
Toezicht NVWA op 
evenementen en 
festivals

Themadag evenementenveiligheid

27-11-2018

Marian Gacsbaranyi

› NVWA-algemeen

› Tabak

› Voedselveiligheid

› Productveiligheid



De NVWA bewaakt de veiligheid van 
voedsel en consumentenproducten, 
de gezondheid van dieren en planten, 
het dierenwelzijn en handhaaft de 
natuurwetgeving
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Eten, drinken, roken
Veilig omgaan met 
levensmiddelen. Rookverbod in 
de horeca en tabaksverkoop 
jeugd.
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Dieren
Dierenwelzijn en bestrijden 
dierziektes. Verwerken en 
verhandelen van dierlijke 
producten.
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Planten
Bestrijden, voorkomen van 
plantenziekten en plagen. 
Bestrijdingsmiddelen en 
teeltvoorschriften.
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Consumenten-
artikelen
Veiligheid non-foodartikelen 
consumenten, zoals speelgoed, 
cosmetica, kermisattracties, 
gastoestellen.



Utrecht

Groningen

Zwolle

Wageningen (laboratorium)

Zwijndrecht (laboratorium)

Yrseke

Eindhoven

Echt

2.520 medewerkers
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Tabakscontrole op 
evenementen

› Rookverbod

– Tabaksproducten

› Leeftijdgrens 18 jaar 

– Tabaksproducten

– E-sigaretten (met/zonder 
nicotine)

– Kruidenrookproducten

› Reclame/sponsoringsverbod

– Tabaksproducten

– E-sigaretten (met/zonder 
nicotine)

– Kruidenrookproducten
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Rookverbod controle 
op evenementen

› Geldt voor tabaksproducten 
(dus ook sisha met tabak) 

› Geldt in de horeca, kunst en 
cultuur, werkplekken, etc.

› Uitzondering:

– Open lucht

– Rookruimte 
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De regels



Rookverbod controle 
op evenementen

› Onaangekondigde en 
onopvallende controle

› Terugkoppeling achteraf

› Controlepunten:

– Instellen rookverbod

– Aanduiden rookverbod

– Handhaven rookverbod 
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De controle



Rookverbod controle 
op evenementen

› Waarschuwing

› Bestuurlijke boete

– Per tent (met maximum van 3)

– Hoogte boete afhankelijk van 
aantal overredingen, recidive en 
grote onderneming (€600 -
€13.500) 

› Controles 2018

– 115 controles

– 55 boetes, 2 waarschuwingen 
(50%)
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De interventies



Rookverbod controle 
op evenementen Organisatoren festivals/evenementen

› Informeer het publiek vooraf en tijdens het 
evenement over de regels en de 
consequenties van overtreden

› Voldoende rookruimten en geef aan waar 
deze zijn

› Instrueer personeel over de handhaving 
van het rookverbod

› Zorg voor voldoende personeel om te 
handhaven

› Handhaaf als de regels worden overtreden

Gemeenten

› Informeer bij vergunningverlening over de 
regels
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Tips

Voor meer informatie: 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/roken-
en-tabak/eisen-verkoop-tabak-en-
rookverbod-op-evenementen
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› Risicogericht

› Inspectie en monstername

› Veelal herkenbaar aan NVWA jas

› Aandachtspunten

– Handhygiëne

– Hygiëne/inrichting

– Bescherming levensmiddelen

– Temperatuur bederfelijke levensmiddelen

– Controle voedselveiligheid

De controle

Voedselveiligheid op 
evenementen
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Interventies

› Waarschuwing

› Bestuurlijke boete (vanaf €525) 

› Spoedsluiting

› Inbeslagname producten

Bij particulieren worden geen 
waarschuwingen/boetes opgemaakt, maar 
worden producten uit het handelsverkeer 
genomen of de verkoop gestaakt.

Voedselveiligheid op 
evenementen
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› Beschikbaar sinds febr 2017

› Inzicht in resultaat jaarlijkse   
keuring door AKI’s

› Rol gemeente:

– Neem een geldig CvG op als 
vergunningsvoorwaarde

– Zorg ruim voorafgaand aan het  
evenement  voor een overzicht van 
attractietoestellen (incl RAS-nummer)

– Controleer in het RAS systeem de 
geldigheid van de CvG per toestel

– Weiger toestellen zonder geldig CvG

RAS-systeem

Productveiligheid op 
evenementen

Meer informatie over het RAS-systeem:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/attractie
toestellen/gebruik-register-
attractietoestellen-en-speeltoestellen-ras-
voor-gemeenten



Vragen?

17


