Onderwerp: gevolgen annuleren keuringen vanwege coronavirus
Geachte dames en heren, beste collega’s,
Middels deze brief willen wij willen jullie informeren over de ontwikkelingen rondom de
ophanden zijnde attractiekeuringen. Wij hebben een e-mail ontvangen van TÜV-Nederland,
waarin zij een tweetal voorstellen doen. Het eerste voorstel was de te keuren attracties hun
geldigheid te laten behouden voor de duur van ten hoogste vier maanden na afloop van de
huidige keuringsdatum (vervaldatum). Het tweede voorstel was om landelijk een aantal
terreinen te ‘beleggen’ (op initiatief van de kermisondernemers), waar exploitanten
gezamenlijk hun attracties kunnen opstellen en operationeel maken, zodat de periodieke
keuringen toch zoveel mogelijk door kunnen gaan.
Na direct contact te hebben gelegd met de TÜV-Nederland, hebben wij aangegeven dat het
tweede voorstel op dit moment voor ons geen optie is. Wij kunnen als kermisbranche nu
geen extra kosten maken door eventueel personeel terug te moeten halen of bijvoorbeeld
extra brandstof te verbruiken. Wij hebben als branchevertegenwoordigers benadrukt dat wij
moeten aansturen op een verruiming van de keuringsdatum met tenminste 4 maanden. En
gezien de ontwikkeling van het coronavirus en daarmee ons kermisseizoen eventueel zelfs
langer!
Om toch werkdruk weg te nemen bij TÜV-Nederland hierbij een oproep aan degene die hun
attractie al wel gekeurd willen hebben en daarnaast voldoende financiële buffer hebben of
die wellicht weinig kosten hoeven te maken voor opbouw. Ga met TÜV-Nederland in overleg
om een nieuwe afspraak te maken zodat we met elkaar alsnog iets meer spreiding in de
keuringen kunnen bewerkstelligen. Overleg met collega’s in de eigen woonplaats om
gezamenlijk een geschikt terrein te faciliteren en indien mogelijk met elkaar op- en af te
bouwen.
Wij zijn tevens in overleg met de NVWA en het Ministerie van VWS omdat zij als uitvoerende
overheidsinstanties dit voorstel ook schriftelijk moeten ondersteunen en bevestigen. Na
contact met de NVWA was er gisteren, dinsdag 17 maart, een overleg tussen de beide
instanties over dit onderwerp.

Wanneer wij een bevestiging of brief inzake bovenstaand onderwerp hebben, ofwel
ontvangen dan zullen wij deze uiteraard delen. Opdat wij deze aan gemeentes en
vergunning verstrekkers kunnen laten zien. Ook verdere informatie en ontwikkelingen zullen
wij zoveel mogelijk met jullie delen en publiceren.
Daarnaast willen wij als beide bonden nogmaals bevestigen dat wij in deze tijd samen
moeten werken om te zorgen dat de belangen van eenieder in onze branche behartigd
worden.
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