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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

                                                                                                                                               

Aan: Deelnemers Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (gastoestellen)  

 (zie verzendlijst) 

 

 

 

Datum   13 juni 2014 

Betreft verslag DPNL-vergadering 14 april 2014 

 

 
VERSLAG 
 

 

 Verslag van het Deskundigenoverleg Productwetgeving Niet-

Levensmiddelen (gastoestellen) van het Regulier Overleg Warenwet op 

maandag 14 april 2014  in de zaal 1 van de vestiging CentreCourt van de 

Rijsdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2 te Den 

Haag. 

 

 Aanvang: 10.00 uur 

 

GENODIGDEN/AANWEZIGEN 

 

voorzitter: hr G.G.M. van Wesemael  

secretariaat: hr B.J. Beer 

    mw M. Kunst 

mw M. van Beek / VWS-VGP* 

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

hr G. van den Berg / Vaillant* 

mw R. van den Bosch / VNO-NCW/MKB*  

mw S. te Buck / NL Energie en Klimaat 

hr J. van Dijken / RND* 

hr Feenstra /  EZ 

hr P.J. Gelderloos / VFK 

hr R. Gelten / NHK 

hr R. Goes / Aedes/Actiz* 

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

hr R. Harms / Branchever. Figo 

hr S. el Haroui / EZ* 

mw F. de Jong / NEN 

hr A.R.D. de Kenessey de Kenese / EZ 

hr  M. Kerssen / FME-CWM 

hr M. van Kuilenburg / Branchever. Figo 

hr J. Lieffering / Gas Transport Services 

P. Maas* 

hr J.G. Mulder / VDL 

hr R. Nieuwenhuijs / NVWA* 

NOVE* 

mw J. Pultrum / VWS-VGP  

hr M. van Rij / KIWA 

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

hr A.J. Smit / 3Force* 
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hr ir. H. Uitslag / Consumentenbond* 

Veiligheid.nl* 

hr F. Vos / UNETO-VNI  

S. Wayenberg / Vereniging Eigen Huis* 

hr W. Weide / Doe het zelf-branche* 

hr H. Wind / VGS/ALKE 

 

*= afwezig 

 

 

 

 

1. Kennismaking en vaststelling agenda 

 

 Na een voorstelronde wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Stand van zaken van zaken met betrekking tot de veranderende gassa-

menstelling (g-gas naar g+gas naar h-gas) en de gevolgen voor het in de 

handel brengen van gastoestellen.  

 

Van Belle en Pultrum geven een korte presentatie waarin de ontwikkelin-

gen rond gastoestellen sinds de vorige ROW-bijeenkomst (18 maart 2013) 

worden geschetst. De sheets van deze presentatie zijn bij het conceptver-

slag gevoegd. 

In een brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer is toegezegd om 

de levering van het huidige g-gas in elk geval te garanderen tot 2022. In-

middels is de notificatie in Brussel met betrekking tot de regelgeving voor 

gastoestellen die geschikt zijn voor de nieuwe gassamenstelling afgerond. 

Belangrijke punten die in deze vergadering aan de orde zouden moeten 

komen, zijn het bepalen van een geschikte datum waarna alleen nog gas-

toestellen die getest en geschikt zijn voor de nieuwe gassamenstelling (g+ 

en h-gas) voor het eerst in de handel mogen worden gebracht en de com-

municatie over de nieuwe regelgeving. Wat VWS betreft zou de ingangsda-

tum per toestelsoort verschillend kunnen zijn. 

De nieuwe verplichting die aan de toestellen wordt gesteld zal worden 

vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (amvb) op basis van de 

Warenwet.  

 

Lieffering vraagt zich af waarom in de bewoording op sheet 5 een verschil 

wordt gemaakt tussen het g+gas en het h-gas [getest op g+ gassamen-

stelling én h-gas (of aantoonbaar voor h-gas geschikt zijn te maken)]. 

 

Volgens Van Belle is dit gedaan om duidelijk te maken dat de onzekerheid 

met betrekking tot de invoering van het h-gas veel groter is dan voor het 

g+gas. Het toekomstige gastoestel zal vanaf het moment dat het voor het 

eerst in de handel wordt gebracht in elk geval geschikt moeten zijn voor g 

en g+gas. Ook zal het toestel door een eenvoudige aanpassing geschikt 

gemaakt moeten kunnen worden voor het h-gas. 

 

Gelderloos is van mening dat men nog te weinig weet over de precieze 

samenstelling van het h-gas. Een nieuw toestel kan in principe al wel ge-

schikt zijn voor h-gas, maar er zal nog meer studie nodig zijn om tot een 

verantwoorde constructie te komen. 

 

Lieffering wijst erop dat het bij het h-gas vooral om de bandbreedte zal 

gaan. 

 

Van Rij denkt dat de situatie op de Nederlandse markt veel zal gaan lijken 

op de situatie zoals die al in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk (toestellen 

die meerdere gassamenstellingen aankunnen). 
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Harms merkt op dat het niet zal gaan om “plug and play”-toestellen. Bij 

een verandering van het g+gas naar h-gas zal iets aan het toestel moeten 

worden aangepast. Voor zo’n omschakeling zal voldoende tijd beschikbaar 

moeten zijn, anders is het praktisch niet uitvoerbaar voor de installateurs.   

 

Volgens De Kenessey de Kenese is het erg lastig om iets te zeggen over de 

gassamenstelling na 2022. Gastoestellen zullen geschikt moeten zijn voor  

een breed spectrum aan gassamenstellingen. De enige zekerheid is dat het 

g-gas op zal raken en dat op enig moment overgeschakeld zal moeten 

worden op g+ en nog later op h-gas. 

 

Mogelijke datum voor overstap van g-gas naar g+gas. 

 

Kerssen wijst op een brief van zijn branche, waarin de datum van 31 de-

cember 2016 wordt voorgesteld als overstapdatum. Toestellen die na die 

datum worden verhandeld zullen zowel het g-gas als het g+gas getest zijn 

op en tevens geschikt zijn (of hiervoor eenvoudig geschikt gemaakt kun-

nen worden) voor het h-gas. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld cv-ketels op 

een iets eerder tijdstip hiervoor gereed zullen zijn, maar de hele sector is 

groot voorstander van het vaststellen van één overstapdatum zodat alle 

verschillende toestellen tegelijkertijd aan de nieuwe eisen zullen voldoen. 

 

Ook Lieffering is voorstander voor het hanteren van één datum. Dit geeft 

voor iedereen de meeste duidelijkheid en geeft de minste kans op verwar-

ring. 

 

Van VWS-zijde wordt ervoor gepleit om voor cv-ketels een eerdere datum 

te hanteren, aangezien men verwacht dat deze ketels al per 31 december 

2015 zullen voldoen. Voor de consument geeft dat meer en eerder zeker-

heid. 

 

Gelderloos wijst erop dat ook de nieuwe eco-norm per eind 2015 van 

kracht zal worden. De meeste fabrikanten zullen ernaar streven om tegen 

die tijd te beschikken over cv-ketels die aan beide nieuwe normen voldoen. 

 

Vos denkt dat het afstellen van cv-ketels voor het nieuwe gas het beste 

kan gebeuren bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt. 

 

Gelten wijst op de tijd die nodig zal zijn om alle apparaten aan te passen. 

Er zijn heel veel verschillende typen en hij verwacht 2 à 3 jaar nodig te 

hebben om alles aan te passen. 

 

Van Belle blijft voorstander van meer dan één datum en wijst erop dat er 

met de publicatie van de nieuwe wetgeving ook rekening gehouden moet 

worden met aandacht in de media hiervoor. De kans is groot dat de con-

sument op een gegeven moment bewust wordt van de situatie en zelf op 

zoek gaat naar cv-toestellen die geschikt zijn. Waarom dit niet ondersteu-

nen in nieuwe wetgeving? 

Duidelijk is dat een (beperkt) aantal fabrikanten zich aan het voorbereiden 

is en in advertenties voor hun producten al aandacht besteden aan de ver-

wachte veranderingen en het hier op voorbereid zijn van hun apparaten. 

Door voor cv-ketels een eerdere datum te kiezen zal het “free-riders” ge-

drag van sommige fabrikanten onderdrukt kunnen worden. Voor het vast-

stellen van een datum zou het eigenlijk nodig zijn om goed inzicht te heb-

ben in de omvang van de voorraden die door betrokkenen worden gehan-

teerd. Dit soort informatie is echter vanwege concurrentie-overwegingen 

niet beschikbaar. 

 

Kerssen beaamt dat de gemiddelde voorraden niet zijn in te schatten. 
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Van ondernemerszijde wordt naar aanleiding van de “free-riders” opmer-

king van Van Belle opgemerkt  dat van free-riders geen sprake is. Fabrikan-

ten die na oktober 2015 nog niet gereed zijn voor de k-categorie  zijn geen 

free-riders, maar moeten juist extra betalen doordat ze extra testen moe-

ten laten doen bij bijvoorbeeld KIWA omdat ze die blijkbaar nog niet mee 

hebben kunnen nemen in de testen voor Ecodesign. 

 

De  voorzitter denkt dat als men weet dat de situatie zal veranderen (en 

dat weet men al geruime tijd), men de voorraden hieraan heeft aangepast. 

 

Gelderloos is van mening dat er ook nog een bottleneck kan ontstaan bij 

het certificeren van de toestellen. Het certificatieproces kost nu eenmaal 

een flink aantal maanden. 

 

Pultrum wijst erop dat nog vóór deze zomer door de minister van EZ een 

brief aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, waarin de situatie m.b.t. 

het gas(-samenstelling)  wordt toegelicht. Ook op zo’n brief kan door de 

media worden opgepakt en op gereageerd worden.   

 

De voorzitter benadrukt het belang om snel tot duidelijke besluitvorming te 

komen. 

 

Vos merkt op dat niet alleen de fabrikanten een voorraad aanhouden, maar 

ook de groothandel. De installateurs kopen hun producten bij de groothan-

del. 

 

Wat betreft de communicatie merkt Pultrum op dat de betrokken departe-

menten op initiatief van het ministerie van EZ op korte termijn hierover 

nader zullen overleggen en acties zullen gaan voorbereiden. Hierbij zal het 

ook gaan om bij de voorlichting aan de consument duidelijk te maken wel-

ke mogelijkheden de consument heeft en hoe deze zou kunnen handelen. 

Het aanbod van de FME-CWM en van  UNETO om hieraan deel te nemen 

wordt op zich positief beoordeeld, maar zal eerste interdepartementaal 

worden besproken. 

 

Voor alle duidelijkheid wijst Van Belle er nog op dat het ministerie van VWS 

zich alleen bezighoudt met de wetgeving voor nieuwe gasapparaten. Met 

wat er achter de voordeur gebeurt heeft VWS geen juridische betrokken-

heid. 

 

Vos merkt op dat wat achter de voordeur gebeurt juridisch geregeld wordt 

door de aansluitvoorwaarden (dus door privaatrechtelijke overeenkom-

sten). 

 

Volgens Kerssen is de sector al druk bezig, maar treedt hiermee niet naar 

buiten. 

 

De voorzitter trekt de conclusie dat VWS en de branche-organisaties ver-

schillend blijven denken over het invoeren van één of meer overgangsdata. 

Duidelijk is wel dat men van ondernemerszijde unaniem voorstander is van 

één datum en wel van 31 december 2016.  

Belangrijk is dat nu wel snel een besluit wordt genomen en dat er afspra-

ken worden gemaakt over (actieve) communicatie.  EZ en VWS gaan hier-

over met elkaar in beraad. Aan dit laatste wil een aantal branches graag 

een bijdrage leveren.  

 

 

3. Datum voortzetting overleg 

 

 Er is nu geen behoefte aan het vastleggen van een nieuwe vergaderdatum. 
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4.  Rondvraag 

 

- Gelderloos zou graag van de overheid horen wat er nu op korte termijn 

verwacht kan worden en hoe de belanghebbenden hierbij betrokken 

worden. 

 

 Van VWS-zijde zal zo snel mogelijk gewerkt worden aan het opstellen 

van de nodige wetgeving. Het concept hiervoor zal zoals gebruikelijk in 

ROW-verband voor commentaar worden voorgelegd. In principe zal dit 

via een schriftelijke commentaarronde worden gedaan, maar als hier 

behoefte aan bestaat kan ook een ROW-bijenkomst worden georgani-

seerd. 

 

 De Kenessey de Kenese vult aan dat de datum van gegarandeerd g-gas 

tot 2022 blijft bestaan, maar dat voor de periode daarna nog geen ga-

ranties kunnen worden gegeven. Hierover loopt overleg met de Gas-

Unie. 

 

 

 

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage. 

 

 

 

Sluiting: 12.00  uur. 

 

 

De secretaris, 

 
B.J. Beer 


