
Hijskraan als onderdeel van een attractietoestel 

Attractieplatforms en –stellages die zijn bevestigd aan een kraan en die geheel als attractietoestel zijn gekeurd en 
gecertificeerd conform WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) door een aangewezen keuringsinstelling 
(AKI) voldoen aan de Nederlandse regelgeving. De overheid wijst keuringsinstellingen aan die bevoegd zijn de 
wettelijk verplichte keuringen uit te voeren en certificaten af te geven. 

Historie 
In augustus 2012 werd duidelijk na overleg met de NVWA en Inspectie SZW dat de inzet van een gewone hijskraan, 
een arbeidsmiddel geschikt voor haakbedrijf, niet toegestaan was voor het hijsen van attractietoestellen. Het hijsen 
van personen is niet toegestaan, met uitzondering van de inzet van een werkbak waar specifieke regels voor gelden. 

Destijds is als mogelijke oplossing aangegeven dat wanneer er sprake is van een kraan als onderdeel van een 
attractietoestel, en deze tezamen  gekeurd en gecertificeerd zijn als attractietoestel, aan de regelgeving wordt 
voldaan. 

Stand van zaken 
Inmiddels is gebleken dat dit inderdaad het geval is. Aanbieders van attractieplatforms zijn er in geslaagd om 
daarvan attractietoestellen te maken die aan de Nederlandse regelgeving voldoen en waar mobiele kranen onderdeel 
van uitmaken. Voor alle duidelijkheid: dit zijn voor hun taak specifiek geselecteerde kranen zonder haak en 
haakblok.  Deze attractietoestellen zijn aantoonbaar gecertificeerd; per toestel is een certificaat afgegeven. 

Samengevat 
Inzet van gewone hijskranen waarbij platforms/stellages met kettingen en/of staalkabels aan de originele lastdrager 
(lees hijshaak) van een hijskraan worden gehangen is niet toegestaan op grond van regelgeving in de Arbowet en de 
gebruiksvoorschriften van kraanfabrikanten. 

Wanneer de hijskraan onderdeel is van een attractietoestel en het geheel is aantoonbaar gekeurd en gecertificeerd 
(als één machine), is dat wel conform Nederlandse regelgeving. Een aangewezen certificerende instelling (AKI) 
controleert of aan alle vereisten die worden gesteld aan attractietoestellen wordt voldaan en verstrekt op basis 
daarvan het certificaat van goedkeuring. 

Toezicht  
Een geldig certificaat van goedkeuring, afgegeven door een keuringsinstelling die is aangewezen voor het WAS geeft 
het bewijs dat het attractietoestel, genoemd in het certificaat aan het WAS voldoet. Dit is het maximale dat een 
fabrikant kan doen. 

De inspecteurs van de NVWA zullen bij hun inspecties op kermissen en andere plaatsen voor ontspanning en 
vermaak waar, o.a.  hijskranen met platforms voor het hijsen van personen worden gebruikt nagaan of  er een 
geldig certificaat van goedkeuring is afgegeven. Verder kunnen zij inspecteren of het geheel veilig is opgebouwd, in 
een veilige staat is gehouden en veilig gebruikt wordt. Bij gevonden tekortkomingen zullen ze handhavend 
optreden. (zie hiervoor ook het NVWA webdossier: 
 https://www.nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen/inhoud/hoe-de-nvwa-handhaaft ) 

Voor meer informatie betreffende regelgeving zie de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen/inhoud/regels-platforms-en-hijskranen-om-
personen-op-te-hijsen  

Dit stuk is gebaseerd op de inzichten van de FEM (fabrikanten van kranen), de interpretatie van regelgeving en 
zienswijzen van de NVWA en informatie van The Fungroup en Action Events. 
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