
From: Reinders, M.T.P. (Martijn) <M.T.P.Reinders@nvwa.nl>
Sent: 4 May 2017 11:59:29
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: t.a.v. De Gemeenteraad

Ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders,

Geacht College, 

Sinds februari dit jaar heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Register Attractie Toestellen (RAS) opengesteld voor gemeenten. Door raadpleging van 

het RAS kunnen gemeenten zelf eenvoudig nagaan voor de controle op de kermistoestellen beschikken over het wettelijk verplichte Certificaat van Goedkeuring alvorens zij 

over gaan tot het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van deze toestellen op kermissen en andere vergunningsplichtige evenementen (braderieën, festivals etc.). Het 

genoemde certificaat wordt verplicht gesteld in het Warenwetbesluit- Attractie en Speeltoestellen (WAS). Het wordt afgegeven aan een toestel dat is goedgekeurd door een 

daartoe bevoegde keuringsinstantie. Zonder een dergelijke keuring mag een kermistoestel niet draaien. 

In februari is een brief over de openstelling van het RAS naar alle gemeenten in Nederland gestuurd, gericht aan de verantwoordelijke ambtelijke diensteenheden. U vindt deze 

brief in de bijlage van deze mail. In deze brief vindt u de achtergrond van het RAS, hoe het werkt, wat de gemeente er mee kan en ook wat het belang voor de gemeente is om 

het RAS te raadplegen alvorens tot verlening van de vergunning over te gaan.

Uit recent eigen onderzoek blijkt dat deze brief lang niet altijd op het juiste bureau is terecht gekomen dan wel om andere redenen onbekend is bij gemeenten. Waar de brief wel 

bekend is heeft dit niet altijd geleid tot inloggen bij en raadpleging van het RAS door gemeenten.

Vandaar dat wij deze brief onder de dringende aandacht van uw college en die van de Raad brengen. Laatstgenoemde zal deze brief in kopie ontvangen.  

Hoewel de NVWA toezicht houdt op het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen en hierop handhaaft  kunnen de gemeenten een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het 

borgen van de wettelijke keuringsplicht van attractietoestellen zodat uitsluitend gekeurde toestellen worden toegelaten op kermissen en andere events. Zij weten immers als 

eerste welke toestellen op hun kermis willen gaan staan.

In goede hoop op een effectieve samenwerking, horen wij graag uw reactie. 

Hoogachtend, 

Martijn Reinders

Project ondersteuner RAS

Afdeling Strategie Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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