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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

                                                                                                                                               

Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (algemene productveiligheid)  

 (zie verzendlijst) 

 

 

 

Datum   21 mei 2013 

Betreft verslag DPNL-vergadering 28 maart  2013 

 
VERSLAG 
 

 

 Verslag van het Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (algemene productveiligheid) van het Regulier Overleg 

Warenwet op donderdag 28 maart 2013 in zaal 704 van het VNO-

NCW/MKB-gebouw (Malietoren) te Den Haag. 

 

 Aanvang: 13.55 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

voorzitter: hr G.G.M. van Wesemael  

secretaris: hr mr. B.J. Beer 

hr F. de Bakker / Prenatal* 

hr A.F. Barberi Ettaro / Modent 

mw mr. M. van Beek / VWS-VGP 

hr R. Boerboom / TÜV* 

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

hr R. van Buuren / NVWA* 

mw drs. M. Cotterink / Veiligheid.nl* 

hr J. van Dijken RND* 

hr H.B.M. van Dorst / Gebra* 

hr F. van Heerde / V&D bv 

mw A. van Heeringen / Thuiswinkel org.* 

hr G. Manneveld / Dorel Ned. 

hr mr. S. Paul / NVWA 

hr C.P.M. Planken / VWS-VGP 

mw M. van Rijn / Ornes 

hr ir. G. de Rooij / FNLI* 

hr P. Rotteveel / IKEA B.V. Nederland* 

hr R. van Rutten / Hema 

hr M. Snel / Marskramer* 

hr ir. H. Uitslag / Consumentenbond* 

mw ing. A.C. Vlaardingerbroek / CBL* 

mw A. de Vries / V&D bv* 

hr W. Weide / RND 

hr H.A.F. van Well / VNCI* 

hr J.E.F. Wintermans / Modint* 

hr E. van Woensel / Mattel, plv. mw Y. Lievens 

mw M. Woudenberg-Hamstra (VIVO), plv. hr P. van Beek 

 

 

*= afwezig 
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1. Kennismaking en vaststelling agenda 

 

 Na een voorstelronde wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

Gebleken is dat de wijziging van het aanvangstijdstip (van 14.00 naar 

13.30 uur) niet goed is doorgekomen bij sommige van de deelnemers. De 

secretaris betreurt dit. 

 

2. Bespreking van het voorstel van de Europese Commissie voor een veror-

dening betreffende de veiligheid van consumentenproducten 

 
Planken licht het voorstel van de Europese commissie (COM (2013) 78 fi-
nal) en de achtergronden ervan kort toe. De ontwerpverordening heeft een 
zeer brede strekking, alleen enkele expliciet genoemde producten, zoals 
levensmiddelen en geneesmiddelen, vallen buiten het voorstel. De bedoe-
ling van het voorstel is o.a. de diverse wetgevingsonderdelen te stroomlij-
nen, de samenhang te verbeteren en de toegankelijkheid van de wetgeving 

ter vereenvoudigen. Het onderdeel markttoezicht is uit richtlijn 
2001/95/EG gehaald en is nu in een aparte ontwerpverordening onderge-
bracht (COM (2013) 75 final). 
Tevens wordt met het voorgestelde nieuwe wetgevingspakket beoogd het 

toezicht te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe normen te versnel-
len.  

Zoals in het zogenaamde BNC-fiche (recent toegezonden) is verwoord 
staat de Nederlandse overheid positief tegenover het voorstel, maar is er 
nog wel behoefte aan een aantal verduidelijkingen (bijvoorbeeld de ver-
houding tussen de horizontale- en de verticale regels) en is Nederland 
geen voorstander van het verplicht vermelden van het land van oorsprong  
(voegt niets toe voor de consument). 
Mocht hiertoe wel worden besloten, dan wil Nederland ten behoeve van 

producten uit ontwikkelingslanden de oorsprongsregels van het APS (alge-
meen preferentie systeem) volgen. De verplichte vermelding van de oor-
sprong was overigens ook geen onderdeel van het uitgevoerde impact-
assessment en is in het laatste deel van het besluitvormingsproces om po-
litieke redenen door de Europese Commissie in het voorstel opgenomen. 
Ten slotte heeft Nederland moeite met de artikelen 13, lid 3 en 15, lid 3, 
waarin de gedelegeerde- en de uitvoeringshandelingen t.b.v. de Europese 

Commissie worden vastgelegd. Het Nederlandse voorbehoud geldt zeker 

voor het nader invullen van het traceringssysteem voor bepaalde produc-
ten (artikel 15, lid 3). Nederland streeft ernaar om de administratieve las-
ten voor het bedrijfsleven en de toezichts- en nalevingslasten te beperken.  
Spreker zou graag van belanghebbenden horen welke problemen zij zien 
t.a.v. het voorstel en zou graag goed onderbouwde voorbeelden krijgen om 

één en ander te kunnen onderbouwen. 
 
Barberi Ettaro geeft een korte toelichting op het APS. Het gaat erom in 
welk land de laatste substantiële handeling met het product heeft plaats-
gevonden, bijvoorbeeld met stoffen uit Italië worden in Bangladesh kle-
dingstukken in elkaar gezet. Dit laatste land wordt dan het land van oor-
sprong, ondanks dat de prijs van het kledingstuk voor 80% wordt bepaald 

door de prijs van de stof. 
 
De deelnemers ondersteunen de zienswijze van de Nederlandse overheid 
dat het verplicht vermelden van het land van oorsprong lastig en niet zin-
vol is.  
 

Barberi Ettaro  is van mening - en hij wordt hierin gesteund door de andere 

deelnemers uit het bedrijfsleven – dat, als besloten wordt om toch de ver-
plichte vermelding van de oorsprong in te voeren, dit alleen maar zou mo-
gen als eerst een studie naar de voor en nadelen en de kosten wordt uit-
gevoerd. 
 
Planken merkt nog op dat het ministerie van SZW is geconstateerd dat de 

ontwerpverordening niet zal gelden voor een beperkte groep van producten 
waarmee dit ministerie te maken heeft. Globaal gaat het om producten 
voor de professionele gebruiker die niet onder de EU-machinerichtlijn val-
len.  
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Nederland is er voorstander van om ook deze producten onder de nieuwe 
verordening te brengen. 
 
De voorzitter stelt alle aanwezigen in de gelegenheid om specifieke punten 

aan de orde te stellen. 
 

Manneveld ziet ook problemen met de artikelen 13 en 15 en vreest dat 
enige willekeur niet uitgesloten moet worden. Ook heeft hij bedenkingen 
bij artikel 11, lid 2. De vraag is hoever de onderzoeksplicht van de distribu-
teur gaat (alle werk van de NVWA overnemen?). 
 
Van Rijn merkt op dat een vergelijkbare bepaling in de Speelgoedrichtlijn 

staat en dat het, hoewel hierover een interpretatiedocument bestaat, toch 
een lastig toe te passen bepaling blijft. 
 
Paul wijst op de pragmatische benadering die door de NVWA hierbij kiest. 
De distributeur moet zich inspannen om over bepaalde zaken duidelijkheid 
te krijgen. 
 

Manneveld vindt het van groot belang dat de EU op dit punt duidelijkheid 
verschaft en dat handelaren niet afhankelijk zijn van de al dan niet prag-

matische opstelling van de toezichtautoriteiten (in Duitsland kijkt men hier 
soms heel anders tegenaan dan de NVWA). Het is inderdaad juist dat er 
zich in Nederland door de wijze van opstellen van de NVWA op dit punt 
weinig problemen voordoen. 
 

Van Rijn en Lievens onderschrijven deze zienswijze. 
 
Desgewenst is Van Rijn bereid voorbeelden aan VWS door te geven. (Mail 
gestuurd aan Planken op 4 april 2013.)  
 
Planken zou dit op prijs stellen en is van plan om deze kwestie ook in de 

Raadswerkgroep aan de orde te stellen. De vraag is of een “schriftelijke 
verklaring” niet toereikend zou kunnen zijn. 
 
Manneveld vraagt zich af wat precies de meerwaarde is van artikel 14, lid 
2. Ook de termijn van 10 jaar is aan de lange kant. 
 

Lievens ziet problemen met tweedehands producten. Welke regels zijn 

hierop van toepassing? De regels die golden bij de eerste verkoop of de re-
gels op het moment dat het product voor de tweede keer wordt verhan-
deld. 
 
Paul antwoordt dat het gebruik van de nieuwste norm niet verplicht is. Een 
oude norm mag ook gebruikt worden, tenzij het evident is dat deze norm 
lacunes vertoont. De toezichthouder zal altijd moeten bewijzen dat een 

product niet veilig is. 
 
Naar aanleiding van een vraag van Barberi Ettaro denkt de vergadering dat 
recycle producten in principe geen tweedehands producten zijn. Het zou 
verstandig zijn om de term tweedehands nader te definiëren en dit in de 
verordening vast te leggen.  

 
Van Rutten vraagt zich af wat precies moet worden verstaan onder de term 
“aanzienlijk risico” in artikel 15. 
 

Na een korte discussie is de vergadering van mening dat deze terminologie 
gekoppeld moet worden aan de terminologie voor het gebruik van het Ra-
pex-systeem (“ernstig risico” met daaraan gekoppeld een beslisboom). 

 
Paul wijst er in dit verband op dat in Brussel reeds door een werkgroep 
naar dit probleem wordt gekeken. 
 
Van Heerde vraagt zich af wat nu precies op het product moet worden 
vermeld m.b.t. de verantwoordelijke producent e.d. (dit in verband met de 
traceerbaarheid). 
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Volgens Paul is deze bepaling bedoeld voor de toezichthoudende autoritei-
ten en niet zozeer voor de consument. In de praktijk blijkt dit echter anders 
te worden opgevat. 
 

Barberi Ettaro wijst op de situatie in Duitsland en Spanje, waar aan deze 
bepaling zeer strikt de hand wordt gehouden (naam, adres zijn echt ver-

plicht en een postbus is onvoldoende). 
 
P. van Beek wijst op problemen in de praktijk, waarbij op eenzelfde pro-
duct al naar gelang de herkomstroute verschillende adressen kunnen voor-
komen. Het vermelden van de merknaam (en dus niet de naam van de im-
porteur) zou voldoende moeten zijn. Duidelijk moet zijn wie verantwoorde-

lijk is. 
 
Planken zegt toe dit punt te zullen meenemen naar Brussel. 
 
Van Rijn en Barberi Ettaro hebben geen specifieke punten en sluiten zich 
aan bij de eerder ingebrachte commentaren. 
 

Van Rijn meldt dat de traceerbaarheid van artikelen in de speelgoedrichtlijn 
heel goed is geregeld. Zie artikel 4 van die richtlijn: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:N
L:PDF 
 
Paul wijst nog op het gebruik van de definities zoals die zijn opgenomen in 
EU-ducument 768/2008. 

 
Ook Weide ondersteunt de zienswijzen en commentaren van de andere 
deelnemers en benadrukt nog eens dat er geen extra lasten voor het be-
drijfsleven moeten ontstaan. Als daaraan behoefte bestaat, wil hij graag 
onder zijn leden vragen om voorbeelden waarom bepaalde voorstellen niet 
juist of onduidelijk zijn. 

 
Planken maakt graag gebruik van dit aanbod. 
 
Manneveld vraagt aandacht voor een specifiek probleem met kinderstoel-
tjes voor auto’s. Deze producten vallen onder een VN-verdrag. Hij vraagt 
om een verduidelijking van de verhouding tussen dit verdrag en de ont-

werpverordening. 

 
Paul merkt op dat deze producten ook vallen onder het Rapex-systeem en 
hierin “hoog” scoren. 
 
Barberi Ettaro vraagt zich af wat er gebeurt met normen die nu nog onder 
de productveiligheidsrichtlijn vallen als de nieuwe verordening van kracht 
wordt. 

 
[ Van Breemen heeft schriftelijk nog aandacht gevraagd voor: 
- verduidelijking ten aanzien van de verhouding tussen deze horizon-

tale verordening en de verticaal geregelde producten (er mogen 
geen doublures ontstaan); 

- de kritische opmerkingen in het BNC-fiche over de artikelen 13, lid 

3 en 15, lid 3 zouden ook moeten gelden voor artikel 16, eerste en 
vijfde lid en artikel 17.] 

 

3. en 4. Verdere procedure EU, datum voortzetting overleg en rondvraag 

 

Planken geeft aan dat de Europese Commissie haast wil maken met dit 

wetgevingspakket. Dit in verband met de wisseling van de EU-Commissie 

en de verkiezingen voor het EP (2014). Er wordt  naar gestreefd om de be-

sluitvorming vóór het einde van 2014 te hebben afgerond. 

Er is inmiddels één Raadswerkgroepvergadering geweest en de volgende 

zijn al op 4 en 11 april. 

 

Op de vraag van Lievens of ook de ontwerpverordening inzake het markt-

toezicht in ROW-verband wordt besproken, antwoordt Planken dat dit niet 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:NL:PDF
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het geval zal zijn, omdat met name het ministerie van Economische Zaken 

hiervoor verantwoordelijk is. 

 

De secretaris vult aan dat het gaat om zaken die buiten de Warenwet vallen 

en dat daarvoor in principe geen raadplegingen in ROW-verband worden 

gehouden. In het verleden is het echter een enkele keer gebeurd dat on-

derwerpen waarvoor het ministerie van Landbouw verantwoordelijk was 

(op verzoek van dat ministerie), toch in het ROW-kader aan de orde zijn 

gesteld. Indien hieraan grote behoefte bestaat, dan zou dat ook voor dit 

onderwerp bekeken kunnen worden.  

 

Van Rijn heeft wel behoefte aan een overleg over het marktoezicht. 

 

Paul wijst erop dat bij het markttoezicht zeker zes verschillende Rijksin-

specties en een aantal ministeries zijn betrokken. Hij vraagt zich af of het 

voor het bedrijfsleven al duidelijk is dat bijvoorbeeld het Rapex-systeem 

ook zal gaan gelden voor producten waarmee vanuit een oogpunt van mili-

eubescherming problemen zijn. Spreker wijst er ook op dat de nieuwe re-

gels zullen gaan gelden voor apparaten die gebruikt worden bij de dienst-

verlening. Voor apparaten die daar gebruikt worden en die door de consu-

ment zelf bediend moeten worden, gelden de APV-regels al. Bij de nieuwe 

verordening zullen ook apparaten die niet zelf door de consument kunnen 

worden bediend onder de regels gaan vallen (bijvoorbeeld apparatuur in 

wellness-centra). 

 

De voorzitter trekt de conclusie dat als daaraan behoefte bestaat en afhan-

kelijk van de EU-onderhandelingen er een tweede ROW-bijeenkomst kan 

worden georganiseerd.  

Hij bedankt de deelnemers voor de constructieve discussie. 

 

 

Sluiting: 15.30  uur. 

 

De secretaris, 

 
B.J. Beer 


