
 

Samen voor een geslaagd en veilig kermisseizoen! 
 
De komende 8 edities van De Kermisgids krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) de mogelijkheid om een inkijk te bieden bij de vervulling van haar taak. Er wordt 

stilgestaan bij de wettelijke regels die gelden om de veiligheid op kermissen zo goed mogelijk te 
waarborgen en de wijze waarop de NVWA daarop toeziet.  

 
Een zwaar jaar  
2021 gaat de boeken in als een zwaar jaar 

voor veel ondernemers. Voor kermis-
exploitanten is dat niet anders. Bijna 2/3 van 
alle kermissen werd geannuleerd of ging door 

in aangepaste vorm met strenge corona-
maatregelen.  
Laten we met elkaar hopen dat zoveel 
mogelijk activiteiten dit jaar door kunnen 

gaan. Nederland is eraan toe!  
Of het nu gaat om het winnen van een 
teddybeer bij het ballengooien, het halen van 

een suikerspin of je grootste angst onder 
ogen zien in een Booster op de megakermis 
in Tilburg. 

 
Hoewel ook dit jaar nog veel onzeker is, zijn 
kermisorganisatoren en gemeenten druk in 
de weer om zoveel mogelijk kermissen te 

organiseren. Elk ervan brengt een of 
meerdere veiligheidsrisico’s met zich mee. 
Dat kan zijn op het gebied van 

voedselveiligheid (worden producten gekoeld 
bewaard?) of op het gebied van 
productveiligheid (is een attractie veilig?).  

Uitdagende attracties zoals de breakdance 
trekken duizenden bezoekers. Maar die 
gevaarlijke uitstraling is, als het goed is, 
natuurlijk maar schijn. Het is onmogelijk om 

veiligheidsrisico’s op kermissen volledig uit te 
sluiten, maar regelmatige keuringen, goed 
onderhoud en toezicht maken ze wel zo klein 

mogelijk.  
 

 
 

Veiligheid niet vanzelfsprekend 
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat we 
in Nederland eten en andere producten 
kunnen kopen en gebruiken zonder ons af te 

vragen of het allemaal wel veilig is. We 
mogen daarop vertrouwen omdat er wetten 

en regels zijn waar bedrijven zich aan dienen 
te houden. Dat gaat heel vaak goed maar 
niet altijd. Daarom houdt de NVWA toezicht 

bij bedrijven om de naleving te bevorderen 
en veiligheidsrisico’s te beheersen.  
 
Wetgeving 

Kermisexploitanten zijn natuurlijk zelf 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
producten die zij aanbieden. Hiervoor gelden 

wettelijke regels. Als algemene basis gelden 
hiervoor de Warenwet en Europese 
verordeningen. Daarin is onder andere 

beschreven aan welke eisen 
voedingsmiddelen, bedrijfsruimtes en 
producten moeten voldoen. Zo staan in deze 
wetten bijvoorbeeld regels voor hygiënische 

bereiding en etikettering van levensmiddelen. 
In specifieke Warenwetbesluiten zijn 
specifieke regels opgeschreven. Voor 

attractie- en speeltoestellen zijn die 
vastgelegd in het Warenwetbesluit attractie- 
en speeltoestellen (WAS). Voor speelgoed in 

het Warenwetbesluit speelgoed. 
De NVWA is de overheidsinstantie die toeziet 
op de naleving van die regels.   
 

Vragen? 
De komende edities behandelen wij 
verschillende onderwerpen die voortkomen 

uit regelgeving. Daarbij wordt toegelicht wat 
er van u verwacht wordt en hoe de NVWA 
toezicht houdt. Heeft u in de tussentijd 

vragen over voedselveiligheid, het 
keuringscertificaat of wat u moet doen bij 
ongelukken 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.  
 
NVWA-website 

Op onze website vindt u algemene informatie 
over de geldende regelgeving en de rol van 
de NVWA bij het toezicht. Wij kijken met u uit 

naar een geslaagd en veilig kermisseizoen! 

Meer informatie: 
- nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen 
- nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen 

- nvwa.nl/HAP (alles over voedselveiligheid) 
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