
 

 Intern gebruik 

Samen voor een geslaagd en veilig kermisseizoen in 2023!  
 
De komende edities neemt de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit (NVWA) lezers weer mee bij 

de vervulling van haar taak. Er wordt stilgestaan bij de wettelijke regels die gelden om de 

veiligheid op evenementen, zoals kermissen, zo goed mogelijk te waarborgen en we lichten toe hoe 
de NVWA daarop toeziet. 

 

 
 
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.  

 
In 2023 verwachten we een vernieuwd WAS. 
Hier wordt momenteel nog hard aan gewerkt 

door het ministerie van VWS. Heeft u vragen 
over het nieuwe warenwetbesluit dan kunt u 
ze stellen aan uw AKI of ons mailen via 
redactiewas@nvwa.nl.  

NVWA-projecten 2023 
De NVWA richt zich dit jaar met specifieke 
projecten onder andere op recreatieparken, 

mobiele toestellen en een (markt)verkenning 
binnen de evenementensector. Hiermee 
controleert de NVWA de naleving van het 

WAS en draagt bij aan de verhoging van de 
veiligheid. Dat doen we door de kennis over 
wet- en regelgeving te vergroten en het 

verbeteren van de naleving.  
Tijdens de marktverkenning brengen we in 
kaart op welke evenementen- van 
oranjefeest tot festivals- attractie- en 

speeltoestellen te vinden zijn.  
 
Vragen? 

De komende edities behandelen wij 
verschillende onderwerpen. 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? Of is er een 

onderwerp waarover u uitgebreider 
geïnformeerd wil worden? Mail ons dan via 
redactiewas@nvwa.nl en wij komen er per 

mail of 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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