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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
 
 
Apeldoorn, 13 mei 2020  
 
Betreft: Opschorting periodieke keuring kermisattracties volgens het WAS 
 
 
Excellentie,  
 
Namens de gezamenlijke brancheorganisaties van kermisexploitanten in ons Nederland willen wij graag uw 
aandacht vragen voor het volgende: 
 
Zoals u wellicht bekend, is als gevolg van de coronacrisis onze gehele bedrijfstak tot stilstand gekomen tot 
zeker 1 september 2020.  Natuurlijk een vreselijke situatie waar wij als beroepsgroep collectief enorm onder 
lijden. Om in deze moeilijke tijd het voortbestaan van deze eeuwenoude traditie veilig te stellen, proberen wij 
de ontstane knelpunten op een verantwoorde manier op te lossen. De verplichte periodieke keuring van onze 
attractietoestellen is er daar een van.  
 
Alle attractietoestellen worden periodiek gekeurd, zoals verplicht gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen kortweg WAS. Op dit moment zijn echter alle evenementen, waaronder ook de kermis wordt 
gerekend, in elk geval tot 1 september 2020 verboden. Op basis van hetgeen u op 6 mei 2020 in een brief met 
kenmerk: 1686004-204986-PG aan de Tweede kamer heeft laten weten, is er ook geen duidelijkheid na 1 
september 2020 voor het verlenen van een evenementenvergunning voor het houden van kermissen. 
 
Omwille van deze situatie willen we het voorstel bij u neerleggen om alle geldige Certificaten van goedkeuring 
met één jaar te verlengen. De periodes, die voor de verschillende attracties als geldigheid van de certificaten 
worden gesteld, zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal draaiuren per periode.  
 
Onze nummer één prioriteit is natuurlijk te allen tijden de veiligheid van onze bezoekers en ons personeel.  
 
Echter is er op dit moment geen enkel attractietoestel in gebruik. Vanwege de totale stop op onze 
bedrijfsactiviteiten zijn wij van mening dat een dergelijke verlenging geen invloed zal hebben op het 
veiligheidsniveau van onze attracties.  
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De verlenging van de certificaten zou twee fundamentele problemen oplossen. Te weten: 
 
- Vrij recent is de wetgeving met betrekking tot de geldigheid van de keuringen veranderd. Op basis van de 

veiligheidsrisico’s zijn de attracties opgedeeld in drie verschillende groepen. Attracties met de grootste 
risico’s worden ieder jaar gekeurd en inrichtingen met lage risico’s slechts eenmaal in de drie jaar. Daar 
tussen in zit nog een categorie met een tweejaarlijkse keuringsplicht. De hoofdreden voor dit besluit was 
het verminderen van de de druk op de uitvoerende AKI’s. Hierdoor hoeven er minder attracties in het zelfde 
tijdsbestek gekeurd te worden en is de spreiding door het jaar heen gewaarborgd.  
 

- Indien de geldigheidsduur van de certificaten nu niet verlengd wordt ligt in de lijn der verwachting dat de 
meeste ondernemers hun certificaten zullen laten verlopen, omdat er op dit moment simpelweg niet 
geëxploiteerd wordt. Logisch gevolg iervan is, dat wanneer de beperkingen opgeheven worden de druk op 
de AKI’s weer enorm zal toenemen. De winst die behaald is op het gebied van spreiding gaat dan ook 
verloren. Omdat dit directe invloed heeft op de mogelijkheden om snel weer op te starten na een periode 
van stilstand is dat ook niet in het belang van de kermisbranche.  

 
- Het keuren van attracties is zowel financieel als praktisch gezien een grote uitdaging in de huidige situatie. 

Vanwege het gebrek aan omzet zitten veel ondernemingen financieel in een lastig parket. Kosten voor het 
inhuren van mobiele kranen, grondhuur en extra personeel zijn daarom ongewenst. Daarnaast staat het 
grootste gedeelte van de attracties gestald in loodsen en op afgesloten terreinen waar geen plaats is om 
grote installaties op te bouwen. Ook zijn de veelal Oost Europese seizoensarbeiders die onmisbaar zijn voor 
deze werkzaamheden terug gekeerd naar hun landen van herkomst.   

 
Alles overziend kunnen wij niet anders concluderen,  dat het verlengen van de certificaten een win-win situatie 
is voor alle betrokken partijen: 
 
1.  De waarborging van de veiligheid blijft op een ongewijzigd niveau; 
2.  De spreiding van de uitvoering van hun werkzaamheden voor de AKI’s blijft behouden. Dit voorkomt 

dat de keuring van alle attractietoestellen straks weer samen valt met de aanvang van het pretpark 
seizoen; 

3.  De kosten voor kermisexploitanten blijven zo laag als mogelijk. 
 
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet en zijn altijd bereid tot een nadere toelichting, tekenen wij, 
 
hoogachtend, 
 
DE NEDERLANDSE KERMISBOND    NATIONALE BOND VAN KERMISBEDRIJFHOUDERS  
N.K.B.      BOVAK 

 
 
 
 
J. Boots, directeur    Atze J. Lubach-Koers, voorzitter 
      Vice-president Europese Kermisbond ESU/UEF  


