
 

Het certificaat van goedkeuring (CvG) bij een attractietoestel 
 

Als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt inspecteren, wordt er altijd 

gevraagd naar het certificaat van goedkeuring (CvG). En wanneer het CvG er niet is, wordt het 

attractietoestel direct verzegeld en mag het niet meer gebruikt worden. Waarom is dat en wat is er 

zo belangrijk aan het CvG? Om die vragen te beantwoorden, is het belangrijk te begrijpen hoe de 

regelgeving in elkaar zit.  

(On)veiligheid van toestellen 

Een van de basisregels in Nederland is dat 

alle producten die worden verkocht of 

aangeboden voor gebruik veilig zijn. Dit geldt 

ook voor kermisattracties. Er zijn 3 oorzaken 

waarom een kermisattractie onveilig zou 

kunnen zijn: 

1. Het toestel was onveilig toen het werd 

gemaakt. 

2. Het toestel is onveilig geworden door 

aanpassingen, slijtage of ouderdom. 

3. Het toestel wordt verkeerd gebruikt. 

Met een geldig CvG wordt de veiligheid van 

een attractietoestel op de eerste 2 punten 

geborgd. Het CvG is de basis voor veilige 

toestellen. 

Ingebruikname attractietoestel 

Om te zorgen dat er alleen veilige toestellen 

op de Nederlandse markt komen, moeten 

kermisattracties gekeurd worden door een 

aangewezen keuringsinstelling (AKI). Deze 

AKI controleert tijdens de 

ingebruiknamekeuring of het toestel voldoet 

aan de Nederlandse veiligheidseisen. Als het 

toestel door de AKI als veilig wordt 

beoordeeld, dan wordt als bewijs een CvG en 

merk van goedkeuring voor dat toestel 

afgegeven.  

Bij deze keuring wordt het attractietoestel 

ook voorzien van een uniek nummer, ook wel 

een RAS-nummer genoemd. De exploitant 

moet voor elk attractietoestel (uiterlijk na de 

eerste opbouw of plaatsing in Nederland) 

aangifte doen bij de NVWA.  

De zogenoemde ingebruiknamekeuring door 

een AKI en de aanmelding bij de NVWA zijn 

verplichtingen uit het Warenwetbesluit en 

gelden voor zowel oude, nieuwe en 

geïmporteerde attractietoestellen. 

Aan- en afmeldingen toestel 

Via formulieren op de website van de NVWA 

kunt u attractietoestellen aanmelden (zoek 

op de NVWA-website op ‘formulier aangifte’) 

of afmelden (‘formulier afmelden’). 

Dit moet ook als attractietoestellen binnen 

Nederland van eigenaar zijn gewisseld. 

Periodieke keuring 

Het CvG dat de AKI afgeeft, heeft een 

bepaalde geldigheidsduur. De 

geldigheidsduur wordt bij de 1e keuring door 

de AKI vastgesteld. Hierna moeten 

zogenoemde periodieke keuringen uitgevoerd 

worden. Door de keuringen om de zoveel tijd 

te herhalen, wordt geborgd dat de 

kermisattracties door de jaren heen veilig 

blijven. Bij elke periodieke keuring worden 

een nieuw CvG en merk van goedkeuring 

afgegeven. Het CvG is het bewijs dat het 

toestel veilig bevonden is door een kundige 

onafhankelijke partij, de AKI. Als inspecteurs 

van de NVWA geen CvG aantreffen bij 

inspectie of het CvG niet kunnen koppelen 

aan het toestel wordt het attractietoestel als 

niet veilig beschouwd. 

Registratiesysteem 

Een CvG wordt afgegeven voor een specifiek 

attractietoestel met een eigen uniek nummer.  
In het digitale RAS-systeem (Register 
Attractie- en Speeltoestellen) worden 
attractietoestellen, gegevens van eigenaren 
en bijhorende keuringsrapporten bijgehouden 

door de aangewezen keuringsinstellingen 
(AKI). De NVWA maakt gebruik van dit 
register om te zien welke eigenaar, welke 

attractietoestellen bezit en of (en tot 
wanneer) die gekeurd zijn. Ook gemeenten 
gebruiken het systeem voordat zij een 

kermisvergunning afgeven. 

Vragen? 
Heeft u vragen over het CvG, de periodieke 
keuring of andere zaken? Stel ze ons via 
was@nvwa.nl. Is er een onderwerp waarover 

u uitgebreider geïnformeerd wil worden? Mail 
ons dan via redactiewas@nvwa.nl en wij 
komen er in een van de volgende edities 

graag op terug. 
Algemene informatie over de geldende 
regelgeving en de rol van de NVWA bij het 

toezicht vindt u op:  
- nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen 
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