinspectie +
naleefhulp

x1

C

Beschikking met eis tot herstel of behandeling en
aankondiging aanbrengen MVA

Gedrag exploitant

x

x

NVWA PV van bevindingen, recherche politie verdere strafr.
onderzoek

3.3

x

In overleg OVJ, evt. inbeslagname attractietoestel

Tekortkomingen zonder acuut gevaar.

B

Proces Verbaal

Zo mogelijk wordt de beschikking
ter plaatse uitgereikt.

Attractietoestel blijkt na eerdere
buitengebruikstelling en verzegeling opnieuw
in gebruik en/of MvA is verwijderd of
onleesbaar gemaakt.
3.2.2

Beschikking onmiddelijke buiten gebruikstelling met
verzegelen en aanbrengen MVA indien van toepassing.

Tekortkomingen met acuut gevaar.

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling, verzegeling.

3.2.1

Boeterapport

Attractietoestel met technische
tekortkomingen.

SW

B

Het WAS is onverkort van
toepassing: als door een AKI – met
Wel keuring in andere lidstaat uitgevoerd =>
toepassing van Vo (EG) Nr.
vergelijkbaar beschermingsniveau
764/2008 – niet is vastgesteld dat
(rechtmatig in de handel gebracht, geen
de buitenlandse keuring
onveiligheid). Attractie staat langer dan 14 vergelijkbaar is met een ingebruik3.1.6.1.7
dagen in NL of wordt voor een 2e keer op
name keuring en de exploitant
een kermis aangetroffen, gerekend per
geen CvG of MvG heeft gekregen,
kalenderjaar.
dan geldt dat als een ernstige
overtreding, klasse B. Zo mogelijk
wordt de beschikking ter plaatse
uitgereikt.

3.2

Geen interventie

Overtreding klasse

Attractietoestel blijkt na eerdere
buitengebruikstelling en verzegeling opnieuw
in gebruik.
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Beschikking met eis tot herstel of behandeling en
aankondiging aanbrengen MVA
NVWA PV van bevindingen, recherche politie verdere strafr.
onderzoek
In overleg OVJ, evt. inbeslagname attractietoestel
Proces Verbaal
Beschikking onmiddelijke buiten gebruikstelling met
verzegelen en aanbrengen MVA indien van toepassing.

Beschikking aankondiging buitengebruikstelling, verzegeling.

1=

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.

Boeterapport

Eerste inspectie
Herinspectie

SW

x=
y=

Geen interventie
Overtreding klasse

Opheffingsbeschikking.
3.5

Interventiebeleid
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