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Geachte ,   

In uw e-mail van 8 juli 2020, ontvangen op 8 juli 2020, heeft u met een beroep 
op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over een 
inspectie naar aanleiding van uw melding over speeltoestellen in een speeltuin bij 
een vakantiepark.  
 
De ontvangst van uw verzoek is per email bevestigd op 10 juli 2020.  
 
Over dit verzoek hebt u op 17 juli 2020 contact gehad met een medewerker van 
de NVWA Team Openbaarmaking en Privacy. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. 
  
Inventarisatie documenten  
Op basis van uw verzoek zijn 3 documenten aangetroffen. 
 
Zienswijzen  
U bent er telefonisch over geïnformeerd dat er een derde belanghebbende is bij de 
openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid is gesteld 
hierover zijn zienswijze te geven.  
 
Besluit 
Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht openbaar te maken. 

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 



 

 

 

 

 
 

 Pagina 2 van 4 
 

directie strategie 
divisie Juridische zaken 
 
 
Onze referentie 
TRCNVWA/2020/4424 

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 vindt de 
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 alle documenten staan persoonsgegevens. 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 verwijderd uit deze documenten. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. 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. 
 
Openbaarmaking van de naam en het adres van de onderneming in de 
betreffende documenten zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling 
van de personen en organisatie waar deze informatie betrekking op heeft. 
Openbaarmaking van deze informatie zou er toe kunnen leiden dat een eenzijdig 
en negatief beeld ontstaat over deze organisatie, waardoor risico’s gezien kunnen 
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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 (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

 de gronden van bezwaar; 
 uw handtekening.  
 

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 e-
mailbericht. 

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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valdempende beschermrand, zie bijlage 1. Het is algemeen bekend dat een 
dergelijke constructie wordt aangemerkt als een trampoline.  
 
Ik zag een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend 
van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik werd gemaakt. 
Aldus stelde ik vast dat het een speeltoestel betrof als bedoeld in artikel 1, onder 
c, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.        
 
Desgevraagd kon  mij geen geldig certificaat van 
goedkeuring tonen van een aangewezen instelling of een daarmee gelijkgesteld 
certificaat. 
 
Hieruit bleek mij dat diegene die het speeltoestel voorhanden had niet beschikte 
over een geldig certificaat van goedkeuring van een aangewezen instelling of een 
daarmee gelijk gesteld certificaat. Hiermee werd niet voldaan aan artikel 14a van 
het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 
 
Overtreding: 
Het is verboden attractie- of speeltoestellen voorhanden te hebben zonder 
daarmee te beschikken over een geldig certificaat van goedkeuring van een 
aangewezen instelling of een daarmee gelijkgesteld certificaat. Hierdoor werd 
gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 14a, van het Warenwetbesluit 
attractie- en speeltoestellen. Dit is een overtreding van artikel 3a, van het 
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. 
 
Blijkens het uittreksel met nummer  uit het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel staat  geregistreerd 
als Besloten Vennootschap met als activiteit: '' Verhuur van vakantiehuisjes en 
appartementen''. De onderneming werd gedreven voor rekening van: 

 
 
Overtreder: 
Naam          
Vestigingsadres 
Postcode Plaats 
 
BESLUIT: ONMIDDELLIJKE UITVOERING BESTUURSDWANG 
Aangezien het speeltoestel niet voldeed aan de keuringsplicht ex artikel 3a jo. 
artikel 8, tweede lid, van het WAS, gelet op artikel 6, derde lid, van de Nadere 
regels attractie- en speeltoestellen, besloot de Minister van Medische Zorg tot 
buitengebruikstelling van het onderhavige speeltoestel op grond van artikel 30, 
eerste lid jo. artikel 32, aanhef, en onder a, van de Warenwet. Ten bewijze 
daarvan heb ik als NVWA toezichthouder, op 22 juni, omstreeks 11:30 
uur, het speeltoestel op locatie  

verzegeld. 
  
Ik heb naar waarheid dit rapport opgemaakt, gedagtekend en ondertekend te 

 op 26 juni 2020.  
 
Toezichthouder  
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Bijlage 1. Trampoline 
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Hoogte van de boete 
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is er rekening mee 
gehouden dat de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend op de dag van de overtreding niet meer dan vijftig werknemers 
telde. 
 
Zienswijze 
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen. Het is niet nodig 
om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opnemen van een 
verklaring. 
 
Bij voorkeur kunt u uw zienswijze via de e-mail (maximaal 10MB) verzenden naar 
zienswijze@nvwa.nl  U ontvangt een bevestiging als uw bericht verwerkt is.  
Uw zienswijze kunt u eventueel ook per post verzenden naar de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische zaken, team Bestuurlijke 
maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v.   
U moet dat doen binnen twee weken na dagtekening van het nu voor u 
liggende voornemen tot boeteoplegging. 
Vermeld in uw e-mail of brief het boetezaaknummer 202001421, kenmerk en 
datum van dit voornemen tot boeteoplegging. 
 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit weet dat het Coronavirus en de 
maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen grote (economische) gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat de publieke belangen waar de NVWA voor staat 
– de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, volksgezondheid, 
dierenwelzijn en natuur – gewaarborgd blijven. Daarom heeft de NVWA besloten 
om werkzaamheden zoveel mogelijk voort te zetten. Dit is de reden dat 
voornemens tot boeteoplegging voor overtredingen nog wel worden opgesteld en 
verstuurd.  
Zoals u ook in het voornemen leest, heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in 
te dienen. Indien het Coronavirus grote (economische) gevolgen heeft voor uw 
bedrijf kunt u dit in uw zienswijze toelichten en zo mogelijk te onderbouwen met 
stukken. Wij houden hier dan zoveel mogelijk rekening mee bij de behandeling 
van uw zienswijze. 
 
Wanneer u niet binnen twee weken reageert dan wordt ervan uitgegaan dat u 
niets toe te voegen heeft aan wat u al eerder gezegd heeft bij de eventueel 
opgenomen verklaring. 
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• Na de inspectie heeft u contact opgenomen met de leverancier van de 
trampoline. In dit gesprek is u duidelijk geworden dat u niet beschikte over een 
trampoline, welke geschikt was voor recreatieparken. Dit had u bij aanschaf 
verteld moeten worden. Hierna heeft u het besluit genomen de trampoline te 
verwijderen. U wilt niet dat er ongelukken gebeuren.  

 
De naar voren gebrachte verklaring/zienswijze leidt niet tot een andere beslissing 
dan in het voornemen tot boeteoplegging bekend is gemaakt. 
De reden hiervoor is: 
 
• Een ondernemer is verantwoordelijk voor de gang van zaken betreffende zijn 

onderneming. U dient uw bedrijfsprocessen zodanig in te richten dat u te allen 
tijde voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Warenwet. 
Ik waardeer dat u naar aanleiding van de inspectie maatregelen getroffen heeft 
om een herhaling of het voortduren van de overtreding te voorkomen. Maar 
deze maatregelen doen niets af aan de geconstateerde overtredingen. U moet 
namelijk altijd voldoen aan de Warenwettelijke eisen — dus ook op het moment 
dat er een inspectie plaatsvindt. Bij de inspectie op 22 juni 2020 was dit echter 
niet het geval. 

 
Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 
270241267, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen. 
 
 
Code:  B-19.11  
Beboetbaar feit: Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden had 

beschikte niet over een geldig certificaat van goedkeuring van 
een aangewezen instelling of een daarmee gelijkgesteld 
certificaat. 

Overtreding van: artikel 3a, j° artikel 14a, van Warenwetbesluit attractie- en 
speeltoestellen. 

Boetebedrag: € 525,00 

 
Hoogte van de boete 
Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete is er rekening mee 
gehouden dat de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden 
toegerekend op de dag van de overtreding niet meer dan vijftig werknemers 
telde. 
 
Betaling 
De boete moet betaald zijn binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze 
beschikking. De beschikking treedt in werking op de dag volgend op de dag 
waarop deze beschikking is verzonden.  
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van 
hen instructies voor de betaling. 
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