
  
Attractietoestellen: Hoe controleert en handhaaft de NVWA? 
 
Het kermisseizoen is weer in volle gang. Goed nieuws voor ondernemers en bezoekers. Met de 
start van de kermissen, start de NVWA ook weer met haar controlerende taak: de inspectie van 
kermisattracties. Bij zo’n inspectie wordt nagegaan of het toestel veilig is en of u aan de wetgeving 
voldoet. Graag informeren wij u over de zaken die aan bod komen tijdens zo’n inspectie en hoe u 
zich hierop kunt voorbereiden. 
 
De aanleiding 
De aanleiding van de inspectie kan een 
melding, ongeval of herinspectie zijn. 
Daarnaast voert de NVWA projectmatig 
inspecties uit op basis van risicoanalyses. 
Deze inspecties zijn meestal onaangekondigd 
en kunnen plaatsvinden voor of tijdens een 
kermis. 
 
Bij een inspectie vraagt onze inspecteur naar 
het certificaat van goedkeuring (CvG) en het 
actueel dossier. Onderzocht wordt of het CvG 
nog geldig is en of het geïdentificeerd kan 
worden. Vervolgens wordt de technische 
staat van het attractietoestel beoordeeld. Aan 
de exploitant worden vragen gesteld over het 
onderhoud, het gebruik en inspecties.  
 
Maatregelen 
Als er iets niet in orde is dan kan de NVWA 
verschillende maatregelen nemen, ook wel 
interventies genoemd. Deze zijn beschreven 
in het interventiebeleid waarin staat welke 
maatregel een inspecteur moet nemen bij 
welke tekortkoming. Maatregelen kunnen 
variëren van een mededeling, een 
waarschuwing, een rapport van bevindingen, 
een proces-verbaal, een beschikking of een 
combinatie hiervan.  
 
De NVWA handhaaft onder andere als een 
attractietoestel: 

- Niet is voorzien van een geldig CvG 
- Niet is voldaan aan de 

beheersverplichting (goede montage, 
installatie, onderhoud en test). 

- Technische tekortkomingen heeft 
- Onveilig wordt gebruikt 

 
Mededeling 
Een mededeling wordt mondeling of 
schriftelijk gegeven bij een geringe 
tekortkoming. Er volgt dan geen herinspectie 
Bij een eventuele volgende inspectie, komt 
de inspecteur van de NVWA wel op dit punt 
terug. Is de tekortkoming dan niet 
opgeheven, dan kan dit leiden tot een 
waarschuwing. 
 

Waarschuwing 
Een waarschuwing wordt mondeling gegeven 
en later schriftelijk bevestigd. Vanaf het 
moment dat de inspecteur een waarschuwing 
geeft, moet de tekortkoming zo spoedig 
mogelijk verholpen worden. Niet pas nadat 
dit schriftelijk is bevestigd. Na een 
waarschuwing volgt meestal binnen 3 
maanden een herinspectie. Als de 
tekortkomingen dan niet zijn opgeheven 
wordt een Rapport van Bevindingen 
opgemaakt. 
 
Rapport van Bevindingen 
In een rapport van bevindingen (RvB) worden 
overtredingen vastgelegd. Dit rapport is de 
basis voor het opleggen van een eventuele 
boete. Bij een RvB wordt de overtreder altijd 
in de gelegenheid gesteld om een verklaring 
af te leggen die aan het rapport wordt 
toegevoegd. 
 
Beschikking 
Een beschikking is een maatregel waarbij de 
NVWA de ondernemer een corrigerende actie 
(bijvoorbeeld reparatie) oplegt die binnen een 
bepaalde tijd moet worden uitgevoerd. Na die 
periode volgt een herinspectie. Is de actie 
niet gedaan? Dan kan het CvG ongeldig 
worden verklaard en/of een boete volgen. 
 
Proces-Verbaal 
Als laatste optie kan de NVWA ook in het 
strafrecht een proces-verbaal opmaken. 
Naar aanleiding van het PV beslist een 
Officier van Justitie hoe verder gehandeld 
wordt. 
 
Vragen? 
Meer informatie over de eisen die gelden voor 
attractietoestellen en de manier waarop de 
NVWA controleert is te vinden via: 
- nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen 
 
Heeft u vragen over hoe de NVWA handhaaft, 
de verschillende interventies of andere 
zaken? Laat het ons weten via was@nvwa.nl 
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