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Betreft verslag DPNL-vergadering 18 maart  2013 

 

 
VERSLAG 
 

 

 Conceptverslag van het Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (gastoestellen) van het Regulier Overleg Warenwet op 

maandag 18 maart 2013  in de Lissabonzaal (16.096) van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijnstraat 50 te Den Haag. 

 

 Aanvang: 14.00 uur 
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1. Kennismaking en vaststelling agenda 

 

 Na een voorstelronde wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Stand van zaken met betrekking tot het vaststellen van nieuwe normen 

voor gastoestellen en het vaststellen van een datum van inwerkingtreding  

voor deze nieuwe normen en eventule overgangs- en uitverkooptermijnen 

 

Van Belle geeft een korte schets van de achtergronden van het VWS-

voorstel en de geschiedenis daarvan. Er bestaat bij hem veel waardering 

voor de wijze waarop door de branches en andere belanghebbenden is  

mee gewerkt aan het opstellen van nieuwe normen voor gastoestellen 

(NTA 8837). 

Het centrale discussiepunt is nu wanneer de nieuwe situatie kan ingaan. De 

termijn van de EU-notificatieprocedure zal over twee weken zijn beëindigd. 

Tot nu zijn er geen inhoudelijke bezwaren ontvangen. Zoals bekend heeft 

het kabinet enige tijd geleden in een brief aan de Tweede Kamer aangege-

ven dat de huidige gaskwaliteit in elk geval tot 1 januari 2022 hetzelfde zal 

blijven. Tevens zal zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden met 

de (normale) levensduur van gastoestellen. VWS zou graag van de andere 

ROW-deelnemers horen hoe zij over de inwerkingtredingtermijn denken. 

Inmiddels is door de FME-CWM, mede namens een groot aantal andere 

branche-organisaties, schriftelijk aangegeven dat de inwerkingtreding van 

de nieuwe eisen in elk geval niet mogelijk is vóór 1 januari 2017, maar dat 

een later tijdstip de voorkeur heeft. 

Ten slotte merkt spreker op dat op deze vergadering goed geluisterd zal 

worden door de overheid, maar dat nu geen overeenstemming bereikt  

hoeft te worden. Uiteindelijk zal het kabinet de knoop doorhakken, waarbij 

alle relevante omstandigheden zullen worden meegewogen. 

 

De voorzitter besluit een tafelronde te houden om op deze wijze de diverse 

opvattingen te inventariseren. 

 

Kerssen verwijst naar de brief van de FME-CWM. Deze brief wordt door nog 

twee andere branche-organisaties onderschreven dan die al genoemd wor-

den in de brief zelf. Het voorstel behoeft z.i. geen verdere toelichting. 

 

Wind wijst op de praktische problemen om voor alle verschillende gastoe-

stellen met aangepaste modellen te komen. Het gaat bij hem om 39 pro-

ductlijnen. Spreker verwacht over een half jaar de eerste aangepaste toe-

stellen gereed te zullen hebben. Daarnaast geeft hij aan dat op de gewens-

te inwerkingtredingsdatum het zal gaan om de laatste toestel series die 

nog aangepast worden. Het is de verwachting dat de fabrikanten met de 

hardlopers zullen beginnen en dat op veel kortere termijn de grootste mas-

sa aan toestellen al zal voldoen aan de nieuwe gas categorie en beschik-

baar zal zijn op de markt. Een latere datum is daarom minder kritisch dan 

het lijkt. 

 

Mulder onderschrijft de praktische problemen en de complexiteit van de 

operatie. 

 

Gelderloos wijst op andere nieuwe wetgeving voor bijvoorbeeld CV-ketels 

(eco-design-richtlijn e.d.). Spreker wil graag voor al deze nieuwe regels 

één datum van inwerkingtreding en stelt eind 2015 voor (verplicht voldoen 

aan de eco-design-richtlijn). 

 

Kuilenburg merkt op dat de testgassen nog niet algemeen verkrijgbaar 

zijn. 

 

Te Buck vraagt zich af of een stapsgewijze invoering (per toestelcategorie) 

wenselijk/mogelijk is. 
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De Kenessey de Kenese wijst erop dat naast de al eerder genoemde brief 

waarin de datum van 1/1/2022 staat, recent ook een rapport van het 

Staatstoezicht op de mijnen is verschenen, waarin de risico’s m.b.t. de 

winning van het Slochteren gas worden beschreven (aardbevingen in 

Noord-Groningen). Het is niet uit te sluiten dat in bepaalde regio’s eerder 

overgegaan zal moeten worden op  de bredere samenstelling van laag ca-

lorisch gas omdat deze van buitenlands hoger calorisch gas wordt ge-

maakt. 

 

Gelderloos noemt de EDGAR-studie waaruit zou blijken dat de kwaliteit van 

het Slochteren gas wellicht tot 2030/2032 de norm zou kunnen blijven. 

Spreker vindt dit een hoopvol rapport. 

 

Van Rij merkt op dat er nauwelijks toezicht wordt uitgeoefend of er vol-

daan wordt aan de huidige categorie-eisen. 

 

Nieuwenhuijs antwoordt dat alleen bij veiligheidsproblemen door de NVWA 

wordt opgetreden.  

 

Volgens Gelten wacht de haarden- en kachelbranche nog op nieuwe eco-

design-normen. Het gaat in deze branche om veelal kleine bedrijven met 

veel verschillende producten en zij zullen zeer veel tijd nodig hebben om 

voor al hun producten om te schakelen. Ook het beperkte aantal notified 

bodies zal vertragend kunnen werken.  

 

Van Breemen vraagt zich af of het enigszins duidelijk is wanneer het kabi-

net een besluit over o.a. het aardbevingenrapport zal nemen en wat pre-

cies de reacties op de notificatie  van de nieuwe norm zijn geweest. 
 

De Kenessey de Kenese antwoordt dat dat nog niet bekend is (wellicht eind 
van dit jaar), maar dat hoe eerder de toestellen worden aangepast hoe be-
ter dat zal zijn. Spreker benadrukt dat het om een zeer lastige afweging 
gaat met bijzonder veel verschillende aspecten. De EDGAR-studie is, door 
het Staatstoezichtrapport, wellicht wat minder relevant geworden. 

 
Van Belle meldt op de tweede vraag van Van Breemen dat tot nu toe alleen 
de Europese Commissie vragen om opheldering  heeft gesteld. Verder zijn 
er nog geen reacties binnen. 
 
De voorzitter concludeert dat aan het uitgangspunt van EZ (hoe eerder hoe 

liever) wel de vraag gekoppeld moet worden wat is technisch gezien rede-
lijkerwijs mogelijk is. Hij vraagt zich af of, gezien de opmerking uit de CV-
branche, een gefaseerde invoering wellicht toch zinvol is. 
 
Van Belle staat niet negatief tegenover dit laatste voorstel. Als de NTA de-
finitief is, mogen apparaten die daaraan voldoen direct verhandeld worden. 
Onduidelijk is hoe de consument zal reageren als men zich bewust wordt 

van het feit dat er “nieuwe” ketels aankomen. 
 
Gelderloos merkt op dat de CV-ketels nog niet klaar zijn. Er moeten bij-
voorbeeld nog testen gedaan worden m.b.t. de storingsgevoeligheid, maar 
eind 2015 zou haalbaar moeten zijn. 

 
Van Belle vindt eind 2015 al vrij lang en zou voor andere soorten appara-

ten zeker niet willen wachten op nieuwe Europese (eco-design) normen. 
 
De voorzitter stelt nadrukkelijk dat alle partijen over en weer begrip voor 
elkaar moeten opbrengen. 
 
Nieuwenhuijs is er geen voorstander van om allerlei normen wat betreft de 

inwerkingtreding aan elkaar te koppelen. Centraal in de discussie moet 
staan dat altijd aan de eisen m.b.t. de veiligheid wordt voldaan. 
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Volgens Wind zijn er in Nederland ongeveer 100 mensen die verstand van 
deze problematiek hebben. De R&D-activiteiten zullen daarom niet onbe-
perkt kunnen worden uitgebreid. 
 

Van Breemen zou graag horen wat nu precies de veiligheidsrisico’s zijn als 
de huidige apparaten gestookt zouden gaan worden met gas met een an-

dere samenstelling. 
 
Van Belle kan deze vraag niet beantwoorden, omdat de overheid niet weet 
hoe de situatie “achter de voordeur” er precies uitziet.  
 
Van Breemen begrijpt het wel, maar vindt het weinig bevredigend. Er zou 

wellicht actiever naar gekeken moeten worden.  
 
De Kenessey de Kenese wijst op de in Duitsland verhandelde gastoestellen 
die waarschijnlijk wel al voldoen aan de nieuwe Nederlandse norm. Pas 
kort voordat de nieuwe situatie ingaat, heeft het zin onderzoek te doen 
naar het dan bestaande “gastoestellenpark”. 
 

Gelten is van mening dat men in Nederland veel te laat begonnen is met 
het onderkennen van de problematiek. Volgens hem gelden in Duitsland 

andere normen en kunnen de Duitse toestellen niet zonder meer in Neder-
land gebruikt worden. Als de oude toestellen gewoon gebruikt blijven wor-
den, terwijl de gassamenstelling is gewijzigd, denkt spreker dat het heel 
goed mogelijk zal zijn dat de emissies worden vergroot en dat het rende-
ment van het toestel daalt. Consumenten vervangen hun toestel echter 

doorgaans pas al het oude kapot gaat. 
 
Vos wijst ook op de problemen voor de installatiebranche. Vervanging kun 
je niet afdwingen. 
 
Te Buck wijst op de mogelijkheden bij de leverancier van het gas. Ook daar 

kan de samenstelling van het gas worden bijgestuurd. 
 
Van Rij denkt dat de echte urgentie (mogelijke veiligheidsproblemen) pas 
in de wat verdere toekomst zal ontstaan. Toch zal zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk is, ingespeeld moeten worden op de nieuwe situatie. De consu-
ment zal evenwichtig moeten worden voorgelicht (geen paniekverhalen). 

 

Op voorstel van Van Belle schorst de voorzitter de vergadering, zodat par-
tijen informeel kunnen overleggen. Na 20 minuten heropent de voorzitter 
de vergadering. 
 
Van Belle vindt dat er een goede discussie plaatsvindt en heeft begrip voor 
de gesignaleerde (praktische) problemen. Hij denkt dat het mooi zou zijn 
als een zeer belangrijke groep, namelijk de CV-ketels, eerder dan 2017 

klaar zou kunnen zijn. 
 
Gelderloos benadrukt dat aan alle  andere nieuwe eisen CV-ketels eind 
2015 moeten zijn aangepast. Het eerder laten ingaan van de nieuwe eisen 
wat betreft de gassamenstelling zou zinloos zijn. Spreker is voorstander 
van één datum voor de inwerkingtreding van de nieuwe eisen voor alle 

toestellen. Verschillende data is nog veel lastiger uit te leggen aan de con-
sument. 
 
Veel deelnemers zijn voorstander van één invoeringsdatum. Meerdere data 

zal extra vragen bij de consument oproepen. 
 
Van Belle heeft twijfels of meerdere data echt zoveel extra problemen zal 

opleveren. 
 
Van Breemen vindt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen hetgeen 
de overheid vaststelt en de wijze waarop fabrikanten hun producten willen 
aanbieden (marketing is van een andere orde). 
 
Gelten is geen voorstander van een eerdere datum voor CV-ketels. Fabri-

kanten van andere gastoestellen kunnen, ook al doen zij hun uiterste best 
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om eerder klaar te zijn, nodeloos extra problemen krijgen. De datum van 1 
januari 2017 is de vroegst haalbare. 
 
De voorzitter concludeert dat de diverse standpunten voldoende duidelijk 

zijn en dat alle partijen ervan doordrongen zijn dat hier sprake is van een 
gezamenlijk probleem. Marktpartijen lijken de voorkeur te geven aan één 

invoeringsdatum. Spreker wenst de overheid veel wijsheid toe bij het ne-
men van een besluit. 

 

3 en 4. Datum voortzetting overleg en rondvraag 

 

Wind wijst er nog op dat in de CV-ketelbranche de eisen voor eco-design 

en de nieuwe gasnormen tegelijkertijd zullen worden ingevoerd. Dit heeft 

ook te maken met het feit dat de ketels dan maar één keer gecertificeerd 

hoeven te worden. 

 

Gelderloos onderschrijft dit laatste van harte. 

 

Van Breemen vraagt zich af hoe de overheid één en ander zal gaan com-

municeren en doet het aanbod dat de branches hierbij behulpzaam zijn 

door een soort periodieke stand van zaken door te geven. Dit laatste zou 

kunnen bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen tussen alle be-

trokkenen. 

 

De voorzitter denkt dat het opstellen van een soort progressierapporten 

een waardevolle suggestie is. 

 

Mulder wijst erop dat er volgend jaar ook voor andere apparaten nieuwe 

gaseisen zullen gaan gelden. 

 

Gelderloos benadrukt dat door alle partijen zorgvuldig gecommuniceerd zal 

moeten worden. 

 

Desgevraagd antwoordt de secretaris dat alle partijen kunnen vragen om 

een ROW-bijeenkomst. 

 

Van Breemen onderschrijft dat, maar het is wel nodig dat ook de overheid 

de bereidheid moet hebben om hierbij aan te schuiven. 

 

Gelten vraagt hoe het zit met het mogelijk invoeren van een onderhouds-

verplichting voor gastoestellen. 

 

De voorzitter stelt vast dat naast het nemen van een besluit door de over-

heid over de invoeringsdatum ook de verwoording daarvan en de commu-

nicatie daarover, voor alle partijen van groot belang is. Hij dringt bij eenie-

der aan op zorgvuldigheid. 

 

Van Breemen zou graag zien dat er voorafgaand aan zo’n moment een 

ROW-bijeenkomst wordt belegd. Op die manier kan ook in ROW-verband 

overlegd worden over het communicatietraject. 

 

Lieffering wijst er nog nadrukkelijk op dat de gassamenstelling wordt be-

paald door de gasstromen zoals beschikbaar zijn en in de toekomst komen 

en het wijzigen hiervan een zeer gecompliceerde aangelegenheid is en 

zelfs in bepaalde gevallen niet mogelijk is. Belangrijk is om z.s.m. de nieu-

we toestellen op de markt te krijgen om in de toekomst bijvoorbeeld m.b.t. 

PE (propaan equivalent) niet in de problemen te komen. 

 

Van Belle bedankt alle deelnemers voor hun bijdragen en zal deze meene-

men bij het besluitvormingsproces. De formele overheidscommunicatie 

verloopt doorgaans via de Tweede Kamer. Goed overleg met alle partijen 
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blijft natuurlijk heel belangrijk. 

 

De voorzitter onderstreept dit laatste van harte en is van mening dat alle 

partijen elkaar goed op de hoogte moeten houden van de ontwikkelingen. 

Al naar gelang de omstandigheden zal een besluit worden genomen over 

een vervolgoverleg in ROW-verband. 

 

Wat betreft de vraag van Gelten over een soort APK voor gastoestellen 

merkt  De Kenessey de Kenese op dat dit de verantwoordelijkheid is van 

de minister voor Wonen en de Rijksdienst. Uitgangspunt voor de gassa-

menstelling is dat deze, in samenhang met alle andere belangen, zo lang 

mogelijk onveranderd zal blijven. 

 

Vos ziet wel iets in het monitoren van de verkoop van de nieuwe toestel-

len. Hierdoor kan meer duidelijkheid gekregen worden over de nog in ge-

bruik zijnde oude toestellen. 

 

Van Belle merkt desgevraagd op dat VWS eerst de notificatieprocedure wil 

afronden en wil proberen vóór deze zomer meer duidelijkheid te geven 

over de invoeringsdatum/data. Belanghebbenden zullen tijdig verder wor-

den geïnformeerd. 

 

Ook de voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage. 

 

 

Sluiting: 16.20  uur. 

 

De secretaris, 

 
B.J. Beer 


