Handleiding
Register Attractie- en
Speeltoestellen (RAS)
Voor het gebruik van het RAS is e-herkenning noodzakelijk voor de autorisatie. Naast de authenticatie via
e-herkenning, moet de gemeente gebruikers aanmelden in de applicatie. De gemeente geeft deze gegevens door
aan de NVWA. De functioneel beheerder van de NVWA checkt de gegevens en activeert het gebruikersaccount.
In de regel duurt dit verifiëren enkele dagen. Hierna kan de gemeentemedewerker aan de slag met de applicatie.

E-herkenning aanvragen
Als uw gemeente nog geen e-herkenning heeft, kunt u dit
aanvragen via de website https://eherkenning.nl. Voor het RAS heeft
u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig (inloggen met een
gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met sms- of pincode).

Aanmelden RAS
Ga daarna naar http://ras.nvwa.nl voor eenmalige registratie.
Kies uw e-herkenningsleverancier.
Voer hier uw e-herkenningsgegevens in.
De NVWA-applicatiebeheerder beoordeelt binnen enkele dagen
uw aanvraag. Dit duurt minimaal 24 uur. Bij goedkeuring wordt
uw account geactiveerd. U krijgt hier automatisch bericht van.
Na activering kunt u de gebruikersgegevens van de
gemeentemedewerkers in het RAS toevoegen.

Aan de slag met RAS
Log in op https://ras.nvwa.nl
Op het invoerscherm voor de gemeente kunt u het unieke
9-cijferige RAS-nummer van elk bij u aangemeld attractietoestel
invoeren. Speeltoestellen, schiettenten en gokpaleizen hebben op
dit moment nog geen RAS-nummer. Druk op ‘volgende’.
In het volgende scherm ziet u per ingevoerd nummer: het toestel
wat bij het nummer hoort (naam en afbeelding van het toestel),
de keuringsstatus van het toestel (wettelijke status) en de
geldigheidsduur van het certificaat van goedkeuring.

Wettelijke status
In het overzicht voor de gemeente wordt ook het veld
‘Wettelijke status’ weergegeven. Hier zijn drie mogelijkheden:
• Goedgekeurd: Het attractietoestel mag opengesteld worden
voor het publiek;
• Afgekeurd: Het attractietoestel mag niet opengesteld zijn voor
het publiek; Vanwege tekortkomingen is het toestel afgekeurd
door een keuringsinstelling of door een NVWA-inspecteur.
Een eerder afgegeven certificaat van goedkeuring is daarmee
ongeldig verklaard.
• Niet vastgesteld: Er is nog geen oordeel vastgelegd in het
systeem over het attractietoestel, omdat er nog geen keuring
heeft plaatsgevonden of omdat er door de keuringsinstelling nog
geen besluit is genomen naar aanleiding van een reeds uitgevoerde
keuring.
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