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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

                                                                                                                                               

Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (gastoestellen)  

 (zie verzendlijst) 

 

 

 

Datum   27 juni 2012 

Betreft verslag DPNL-vergadering 14 mei 2012 

 

 
VERSLAG 
 

 

 Conceptverslag van het Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (gastoestellen) van het Regulier Overleg Warenwet op 

maandag 14 mei 2012  in de Charybdiszaal (A 2017) van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Parnassusplein 5 te Den Haag. 

 

 Aanvang: 14.00 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

 

voorzitter: hr G.G.M. van Wesemael (plv. hr drs. D.H. Meijer) 

secretaris: hr mr. B.J. Beer 

hr M. Baumeister / Nefit 

hr drs. N.J.C. van Belle / VWS-VGP 

hr drs. H.J. van Breemen / VNO-NCW* 

hr drs. I.G.J. Bruggeman / RND 

mw S. te Buck / NL Energie en Klimaat 

hr H. Dijkhuis / Gas Transport Services 

hr C. van den Dries / FME-CWM* 

hr P.J. Gelderloos / VFK 

hr R. Gelten / Drufire 

hr L. de Groot / Viessman Ned. B.V. 

mw S. Grotenhuis / Doe het zelf-branche* 

hr C.H. Hertgers / Vaillant Group 

mw F. de Jong / NEN 

hr A.R.D. de Kenessey de Kenese /  EL&I 

hr ing. J.G. Mulder / VDL 

hr R. Nieuwenhuis / NVWA 

NOVE*  

hr M. van Rij / KIWA 

hr mr. drs. H.C. van Rijswijk / EL&I* 

hr P. Rotteveel / IKEA B.V. Nederland 

hr A.J. Smit / 3Force 

hr ir. H. Uitslag / Consumentenbond* 

Veiligheid.nl* 

Vereniging Eigen Huis* 

hr F. Vos / UNETO-VNI 

mw drs. M.A. van Vugt / VWS-VGP 

hr H. Wind / VGS/ALKE 

*= afwezig 
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1. Kennismaking en vaststelling agenda 

 

In verband met vakantie van de vaste DPNL-voorzitter treedt de heer D. 

Meijer op als plaatsvervangend voorzitter. 

 

2. Bespreking brief VWS van 3 april 2012 

 

Van Belle licht de brief kort toe. Zoals door de minister van EL&I aan de 

Kamer is gemeld zal de samenstelling van het in Nederland gebruikte gas 

op den duur veranderen. De Slochteren-kwaliteit zal in elk geval de ko-

mende 10 jaar worden gehandhaafd en wellicht nog langer. 

Voor VWS staat het veilig gebruik van de gastoestellen voorop. Het zou 

praktisch zijn als een nieuwe toestelcategorie wordt ontwikkeld die ook ge-

schikt is voor de nieuwe samenstelling van het gas. Het is gewenst om zo 

snel mogelijk te komen tot zo’n nieuwe toestelcategorie. De ontwikkeling 

daarvan is echter geen overheidstaak, maar de overheid wil, mede gezien 

het tijdsaspect hierbij wel faciliterend optreden. 

 

De voorzitter vat samen dat de overheid graag zou zien dat er in goed 

overleg een tijdstip wordt vastgesteld waarna nieuwe gastoestellen mede 

kunnen omgaan met de toekomstige samenstelling van het gas. 

 

Hertgers vraagt zich af wat er dan met de oude gastoestellen gedaan moet 

worden en wijst op de deugdelijkheid van de diverse componenten die bij 

gastoestellen en de aansluiting daarvan worden gebruikt. Deze componen-

ten en ook leidingen kunnen zich door de veranderende gassamenstelling 

anders gaan gedragen (bijv. meer corrosie). 

 

Van Belle geeft aan dat het wat de Warenwet betreft zal gaan om de nieu-

we toestellen die in de handel worden gebracht. 

 

De Kenessey de Kenese geeft kort aan wat in de brief van 12 maart 2012 

van de minister van EL&I aan de Tweede Kamer is vastgelegd. Op korte 

termijn wordt zekerheid geboden m.b.t. de gassamenstelling. In de bijlage 

wordt een aantal parameters genoemd waaraan het gas op de wat langere 

termijn zou moeten voldoen (tabel in § 2 van de bijlage). 

 

Hertgers is van mening dat er, zeker door de bijmenging van biogassen, 

veel onzekerheid over de exacte samenstelling zal ontstaan. Spreker 

vraagt om garanties over de samenstelling. 

 

De voorzitter denkt dat de vergadering er vanuit moet gaan dat de opge-

geven specificaties in de praktijk ook daadwerkelijk gehaald zullen worden.  

In het Regulier Overleg Warenwet wordt uitsluitend gesproken over gas-

toestellen voor de consumentenmarkt en niet om specifieke industriële in-

stallaties. 

 

Gelderloos maakt zich zorgen over de onduidelijkheid m.b.t. de gassamen-

stelling op de wat langere termijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gehalte 

aan waterstof. Er loopt nu nog onderzoek naar en spreker vraagt zich af 

wat er met de resultaten daarvan zal gebeuren. 

 

Volgens De Kenessey de Kenese zal het waterstofgehalte laag blijven, 

maar wellicht is de brief aan de Kamer op dit punt onvoldoende duidelijk. 

 

Gelten wil maximale duidelijkheid. De industrie heeft niets aan een zwal-

kend beleid. Het is bijvoorbeeld belangrijk om nu de testgassen te kennen. 
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Wind stelt voor om wat betreft de invoeringsdatum aan te sluiten bij de in-

gangsdatum voor de nieuwe rendementseisen, namelijk 1 januari 2015. Dit 

is een in Europees verband voorgestelde datum. 

 

Gelderloos benadrukt dat een termijn van 10 jaar voor het ongewijzigd 

houden van de gassamenstelling eigenlijk te kort is. Dit zou maximaal 15 

jaar moeten zijn. In de praktijk is een ontwikkelingstermijn van 3 tot 5 jaar 

nodig (inclusief productie). 

 

Op grond van deze benadering komt Gelten tot een termijn voor de invoe-

ring van het nieuwe gas van 20 jaar (5 jaar ontwikkeling en 15 jaar le-

vensduur toestel). 

 

Van Rij dringt erop aan om te komen tot concrete afspraken. Hierbij zullen 

niet alle problemen kunnen worden weggenomen, maar de grote lijnen 

kunnen wel worden uitgezet. 

Spreker pleit ervoor om te proberen aansluiting te zoeken bij de in Duits-

land gestelde toesteleisen. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden 

over welke toestellen geschikt zijn. 

 

Nieuwenhuis neemt een misverstand weg over het al dan niet voeren van 

het juiste categorieplaatje of het voldoen aan een norm. Centraal staat de 

veiligheid van de consument. Zolang die niet in het geding is zal de NVWA 

niet optreden. 

 

Wind, reagerend op het voorstel van Van Rij, wijst erop dat er onderscheid 

gemaakt moet worden tussen toestellen die met een drukregelaar werken 

en toestellen die rechtstreeks worden aangesloten. Deze laatste categorie 

zal niet goed gaan functioneren wanneer de Duitse situatie naar Nederland 

gekopieerd zal gaan worden. Dit vanwege het verschil in gasdruk. 

 

Van Rij zou graag op korte termijn een toestelcategorie willen vaststellen 

met de daarbij behorende test- en grensgassen. Daarna kan gekeken wor-

den naar de overgangstermijnen. 

 

De Jong wijst erop dat naast de meer technische aspecten ook nog andere, 

meer coördinerende en procesmatige taken verricht zullen moeten worden. 

Dit zou in een goede samenwerking tussen KIWA en NEN vormgegeven 

kunnen worden. 

 

Zowel van de zijde van EL&I als van VWS wordt benadrukt dat de ontwik-

keling van de toestelcategorie een zaak van de branches is, maar dat de 

overheid wel - met bijvoorbeeld het geven van beperkte subsidies - een rol 

kan spelen. De overheid zal dus niet als opdrachtgever gaan optreden. 

 

Van Rij heeft o.a. door zijn e-mail van 18 april 2012 aan de ROW-

deelnemers aangegeven dat KIWA bereid is mee te werken aan het formu-

leren van toesteleisen. Dit kan alleen tot resultaten leiden als de branches 

en/of bedrijven willen meewerken en KIWA hiervoor een opdracht geven. 

Door het formuleren van concepteisen en door deze breed voor te leggen 

(met behulp van bijvoorbeeld NEN) zou tot goede afspraken gekomen kun-

nen worden. 

 

De voorzitter concludeert dat de branches/ondernemers “de toss gewonnen 

hebben”. Hij wijst erop dat één zaak heel duidelijk is, namelijk dat het gas 

uit Slochteren op raakt en daardoor een aantal zekerheden komt te verval-

len. Op elkaar gaan wachten is in elk geval geen oplossing. 

 

Baumeister ziet het als volgt. 

De branches onderschrijven de noodzaak om tot nieuwe toesteleisen te 

komen en geven hiervoor een opdracht aan KIWA/NEN. De branches kun-
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nen dan mee discussiëren over de door KIWA/NEN ontwikkelde conceptei-

sen. 

 

Gelten vraagt zich af of nu alle branches wel aan tafel zitten. 

 

De Jong denkt dat het belangrijk is om de nu ontwikkelde ideeën verder uit 

te dragen en ondernemingen en branches die nog niet betrokken zijn te in-

formeren. 

 

Van Rij merkt op dat maar 10% van de in Nederland gebruikte toestellen 

ook in Nederland wordt vervaardigd. Ook het “buitenland” moet dus be-

trokken worden. 

 

De voorzitter stelt vast dat KIWA en NEN verder het initiatief zullen nemen 

en dat de branches zullen aansluiten. Ook de overheid (EL&I en VWS) zal 

nauw betrokken worden bij de verdere planning. 

 

Van Rij wijst er nog eens op dat naarmate het aantal “remmers” op het 

proces toeneemt, ook de kosten zullen toenemen. Spreker gaat uit van 

zo’n drie bijeenkomsten. Een exacte begroting opstellen is dus erg lastig. 

 

Dit laatste wordt door De Jong onderschreven. 

 

Van Belle zou graag ook suggesties vernemen over een mogelijke ingangs-

termijn. 

 

 

3. Datum voortzetting overleg (indien nodig) 

 

Om enige druk op het proces te houden wordt besloten om eind okto-

ber/begin november weer in ROW-verband bij elkaar te komen. 

 

4. Rondvraag 

 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

Sluiting: 15.00  uur. 

 

De secretaris, 

 
 

B.J. Beer 


