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Geachte

 

In uw brief van 29 november 2020, ontvangen op 1 december 2020, heeft u met 

een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 

verzocht over een speeltoestel in een speeltuin waarover u een melding heeft 

ingediend. U vraagt naar het onderzoeksrapport waarin mankementen zijn 

genoemd en naar de maatregelen die aan de eigenaar van het park zijn opgelegd. 

 

De ontvangst van het verzoek is op 2 december 2020 per e-mail schriftelijk 

bevestigd, kenmerk Wobverzoek 20-0904. In de brief van 28 december 2020 is de 

beslistermijn met vier weken verdaagd tot 27 januari 2021. Helaas is het niet 

gelukt om binnen de termijn te beslissen. Mijn excuses hiervoor. 

 

Ter precisering van het Wobverzoek heeft u op 15 maart 2021 een e-mail 

verzonden. Hierin heeft u aangegeven dat uw verzoek ziet op een rapport waarin 

technische mankementen opgenomen zijn over speeltoestel ‘de reuzenschommel’ 

en op de maatregelen die naar aanleiding van de hieraan verrichte inspectie zijn 

genomen. 

 

Wettelijk kader 

Het gepreciseerde verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.  

 

Inventarisatie documenten  

Op basis van dit verzoek zijn twee documenten aangetroffen. 

 

Zienswijzen 

Bij de openbaarmaking van de documenten zijn derde-belanghebbenden 

betrokken. Deze zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de voorgenomen 

openbaarmaking te geven. Twee belanghebbenden hebben bedenkingen kenbaar 

gemaakt. De zienswijzen van betreffende derde-belanghebbenden heb ik in mijn 

belangenafweging meegenomen, zie hiervoor de onderdelen ‘De eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer’ en ‘Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 

benadeling’ van dit besluit. 
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Besluit 

Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 

waarom u verzocht, gedeeltelijk openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik 

naar het 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. 

 

Bedrijfs- en fabricagegegevens 

Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 

van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 

betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 

overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 

jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 

kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 

bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van 

producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de 

financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als 

bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 

 

In het document met nummer 1 staan bedrijfsgegevens c.q. fabricagegegevens. 

Deze gegevens zijn vertrouwelijk aan de NVWA medegedeeld. Uit deze gegevens 

kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de kring van 

afnemers en leveranciers. Het betreft onder andere informatie over 

ondernemingen die producten en/of diensten aan één of meer andere 

ondernemingen heeft geleverd.  
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Door deze informatie openbaar te maken, zouden concurrenten inzicht kunnen 

krijgen in wie tot de kring van leveranciers van betreffende afnemer behoren. 

Deze informatie wordt om die reden niet openbaar gemaakt. 

 

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 beide documenten staat informatie die raakt aan de persoonlijke levenssfeer. 

Het betreft informatie herleidbaar naar personen. Hierbij kan gedacht worden aan 

namen c.q. voorletters, handtekeningen en nummer(s) van controleur(s). Het is 

niet ondenkbaar dat personen ongewenst in hun persoonlijke levenssfeer zullen 

worden benaderd op grond van bedoelde informatie in deze documenten. 

 

Voor zover het de namen van ambtenaren c.q. nummer(s) van controleur(s) 

betreft is hierbij het volgende van belang. Waar het gaat om beroepshalve 

functioneren van ambtenaren, wordt in het kader van 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 en bedoelde nummer(s) raken 

aan hun persoonlijke levenssfeer. Hier komt bij dat de controle op de goede en 

democratische bestuursvoering voldoende kan plaatsvinden, indien betreffende 

namen en nummer(s) niet openbaar gemaakt worden. Daarbij is ook van belang 

dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam of nummer aan een 

individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om 

openbaarmaking van een naam of nummer in de zin van de Wob. 

 

Aan de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden ken ik een dusdanig gewicht 

toe dat het belang van openbaarmaking daarvoor moet wijken. Betreffende 

gegevens zal ik dan ook niet openbaar maken. 

 

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 beide documenten staat informatie over een geïnspecteerde onderneming. Het 

betreft onder meer de naam van de onderneming, locatiegegevens waar het 

bedrijf feitelijk gevestigd is en het postadres van het bedrijf. Deze gegevens 

bieden voldoende informatie om een individu of ondernemer te identificeren. 

Openbaarmaking van deze informatie in combinatie met de beschikking tot 

buitengebruikstelling attractietoestel die is afgegeven, zou kunnen leiden tot 
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schadelijke effecten zoals reputatieschade en financiële schade ten aanzien van de 

betrokkene(n). 

 

Tevens kan het publiek op grond van gegevens uit deze documenten risico’s zien 

die niet of niet meer aanwezig zijn. Bij openbaarmaking van naar personen of 

ondernemingen herleidbare informatie in betreffende documenten kan het publiek 
betreffende gegevens uit de documenten mogelijk hieraan verbinden. Dit zou tot 
gevolg kunnen hebben dat bij het publiek een onjuist beeld ontstaat van het 

geïnspecteerde bedrijf c.q. derden. Uiteindelijk zou dit kunnen leiden tot 

schadelijke effecten zoals reputatieschade en financiële-schade ten aanzien van de 

betrokkene(n). 

 

Daarbij overwegende dat van vergelijkbare bedrijven dergelijke informatie niet 

openbaar wordt gemaakt, zou openbaarmaking van deze informatie kunnen leiden 

tot onevenredige benadeling van de organisatie of derden waar deze informatie 

betrekking op heeft. Het is daarbij aannemelijk dat betrokkene(n) hierop door 

derden zal worden aangesproken. 

 

Gelet op bovenstaande weeg ik hier het belang van het voorkomen van 

onevenredige benadeling zwaarder dan het algemene belang van 

openbaarmaking. Ik maak bovengenoemde informatie om die reden niet 

openbaar. 

 

In het document met nummer 1 staat tevens informatie over derden die door de 

openbaarmaking van deze informatie ten onrechte met het ongeval in verband 

gebracht zouden kunnen worden. Het betreft onder meer namen en logo’s van 

bedrijven en adresgegevens waar ondernemingen gevestigd zijn. Deze derden 

hebben een zakelijke relatie met de geïnspecteerde onderneming. De onterechte 

relatie die tussen het ongeval en de betreffende derden gelegd zou kunnen 

worden, zou bij hen kunnen leiden tot reputatieschade en/of financiële schade. 

Ook is het aannemelijk dat deze derden door anderen hier ongewenst op zullen 

worden aangesproken. Dit zou tot onevenredige benadeling kunnen leiden. 

Ik acht dit onwenselijk en weeg het belang van het voorkomen hiervan groter dan 

het algemene belang van openbaarmaking. Ik maak bovenbedoelde informatie om 

die reden niet openbaar. 

 

Wijze van openbaarmaking 

Aangezien belanghebbenden mogelijk bezwaar hebben tegen de openbaarmaking 

van de informatie, vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet 

eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform 

artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden 

de mogelijkheid geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. 

Dit kan door het indienen van een bezwaarschrift bij het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, 
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bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking 

te schorsen. 

 

Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is 

ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de 

uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, alvorens tot daadwerkelijke 

openbaarmaking van de documenten op www.rijksoverheid.nl wordt overgegaan. 

 

Een geanonimiseerd afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

 

Hoogachtend, 

 

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 

 

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; 

mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
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▪ 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 a translation of the objection yourself. 

 

In verband met de COVID-19-uitbraak wil ik u nog op het volgende wijzen. Wij 

realiseren ons bij de Nederlandse- Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) dat deze 
uitbraak ook voor uw onderneming (grote economische) gevolgen kan hebben.  
Omdat de NVWA te allen tijde staat voor veiligheid van voedsel- en 

consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur hebben wij besloten om – met 
inachtneming van de door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
het RIVM gegeven richtlijnen – daar waar mogelijk ons werk te blijven doen.  
 

U heeft de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen naar aanleiding van 
het besluit om de bijgevoegde informatie openbaar te maken. Indien de COVID-
19-uitbraak (grote economische) gevolgen heeft voor uw onderneming, willen wij 

u vragen om dit in uw bezwaarschrift toe te lichten zodat wij daar waar mogelijk 
rekening mee kunnen houden bij de behandeling van uw bezwaarschrift. 

 

 

http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep


Opdrachtgever

Omschrijving

Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (keuring speeltoestel, waterglijbaan)

Toetsing aan

Locatie

Dit rapport is eigendom van het  Het bevat geen beslissing over goedkeuring/
erkenning/certificatie. Het mag alleen in zijn geheel worden geopenbaard. Voor gedeeltelijke
openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van het vereist. This
report is the property of It does not include any decision on approval/
recognition/certification. Publication of the entire report is allowed. Partial publication is only allowed
after written permission by 

Rapport keuring eenmalig speeltoestel

Opgesteld door Geaccordeerd door

24-06-2019
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zeven
1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvel

001 De reuzenschommel
02554 Draaitoestel

24-06-2019
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13471.01Project
Datum 24-06-2019

Zand- en Waterspeeltoestel

Het technische constructie dossier en het op zicht
beoordeelde toestel voldoen aan de gestelde eisen.

Dit toestel is op 10-04-2019 geïnspecteerd door 
 Het dossier is beoordeeld door 

Conclusie

Toestel 3 Waterpomp met gotenstelsel
en goud zeven

Doc. 1
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beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
vallen (hoge standplaatsen)
snijden (scherpe randen)
botsen (tegen obstakels)
gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit
gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte)
afklemming (tussen bewegende delen)
verdrinking
gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders

Beoordeelde gevaren

• NEN-EN 1176-1: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden
• NEN-EN 1176-7: 2008 Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik

Toegepaste normen en voorschriften

Onderzoek

Het toestel is door het  beoordeeld op de volgende gevaren.

De volgende normen en/of voorschriften zijn door het  toegepast.

3 Waterpomp met gotenstelsel
en goud zeven

Doc. 1
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Technisch constructie dossier

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

1. Overzichtstekening van type toestel/module schaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van grootte toestel, belangrijk is

dat het goed lees- en herkenbaar is).

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.
2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten. Van de pomp is een certificaat ingediend,
uitgegeven door het  Het certificaat is uitgegeven op basis van de reeds vervallen norm
1176:2008 en dient te worden herzien.

3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.
4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

5. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek of EN 1176) en eventueel

overige specificaties.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

6. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel verbonden gevaren

(hekken e.d.).

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften

en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen

bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen).

Dit is niet van toepassing. Het betreft een eenmalig speeltoestel, er vindt geen serie productie plaats.

8. Informatie over het systeem voor bewaking van de productiekwaliteit, dat ervoor moet zorgen dat in serie

geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster.

1RE  Ontwerp  (13471)
2RE  Ontwerp  (13471)
Ontwerp 
192e6835-fa6d-41e0-ad8f-df2bc9beb069.JPG
602ae188-fac7-47ab-9426-3d3d07e7b64d.JPG
82adb7d5-6a6d-467a-a7f9-12198557f0e5.JPG
gebruikshandleiding gotenstelsel.pdf

 Logboek 20180726.pdf
Logboek gotenstelsel.pdf
Oplossingen glijbaan.pdf
Oplossingen gotenstelsel.pdf
Project 13471 .msg
Technisch dossier gotenstelsel.pdf
Z-NL-19-04- 5010448229-001-720302523-05.pdf
gebruikshandleiding gotenstelsel.pdf
Technisch dossier gotenstelsel.pdf

Ingediende documenten:

Beoordeelde aspecten

3 Waterpomp met gotenstelsel
en goud zeven

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenToelichting
Er zijn geen gevaren als gevolg van beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan) aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte) aanwezig.

Er zijn geen gevaren als gevolg van afklemming (tussen bewegende delen) aanwezig.

In het toestel zijn de materialen hout, kunststof en metaal toegepast.

Het in de valzone toegepaste bodemmateriaal is zand.

De maximale valhoogte is 110 cm gemeten ter plaatse van het platform van de pomp, volgens EN 1176-1:2017 -
4.2.8.1.

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenAfwijkingen
Gevaar voor letsel door vallen (hoge standplaatsen) aanwezig ter plaatse van de
uiteinden van het toestel. De omliggende stenen zijn obstakels in de valzone. De
waterbak is ca 70 cm hoog.
Het platform van de pomp (110 cm) is gemakkelijk toegankelijk en heeft geen
valbeveiliging. Kinderen kunnen vanaf het hoogste platform vallen en evt. op de
watergoot klimmen.

3

Stenen rondom zijn verwijderd, extra zand in zandbak gedaan, schuin dak op platform gemaakt.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenAfwijkingen
Gevaar voor letsel door snijden (scherpe randen) aanwezig ter plaatse van de metalen
buisjes aan het einde van de watergoten.

4

Alle buisjes en schroeven nagekeken op scherpe randen en waar nodig geveild.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenAfwijkingen
Er zijn gevaren als gevolg van botsen (tegen obstakels) aanwezig. Tegen de poten zijn
houten delen bevestigd waartegen kinderen gemakkelijk kunnen stoten of botsen.

5

Houten delen verder naar beneden geplaatst + hoeken afgerond
Extra zand toegevoegd.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit aanwezig ter plaatse van de hoge delen van het
toestel. De verankering in de grond is onvoldoende sterk, het toestel beweegt bij
gebruik.

6

Houten delen verder naar beneden geplaatst , dus dieper in de grond
Extra zand toegevoegd en verdicht

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenAfwijkingen
Gevaar voor letsel door verdrinking aanwezig ter plaatse van de nabij gelegen
wateroppervlakken. Ondanks de geringe diepte van 25 cm kunnen kleine kinderen hierin
verdrinken.

9

Vijver ondieper gemaakt, ca. 10 cm. Stenen verwijderd.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1
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3 Waterpomp met gotenstelsel en goud zevenAfwijkingen
Gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders
aanwezig ter plaatse van de losse stenen en de waterval. De omliggende elementen zijn
beklimbaar en nodigen hier ook naar uit. De stenen zijn scherp en liggen los en zijn
ongeschikt om te spelen. De waterval ligt tegen de heuvel, deze is ongeschikt om te
spelen.

10

Waterval is ontoegankelijk door afrastering. Lichtere stenen verwijderd, grote stenen vastgezet. Toezicht
geïnstrueerd hier op toe te zien.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Markering (typeplaatje) met leverancier, naam of typenummer en bouwjaar ontbreekt.16

Typeplaatje wordt toegevoegd.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

Dubbele taludglijbaan (10,7 m hoog)

Het technische constructie dossier en het op zicht
beoordeelde toestel voldoen aan de gestelde eisen.

Dit toestel is op 10-04-2019 geïnspecteerd door 
 Het dossier is beoordeeld door 

Conclusie

Toestel 1999-428-20180726 Taludglijbaan
tegen heuvel

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
vallen (hoge standplaatsen)
snijden (scherpe randen)
botsen (tegen obstakels)
gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit
gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte)
verstrikking (met name vastraken van koordjes)
gevaren t.g.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid, o.a. bij noodsituaties
gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders

Beoordeelde gevaren

• NEN-EN 1176-1: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden
• NEN-EN 1176-3: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 3: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen
• NEN-EN 1176-7: 2008 Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik

Toegepaste normen en voorschriften

Onderzoek

Het toestel is door het  beoordeeld op de volgende gevaren.

De volgende normen en/of voorschriften zijn door het  toegepast.

1999-428-20180726 Taludglijbaan
tegen heuvel

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

Technisch constructie dossier

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

1. Overzichtstekening van type toestel/module schaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van grootte toestel, belangrijk is

dat het goed lees- en herkenbaar is).

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.
2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten. Van het klimparcours naast de glijbanen is een
certificaat ingediend .

3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.
4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

5. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek of EN 1176) en eventueel

overige specificaties.

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

6. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel verbonden gevaren

(hekken e.d.).

Voldoet op basis van de bovenstaande ingediende documenten.

7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften

en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen

bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen).

Dit is niet van toepassing. Het betreft een eenmalig speeltoestel, er vindt geen serie productie plaats.

8. Informatie over het systeem voor bewaking van de productiekwaliteit, dat ervoor moet zorgen dat in serie

geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster.

1RE  Ontwerp  (13471)
2RE  Ontwerp  (13471)
Ontwerp 

 Logboek 20180726.pdf
Oplossingen glijbaan.pdf
Project 13471 .msg
Z-NL-19-04- 5010448229-001-720302523-05.pdf
gebruikshandleiding glijbaan.pdf

Ingediende documenten:

Beoordeelde aspecten

1999-428-20180726 Taludglijbaan
tegen heuvel

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelToelichting
Er zijn geen gevaren als gevolg van beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan) aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte) aanwezig.

Er zijn geen gevaren als gevolg van verstrikking (met name vastraken van koordjes) aanwezig.

In het toestel is het materiaal metaal toegepast.

Het in de valzone toegepaste bodemmateriaal is zand.

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelToelichting
Markering (typeplaatje) met leverancier, naam of typenummer en bouwjaar is aanwezig en voldoet aan het WAS.

De maximale valhoogte is 200 cm gemeten ter plaatse van hoogste punt van de glijbaan tov omliggende grond,
volgens EN 1176-1:2017 - 4.2.8.1.

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelAfwijkingen
Gevaar voor letsel door vallen (hoge standplaatsen) aanwezig ter plaatse van het einde
van de glijbaan. Er liggen rotsen naast uitloop waarop men kan vallen.

21

Rotsen binnen 1,5 m verwijderd.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelAfwijkingen
Er zijn gevaren als gevolg van snijden (scherpe randen) aanwezig. De randen van de
glijbaan verspringen op enkele plaatsen. Tijdens het glijden kan men zich hier aan
snijden.

22

De leverancier heeft de overgangen waar nodig opnieuw gelast en afgewerkt.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelAfwijkingen
Er geen gevaren als gevolg van botsen (tegen obstakels) aanwezig. Het omliggende
zand kan in de glijbaan komen, gebruikers kunnen hier onverwacht tegenaan botsen.

23

Het omliggende zand is verdiept waardoor de glijbaan overal >15cm uitsteekt.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Gevaren t.g.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid, o.a. bij noodsituaties aanwezig ter
plaatse van de start van het toestel. De heuvel is ca 10 m hoog, hierdoor is het zicht op
de start zeer beperkt. Tevens is ingrijpen in geval van noodsituaties niet eenvoudig. Er
is geen calamiteitenplan ingediend.

27

Er is wel zicht op de start, de glijbaan is recht.
Bij calamiteiten kan men via de glijbaan, parcours of wandelpad de start bereiken of verlaten.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelAfwijkingen
Gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders
aanwezig ter plaatse van het gehele toestel. Het toestel is ingegraven in een heuvel van
ca. 10 m hoog. De toegang geschied via een pad welke achter de heuvel langs loopt, of
via het klimtoestel naast de glijbaan, of via de heuvel. Zowel de heuvel als het
klimtoestel zijn in de huidige toestand niet zonder risico’s. Het losse zand geeft weinig
grip en er is duidelijk gevaar om te vallen of naar beneden te glijden. Het naastgelegen
klimtoestel is niet gekeurd, hiervan dient een certificaat te worden ingediend.
Bovenop de heuvel moet een gespannen draad voorkomen dat gebruikers van de heuvel
afvallen, dit is onvoldoende.

28

Het parcours is gecertificeerd. Er is extra beplanting aangebracht als barrière.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

10-04-2019

Doc. 1



13471.02Project
Datum 24-06-2019

1999-428-20180726 Taludglijbaan tegen heuvelAfwijkingen
Gevaar voor letsel door vallen (hoge standplaatsen) aanwezig ter plaatse van het einde
van de glijbaan. Het einde van de glijbaan is hoger (ca. 45 cm) dan toegestaan (35 cm).

55

Het zandniveau is verhoogd. De valhoogte is nu 35 cm.

Getroffen maatregel

Beoordeling maatregel
13-6-2019Maatregel akkoord bevonden op

24-04-2019

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

Schommel met pendelzitjes van ca. 11 m hoog

Het technische constructie dossier en het gekeurde
toestel wijken af van de gestelde eisen en moeten
worden aangepast.

Dit toestel is op 10-04-2019 geïnspecteerd door 
 Het dossier is beoordeeld door 

Conclusie

Toestel 001 De reuzenschommel

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
vallen (hoge standplaatsen)
snijden (scherpe randen)
botsen (tegen obstakels)
gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit
gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte)
overbelasting van het lichaam
gevaren t.g.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid, o.a. bij noodsituaties
gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders
gevaren t.g.v. gebrekkige onderhoudsmogelijkheden
elektrocute

Beoordeelde gevaren

• NEN-EN 1176-1: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden
• NEN-EN 1176-2: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 2: Aanvullende bijzondere
veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels
• NEN-EN 1176-7: 2008 Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik

Toegepaste normen en voorschriften

Onderzoek

Het toestel is door het  beoordeeld op de volgende gevaren.

De volgende normen en/of voorschriften zijn door het  toegepast.

001 De reuzenschommel

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

Technisch constructie dossier

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

1. Overzichtstekening van type toestel/module schaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van grootte toestel, belangrijk is

dat het goed lees- en herkenbaar is).

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

5. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek of EN 1176) en eventueel

overige specificaties.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

6. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel verbonden gevaren

(hekken e.d.).

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften

en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen

bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen).

Dit is niet van toepassing. Het betreft een eenmalig speeltoestel, er vindt geen serie productie plaats.

8. Informatie over het systeem voor bewaking van de productiekwaliteit, dat ervoor moet zorgen dat in serie

geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster.

1RE  Ontwerp  (13471)
2RE  Ontwerp  (13471)
Ontwerp 

Ingediende documenten:

Beoordeelde aspecten

001 De reuzenschommel

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

001 De reuzenschommelToelichting
Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte) aanwezig. Berekeningen van de
sterkt dienen nog te worden gecontroleerd.

Er zijn geen gevaren t.g.v. toegankelijkheid en bereikbaarheid, o.a. bij noodsituaties aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. gebrekkige onderhoudsmogelijkheden aanwezig. Op het park zijn voldoende middelen
aanwezig voor onderhoud.

Er zijn geen gevaren als gevolg van elektrocute aanwezig. De electrische delen t.b.v. geluid en verlichting zijn
vakkundig aangelegd.

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

001 De reuzenschommelToelichting
In het toestel zijn de materialen metaal en kunststof toegepast.

Het in de valzone toegepaste bodemmateriaal is topgrond en rubber matten.

Markering (typeplaatje) met leverancier, naam of typenummer en bouwjaar is aanwezig en voldoet aan het WAS.

De maximale valhoogte is 100 cm gemeten ter plaatse van het schommelzitje, volgens EN 1176-1:2017 -
4.2.8.1. De effectieve valhoogte is beperkt door de vorm van de bodem. De valbodem zal geschikt moeten zijn
voor de hoge snelheid van de gebruikers, met name vanwege het gevaar voor schaaf- en brandwonden.

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

001 De reuzenschommelAfwijkingen
Gevaar voor letsel door beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
aanwezig ter plaatse van het schommelzitje. De bovenzijde van de afschermende buis
heeft een opening 8 < 25 mm.

57 24-04-2019

Gevaar voor letsel door vallen (hoge standplaatsen) aanwezig ter plaatse van de
trappen en klimelementen. Verschillende elementen zijn niet voldoende gefixeerd,
tevens zijn er geen handsteunen voorzien, waardoor gebruikers gemakkelijk kunnen
vallen.
Bij het platform tegen de heuvel is geen normale toegang of afgang mogelijk, waardoor
gebruikers tegen een steile zandhelling omhoog of omlaag moeten. Dit moet worden
verbeterd, mede i.v.m. calamiteiten.

58 24-04-2019

Gevaar voor letsel door snijden (scherpe randen) aanwezig ter plaatse van de
bevestiging van de rubber matten. De matten zijn met ijzerdraad vastgezet, welke op
sommige plaatsen uitsteekt.
In valzone zijn scherpe delen gevonden, waaronder glas en steen.

59 24-04-2019

Doc. 1



13471.03Project
Datum 24-06-2019

001 De reuzenschommelAfwijkingen
Gevaar voor letsel door botsen (tegen obstakels) aanwezig ter plaatse van het
schommelzitje. De bodemvrijheid van de zitting is op plaatsen minder dan 30 cm.
Gezien de hoge snelheid moet de bodemvrijheid tenminste 45 cm zijn.

60 24-04-2019

Gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit aanwezig ter plaatse van de matten,
boomstammen en autobanden. Deze onderdelen zijn niet overal voldoende gefixeerd.

61 24-04-2019

Er zijn mogelijk gevaren als gevolg van overbelasting van het lichaam aanwezig. De
schommel is nog niet fysiek getest.

63 24-04-2019

Gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders
aanwezig ter plaatse van het gehele toestel.
Gebruikers kunnen door het schommelpad van een schommel lopen, de hoge snelheid
maakt een botsing gevaarlijk. Er is kans op ernstig letsel.

65 24-04-2019

Doc. 1



13471.04Project
Datum 24-06-2019

Het op zicht beoordeelde toestel voldoet aan de
gestelde eisen. Het technische constructie dossier
wijkt af van de gestelde eisen en moet worden
aangepast en/of aangevuld.

Dit toestel is op 10-04-2019 geïnspecteerd door 
 Het dossier is beoordeeld door .

Conclusie

Toestel 02554 Draaitoestel

Doc. 1



13471.04Project
Datum 24-06-2019

beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan)
vallen (hoge standplaatsen)
snijden (scherpe randen)
botsen (tegen obstakels)
gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit
gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte)
verstrikking (met name vastraken van koordjes)
gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders

Beoordeelde gevaren

• NEN-EN 1176-1: 2017 Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen - Deel 1: Algemene eisen en
beproevingsmethoden
• NEN-EN 1176-5: 2008 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen

Toegepaste normen en voorschriften

Onderzoek

Het toestel is door het  beoordeeld op de volgende gevaren.

De volgende normen en/of voorschriften zijn door het  toegepast.

02554 Draaitoestel

Doc. 1



13471.04Project
Datum 24-06-2019

Technisch constructie dossier

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

1. Overzichtstekening van type toestel/module schaal 1:10 of 1: 20 (afhankelijk van grootte toestel, belangrijk is

dat het goed lees- en herkenbaar is).

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
2. Tekeningen van onderdelen en specificaties die voor de veiligheid van belang zijn op schaal 1:10 of 1:20.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
3. Beschikbare berekeningen, technische verslagen, testresultaten en (materiaal) certificaten.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.
4. Een lijst met gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn.

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

5. Een lijst met toegepaste normen en voorschriften (bijvoorbeeld het handboek of EN 1176) en eventueel

overige specificaties.

Dit is niet van toepassing. Er zijn geen andere preventieve voorzieningen dan toepassing van de norm(en)
genoemd bij punt 5 hierboven.

6. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het speeltoestel verbonden gevaren

(hekken e.d.).

Dit onderdeel ontbreekt in het dossier.

7. Een gebruiksaanwijzing (montagevoorschriften/installatievoorschriften/inspectie en onderhoudsvoorschriften

en een logboek). Informatie die bestemd is voor klanten (folders, catalogus e.d.). Specificatie van aanbevolen

bodemmaterialen in relatie tot valhoogte (aard en afmetingen).

Dit is niet van toepassing. Het betreft een eenmalig speeltoestel, er vindt geen serie productie plaats.

8. Informatie over het systeem voor bewaking van de productiekwaliteit, dat ervoor moet zorgen dat in serie

geproduceerde toestellen in overeenstemming zijn met het te keuren monster.

Er is geen technisch constructiedossier ingediend.

Ingediende documenten:

Beoordeelde aspecten

02554 Draaitoestel

Doc. 1
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Datum 24-06-2019

02554 DraaitoestelToelichting
Er zijn geen gevaren als gevolg van beklemming (openingen waar hoofd, vinger, voet in kan) aanwezig.

Er zijn geen gevaren als gevolg van vallen (hoge standplaatsen) aanwezig.

Er zijn geen gevaren als gevolg van snijden (scherpe randen) aanwezig.

Er zijn geen gevaren als gevolg van botsen (tegen obstakels) aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende stabiliteit aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. onvoldoende draagkracht van het toestel (sterkte) aanwezig.
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Datum 24-06-2019

02554 DraaitoestelToelichting
Er zijn geen gevaren als gevolg van verstrikking (met name vastraken van koordjes) aanwezig.

Er zijn geen gevaren t.g.v. interacties van toestel en passagiers met omgeving/omstanders aanwezig.

In het toestel zijn de materialen metaal en kunststof toegepast.

Het in de valzone toegepaste bodemmateriaal is zand.

Markering (typeplaatje) met leverancier, naam of typenummer en bouwjaar is aanwezig en voldoet aan het WAS.

Doc. 1
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Datum 24-06-2019

02554 DraaitoestelToelichting
De maximale valhoogte is 35 cm gemeten ter plaatse van de bankjes, volgens EN 1176-1:2017 - 4.2.8.1.

Doc. 1
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Geachte heer/mevrouw,  

Op 4 juni 2019 heeft een in artikel 25 van de Warenwet1 bedoelde ambtenaar met 

toezichthoudersnummer  het speeltoestel ‘reuzeschommel’, op de 

locatie  beproefd en of onderzocht. Daarbij is het 

volgende vastgesteld: 

Het speeltoestel bleek voor het eerst in gebruik genomen op of omstreeks april 

2019. Het speeltoestel bleek niet te zijn goedgekeurd door een aangewezen 

instelling. Het toestel was niet van een geldig merk van goedkeuring voorzien. Voor 

dit speeltoestel kon geen geldig certificaat van goedkeuring worden getoond. 

Met het in gebruik hebben van voornoemd speeltoestel overtreedt u het bepaalde in 

artikel 3a jo. artikel 8, tweede lid, van het Warenwetbesluit attractie- en 

speeltoestellen (hierna: WAS), gelet op artikel 6 van de Nadere regels attractie- en 

speeltoestellen. U heeft namelijk een speeltoestel in gebruik dat niet is gekeurd 

door een aangewezen instelling. Een aangewezen instelling heeft niet vastgesteld 

of het toestel aan de gestelde eisen voldoet. Voorts heeft een aangewezen 

instelling op grond van artikel 10a, eerste lid, van het WAS geen certificaat van 

goedkeuring afgegeven. Tot slot is er op het toestel ingevolge artikel 10a, tweede 

lid, van het WAS geen merk van goedkeuring aangebracht. 

 

MOTIVERING 

Doordat het speeltoestel niet is goedgekeurd volgens de procedure als vermeld in 

artikel 8, tweede lid, van het WAS, gelet op artikel 6 van de Nadere regels 

attractie- en speeltoestellen, is het toestel en het technisch constructiedossier niet 

(volledig) onderzocht en beproefd door een keuringsinstantie. Hierdoor is niet 

vastgesteld of het voldoet aan de algemene veiligheidseis uit artikel 4 van het 

WAS. Bijlage I van het WAS is hierbij van toepassing. Dit betekent dat niet is 

onderzocht of de bij het ontwerp en vervaardiging te verwerken 

veiligheidsbeginselen daadwerkelijk zijn toegepast, of rekening is gehouden met 

de relevante gevaarsaspecten en of bij de vervaardiging van het toestel de 

voorgeschreven procedures in acht zijn genomen. De keuringsinstantie heeft 

 
1 Gelet op artikel 1 van de Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel- en Warenautoriteit 
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tevens niet onderzocht of de eventuele toepassing van krachtens artikel 5 van het 

WAS aangewezen normen correct is gebeurd. Indien op grond van artikel 5, 

eerste lid, van het WAS nadere voorschriften zijn gegeven, is tevens niet 

nagegaan of het toestel hieraan voldoet. Door het uitblijven van deze toetsing 

door een aangewezen keuringsinstantie is de veiligheid van het toestel niet 

gewaarborgd. Voorts is er in dit geval geen sprake van een speeltoestel waarvan 

de gevaren kunnen worden vastgesteld en waarbij er geen ernstig letsel kan 

ontstaan. 

 

BESLUIT: ONMIDDELLIJKE UITVOERING BESTUURSDWANG 

Nu u niet heeft voldaan 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 besluit ik 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 heeft voornoemde ambtenaar, op 4 juni 2019, 

omstreeks 15:00 uur, het speeltoestel ‘reuzeschommel’, opgesteld op de locatie 

verzegeld. 

 

GEVOLGEN BUITENGEBRUIKSTELLING EN VERZEGELING 

Ingevolge artikel 30, derde lid, van de Warenwet is het verboden een technisch 

voortbrengsel (waaronder een speeltoestel) te gebruiken dat op grond van het 

eerste lid buiten gebruik is gesteld. Gelet op artikel 30, vierde lid, van de 

Warenwet is overtreding van dit verbod een misdrijf. Dit misdrijf is tevens een 

economisch delict op grond van artikel 1, ten 3º, van de Wet op de economische 

delicten. Hiervoor kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

ZIENSWIJZE 

Op grond van artikel 4:11, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht 

heb ik ervan afgezien om voorafgaand aan het nemen van dit besluit u de 

gelegenheid te bieden uw zienswijze kenbaar te maken. Immers, de vereiste 

spoed heeft zich daartegen verzet.  

 

INWERKINGTREDING 

Deze beschikking treedt in werking op de dag volgend op die waarop deze 

beschikking is gedagtekend. 

 

KOSTEN 

Alle kosten die het gevolg zijn van de genomen of de te nemen maatregelen naar 

aanleiding van deze beschikking zijn voor uw rekening. 
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BEËINDIGING BESLUIT OP VERZOEK 

Als u van oordeel bent dat de overtreding is opgeheven, dan kunt u dat bij 

voorkeur per e-mail naar was@nvwa.nl aantonen aan de NVWA. Als na 

beoordeling door een artikel 25 van de Warenwet bedoelde ambtenaar blijkt dat 

de overtreding is opgeheven, zal ik deze beschikking zo spoedig mogelijk opheffen 

en zal een in artikel 25 van de Warenwet bedoelde ambtenaar ten bewijze 

daarvan ten spoedigste de verzegeling verwijderen. 

Voor het opheffen van de tekortkoming dient het speeltoestel in ieder geval 

goedgekeurd te worden door een aangewezen keuringsinstantie (AKI).  

Meer informatie over AKI’s vindt u op www.nvwa.nl. 
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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 schorst 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; 

•          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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