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Onze referentie
TRCNVWA/2021/5950

Datum: Verzonden op 3 december 2021
Betreft: Besluit op Wob-verzoek 21-0781

Geachte
In uw e-mail van 29 september 2021, heeft u om informatie verzocht over een
speeltoestel op een recreatiepark. Specifiek vraagt u om het testrapport of
documenten met informatie over het soort defecten of gebreken naar aanleiding
van een melding.
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd per e-mail van 18 oktober
2021. In de brief van 26 oktober 2021 is de beslistermijn met vier weken
verdaagd.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal negen documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen
Bij de openbaarmaking van de documenten is een derde belanghebbende
betrokken. Deze is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven.
Belanghebbende geeft aan dat een persoonsnaam moet worden geweigerd. De
zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Pagina 1 van 5

directie strategie
divisie Juridische zaken
Onze referentie
TRCNVWA/2021/5950

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar
onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de documenten met nummers 1, 1b en 2 tot en met 4 staan
persoonsgegevens. Het gaat om de namen en contactgegevens van de
toezichthouder en van de beheerders van het speeltoestel. Ook zijn op foto’s
gedeelten van kentekens van auto’s zichtbaar. Ik ben van oordeel dat ten aanzien
van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd,
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de
persoonsgegevens en de gegevens die herleidbaar zijn naar personen verwijderd
uit deze documenten.
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Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, wordt in
het kader van een controle op de goede en democratische bestuursvoering het
belang van ambtenaren dat hun persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd
minder zwaar geacht. Desondanks kan het openbaar maken van namen van de
ambtenaren raken aan hun persoonlijke levenssfeer. Hier komt bij dat de controle
op de goede en democratische bestuursvoering voldoende kan plaatsvinden,
indien de namen van de ambtenaren niet openbaar gemaakt worden. Daarbij is
van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een
individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
In de documenten met nummers 1, 2 tot en met 3 en 4 staan gegevens van
organisaties of personen die betrokken waren bij de fabricage of de plaatsing van
het speeltoestel. Openbaarmaking van deze gegevens kan het ongewenste effect
hebben dat het publiek of bedrijven aan controlegegevens van deze organisaties
en het speeltoestel onjuiste conclusies verbinden en risico’s zien die niet of niet
meer aanwezig zijn. De openbaarmaking van de aangetroffen documenten kan
leiden tot een incompleet en verkeerd beeld van de situatie. Van belang is dat het
publiek en bedrijven de gegevens niet kunnen vergelijken met de vergelijkbare
gegevens van vergelijkbare organisaties en speeltoestellen.
De exploitatie van speeltoestellen staat of valt met de wijze waarop het publiek
over deze speeltoestellen denkt. De openbaarmaking van de documenten kan
leiden tot mogelijke beïnvloeding van de keuze van het publiek of bedrijven voor
een specifiek speeltoestel, voor een specifiek recreatiepark, omdat de veiligheid
van cruciaal belang is voor deze branche en het publiek.
Door de negatieve aandacht die mogelijk op deze organisaties, personen of op het
speeltoestel wordt gevestigd, zou de openbaarmaking van deze informatie kunnen
leiden tot een aanzienlijk nadeel in de vorm van reputatieschade, verlies aan
klanten en financiële schade. Hierdoor worden ondernemingen en personen
mogelijk onevenredig benadeeld ten opzichte van anderen in deze branche.
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In de documenten 1, 2a en 3 wordt een naam genoemd van een derde. Het
betreft de naam van een certificerende instelling. Deze derde zou ongewild in een
negatieve context kunnen worden geplaatst en zou daardoor ongewild benaderd
kunnen worden door het publiek(derden). De benadeling die deze derde zal
ondervinden door publicatie van haar gegevens, moet dan ook als onevenredig
worden aangemerkt en daarom maak ik de gegevens van deze derde niet
openbaar.
De benadeling die deze ondernemingen en personen zullen ondervinden door
publicatie van hun gegevens, waaronder de gegevens van het speeltoestel en de
locatie ervan, moet dan ook als onevenredig worden aangemerkt. Ik ben van
oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid.
Daarom maak ik deze gegevens niet openbaar.

Wijze van openbaarmaking
De documenten treft u bij dit besluit aan. De openbaar gemaakte stukken worden
op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze,
mr. J.F.L. Roording
Divisiehoofd Juridische zaken

i.o. mr. A.A. ten Cate teamleider Openbaarmaking en privacy
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Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending
van dit besluit -een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaarschrift niet worden behandeld. Let wel: het indienen van een
bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per
post verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie
Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA
Utrecht.
U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van:








uw naam en adres;
telefoonnummer;
de datum;
het kenmerk, zaaknummer van deze brief
de gronden van bezwaar;
uw handtekening.

(deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen?
NB. ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen
aan bovenstaande eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan
wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Het verdient de voorkeur
om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage toe te voegen in het emailbericht.
Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep.

* Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar
nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you submit your objection in a foreign
language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide yourself a
translation of the objection.
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bijlage bij besluit op Wob-verzoek 21-0781
nr.

Datum

soort document

onderwerp

1

6-8-2021

e-mail

speeltoestel

Verstrekking o.g.v. de Wob
geheel

1.a

6-8-2021

foto

speeltoestel

1.b

6-8-2021

foto

speeltoestel

1.c

6-8-2021

foto

speeltoestel

2

6-8-2021

e-mail

certificaat

2.a

31-10-2014

certificaat

speeltoestel

3

6-8-2021

rapportage

bevindingen inspectie

3.a

6-8-2021

foto

verzegeling

4

10-8-2021

e-mail

gespreksverslag

x
x

deels

niet

Weigeringsgrond Wob
10.2.e

10.2.g

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

document 1
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

FW: Speeltoestel
maandag 9 augustus 2021 13:58:20

Geachte
Daarstraks heb ik nog het een en ander nagekeken en ik moet even terugkomen mijn e-mail
aan u van vrijdagavond.
In mijn e-mail van vrijdagavond schreef ik dat
geen
aangewezen is, wat juist is. Echter
was wel een
aangewezen instelling tot 17-11-2015. Dat is een jaar na de afgifte van het
typegoedkeuringscertificaat wat ik van u heb ontvangen. Dat certificaat is dus wel geldig. De
voorwaarde daarbij is, dat het speeltoestel exact is samengesteld, opgesteld en opgebouwd
zoals het onderzochte exemplaar ten tijde van de typegoedkeuring.
Het Speeltoestel wat ik vrijdag heb gezien lijkt op de configuratie in bijlage 3, onder P6s, bij het
typegoedkeuringscertificaat. Ik zie echter ook een verschil!
Het is dus van groot belang dat het toestel zo wordt opgebouwd, samengesteld en geplaatst
zoals bij de typegoedkeuring. Als dat niet zo gebeurt, dan geldt het certificaat niet. Het in
gebruik hebben van een niet-gecertificeerd speeltoestel is strafbaar en daar wordt op
gehandhaafd. Een speeltoestel is niet toegankelijk als dat niet zonder hulpmiddelen kan worden
betreden.
Het aanbrengen van wijzigingen aan een speeltoestel moet gemeld worden een de
keuringsinstelling. Deze zal akkoord moeten geven voor de wijziging om het certificaat te laten
gelden.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling Consument
Team Toezicht Uitvoering Productveiligheid (Non-food)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Westelijke Parallelweg 4 | 3331EW | Zwijndrecht
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht
...............................................................
@nvwa.nl
W www.nvwa.nl
............................................................................................

Meldkamer NVWA (24/7):

0900 - 0388

............................................................................................

Van:
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 22:23
Aan:
Onderwerp: RE: Speeltoestel

Geachte
Dank voor het volgens afspraak toesturen van de drie foto’s van het speeltoestel.
Als u advies wenst voor eventueel toe te passen oplossingen dan moet ik u verwijzen naar de
fabrikant en de keuringsinstelling, omdat dat niet de taak is van de NVWA.
Aanvullende informatie over speeltoestellen kunt u vinden op de website van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/speeltoestellen
Het certificaat wat u mij hebt gestuurd betrekt niet een geldig certificaat van goedkeuring. Een
dergelijk certificaat moet afgegeven worden door een door de minister aangewezen
keuringsinstelling. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/keuringsinstellingenconsumentenproducten/overzicht-keuringsinstellingen-speeltoestellen
is geen aangewezen keuringsinstelling.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Directie Handhaven, Divisie Inspectie, Afdeling Consument
Team Toezicht Uitvoering Productveiligheid (Non-food)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Westelijke Parallelweg 4 | 3331EW | Zwijndrecht
Postbus 43006 | 3540AA | Utrecht
...................................................................
@nvwa.nl
W www.nvwa.nl

document 1
............................................................................................

Meldkamer NVWA (24/7):

0900 - 0388

............................................................................................

Van:
Verzonden: vrijdag 6 augustus 2021 21:09
Aan:
@nvwa.nl>
Onderwerp: Speeltoestel
Geachte
Zoals vanmiddag afgesproken stuur ik u de foto's van onklaar maken van het speeltoestel.
Wij zouden graag nog per mail een toelichting willen vragen wat er verandert moet worden voor
misverstanden te voorkomen. Ook u advies wat te doen zodat het weer snel in gebruik mag
worden genomen.
Wij dachten zelf om het achterste torentje aan haagzijde tot boven aan het dak dicht te maken
met houtenschroten, zodat er geen gevaar meer zou kunnen ontstaan aan de achterzijde van
het toestel. Ik zie graag u reactie tegenmoet.
Met vriendelijke groet,

document 1.a

document 1.b

document 1.c

document 2
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Certificaat Speeltoestel
vrijdag 6 augustus 2021 21:12:13
Certificaat speeltoestel
.pdf

Geachte
Zoals afgesproken stuur ik u het certificaat toe van het toestel.
Met vriendelijke groet,

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 2.a

document 3

Gesproken met:

Het houten speeltoestel was men nog aan het opbouwen en niet gereed.

Toestel beperkt geïnspecteerd:
- stond te dicht op de struiken erachter i.v.m. de schommels,
- schommelkettingen 45 cm uit elkaar gemonteerd aan dwarsbalk; had 52 cm moeten zijn, dus
onvoldoende laterale stabiliteit (kettinglengte 180 cm, zitting 43 cm breed),
- bovenaan klimwandje vingerbeknelling
- Men kon geen CvG tonen.
Toestel verzegeld.

Later per e-mail het typegoedkeuringscertificaat
was
nog AKI. Certificaat stond op naam van

) van 31-10-2014 ontvangen. Toen
te
.

Toestel betreft uitvoering P6s.
A.d.h.v. de afbeelding in het document vastgesteld dat het toestel niet exact was opgebouwd
volgens de certificering: klimwandje en ladder bevonden zich op andere plaatsen.
hierover per e-mail en telefonisch geïnformeerd en aangegeven dat de totale plaatsing dient
te gebeuren volgens de certificering van het toestel. Er werd door
verteld dat
men Keurmerkinstituut op maandag 16/8 het toestel zou laten keuren.

document 3.a

document 4

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 11 augustus 2021 12:38
Receptie NVWA Utrecht
RE:
- Terugbellen

10-08-2021,
9:28 uur: teruggebeld, maar nam niet op.
15:33 uur:
belde weer en op verzoek van hem gebeld met
,
. Het
door mij tijdens de waargenomen verschil tussen het daadwerkelijke toestel en de tekening in de later ontvangen
typegoedkeuring toegelicht. Duidelijk aangegeven dat het toestel een typegoedkeuring heeft en dat het toestel
exact opgebouwd en geplaatst moet worden zoals de typegoedkeuring is afgeven, omdat de goedkeuring anders
niet geldt. Daarbij aangegeven dat gebruik maken van een inspectiebureau daarbij nuttig kan zijn.

Van:
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 16:20
Aan:
Onderwerp:
‐ Terugbellen

@nvwa.nl>
@nvwa.nl>

9 augustus 2021 16:16 0200

Goedemiddag,
Wilt u

terugbellen op

.

Betreft attractie toestellen in
De bovenstaande persoon heeft gebeld en u gevraagd hem of haar terug te bellen.

Met vriendelijke groeten,

1

