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Doel en toepassingsgebied
Het specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen beschrijft de klasseindeling en
interventies voor specifieke overtredingen met attractie- of speeltoestellen. Het geeft invulling
aan het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02.
Overtredingen die door de inspecteur/toezichthouder worden waargenomen en die niet in
het IB02-SPEC 46 zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de Afdeling Expertise van de
Divisie Regie & expertise van de Directie Handhaven van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.

2

Definities en wettelijke basis

2.1

Definities
Certificaat van Goedkeuring (CvG)
Certificaat afgegeven door een aangewezen keuringsinstelling (AKI), waaruit blijkt dat het
attractie- of speeltoestel is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit
attractie- en speeltoestellen (WAS).
Ernstig letsel / gezondheidsschade1
Alle vormen van verwonding die ingrijpende en nadelige, mogelijk blijvende of fatale gevolgen
hebben voor personen en waarvoor professionele medische behandeling nodig is.
Gelijkgesteld certificaat
Een certificaat afgegeven door een keuringsinstelling, waarvan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat deze gelijk gesteld is aan een
certificaat afgegeven door een onder het WAS aangewezen keuringsinstelling (AKI).
Letsel / gezondheidsschade
Alle vormen van verwonding die geringe nadelige gevolgen hebben voor personen en
waarvoor geen professionele medische behandeling nodig is.
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
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen voldoet.

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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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.

2.2

AKI

Aangewezen keuringsinstelling (aangewezen instelling)

CvG

Certificaat van Goedkeuring

BB

Bestuurlijke boete

MvA

Merk van Afkeuring

MvG

Merk van Goedkeuring

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

PV

Proces-verbaal

RvB

Rapport van bevindingen

SW

Waarschuwing die schriftelijk wordt bevestigd

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAS

Warenwetbesluit attractie– en speeltoestellen

WED

Wet op de economische delicten

WvSr

Wetboek van Strafrecht

WW

Warenwet

Wettelijke basis
De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is de Warenwet met het
onderliggende Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en de regeling Nadere regels
attractie- en speeltoestellen.

3

Werkwijze

3.1

Het bepalen van de ernst van de overtreding
Overtredingen worden ingedeeld naar de klassen zoals gedefinieerd in het Algemeen
Interventiebeleid van de NVWA-IB02.
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. Dit
vanwege het spelelement dat essentieel is bij attractie- en speeltoestellen. In het bijzonder
geldt bij kinderen dat zij spelenderwijs leren omgaan met risico’s; enig letsel dat ze daarbij
kunnen oplopen, wordt geaccepteerd.
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Overtreding klasse B
Er is sprake van een klasse B overtreding wanneer een attractie- of speeltoestel wordt
vervaardigd, verhandeld of gebruikt dat niet voldoet aan een wettelijke eis waardoor in een
realistisch scenario ernstig letsel kan worden veroorzaakt.
Er is tevens sprake van een klasse B overtreding indien geen gevolg is gegeven aan een
maatregel met eis tot herstel of behandeling, of als een eerder buiten gebruik gesteld
toestel toch in gebruik is.
Voorts is sprake van een klasse B overtreding wanneer de verplichte keurings- en/of
beoordelingsprocedure niet is nageleefd voor:


een attractietoestel; of



een speeltoestel, waarvan de mogelijke gevaren niet eenvoudig kunnen worden
vastgesteld, of bij duidelijke gevaren, waardoor ernstige letsels kunnen ontstaan.

Ook is sprake van een klasse B overtreding wanneer een attractietoestel niet tijdig bij de
NVWA is aangemeld. Door het niet aanmelden wordt verhinderd dat gecontroleerd wordt of
aan de wettelijke voorschriften is voldaan.
Overtreding klasse C
Er is sprake van een klasse C overtreding wanneer een attractie- of speeltoestel dat wordt
vervaardigd, geproduceerd, verhandeld of gebruikt niet voldoet aan een wettelijke eis en
dat daardoor in een realistisch scenario letsel kan worden veroorzaakt.
Er is tevens sprake van een klasse C overtreding indien bepaalde beheersverplichtingen
onvoldoende of niet tijdig worden nageleefd.
Voorts is sprake van een klasse C overtreding wanneer de verplichte keurings- en/of
beoordelingsprocedure niet is nageleefd voor een speeltoestel, waarvan de gevaren
eenvoudig kunnen worden vastgesteld en er geen letsel kan ontstaan.
Geringe overtreding klasse D
Er is sprake van een klasse D 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

Het bepalen van interventies bij een overtreding

3.2.1

Algemeen
Afwijken van de in dit document voorgeschreven interventie is alleen mogelijk in overleg
met, en na akkoord van, het afdelingshoofd.
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In te zetten interventies bij handhaving WAS
Uitgangspunt voor de handhaving van de Warenwet en onderliggende besluiten en regelingen
is dat overtredingen bestuursrechtelijk worden afgedaan. Gelet op de risico’s en gevolgen van
overtredingen van het WAS kan er zowel met een bestraffende als met een corrigerende
maatregel worden opgetreden. De bestraffende maatregelen die kunnen volgen zijn het
opleggen van een bestuurlijke boete. In voorkomende gevallen kan ook proces-verbaal
worden opgemaakt. De corrigerende interventies die kunnen worden opgelegd, zijn:
Besluit eis tot herstel of behandeling
Op grond van artikel 27, lid 1, WW, wordt de houder, de beheerder of de exploitant van een
attractie- of speeltoestel opgedragen binnen een gestelde termijn aan het toestel vastgestelde
tekortkomingen ten opzichte van de wettelijke eisen te verhelpen. Al dan niet gecombineerd
met het besluit tot ongeldigheid van een eventueel voor het betreffende toestel afgegeven merk
en/of certificaat van goedkeuring. De inspecteur van de NVWA brengt ten bewijze van dit laatste
een merk van afkeuring aan.
Besluit tot buitengebruikstelling
Op grond van artikel 30, lid 1, WW, wordt een attractie- of speeltoestel buiten gebruik gesteld.
Ten bewijze daarvan wordt het toestel door de inspecteur van de NVWA verzegeld.
In het document “klasseindeling overtredingen WAS” (bijlage 1) is de klasseindeling van de
meest voorkomende overtredingen opgenomen.
In alle gevallen wordt de instructie gegeven om zo snel mogelijk een einde te maken aan
de overtredingstoestand en de nodige corrigerende acties uit te voeren.

3.3

Herhaalde overtreding en verscherpt toezicht
Er is sprake van een herhaalde overtreding binnen de context van het toezichtdomein
productveiligheid wanneer tijdens een (her)inspectie opnieuw een overtreding van dezelfde
wetgeving wordt vastgesteld, waarbij een zelfde of een ander soortgelijk toestel betrokken
is dat dezelfde of een soortgelijke tekortkoming vertoont als waarvoor tegen de overtreder
in de daaraan voorafgaande periode van 3 jaar reeds een interventie werd toegepast.
Verscherpt toezicht wordt ingesteld als in een periode van 2 jaar 5 overtredingen zijn
geconstateerd. Verscherpt toezicht houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en alle
passende bestuursrechtelijke en strafrechtelijke interventies toepast om de overtredingen
te beëindigen.
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Bijlage 1: Klasseindeling overtredingen WAS
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