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1 Inleiding: doel en reikwijdte productregelgeving  
 

 
Om algemene belangen als veiligheid, gezondheid en milieukwaliteit voor consumenten, 
professionele gebruikers en publiek te beschermen, stelt de wetgever eisen aan producten. Basis is 
Europese regelgeving, in Nederland (ondermeer) uitgewerkt in de Warenwet. Naast genoemde 
algemene belangen heeft deze Europese regelgeving als doel vrij verkeer van goederen te 
bevorderen en het waarborgen van eerlijke handelsverhoudingen. De wetgever heeft de primaire 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van producten gelegd bij de fabrikant. Als extra borging 
moet in sommige situaties een product goedgekeurd en gecertificeerd worden door deskundigen of 
daarvoor door de overheid aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s), alvorens het 
op de markt mag worden gebracht. Als sluitstuk op dit systeem is er overheidstoezicht: 
markttoezicht op producten. De Inspectie SZW is aangewezen als toezichthouder op de 
Warenwet en op een aantal daarop gebaseerde Warenwetbesluiten.1 
 
 Warenwetbesluit 

 
Richtlijn / Verordening Opmerking 

1 Machines 2006/42/EG Producten voor 
beroepsmatige 
toepassing 

2 Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen 
2018 

89/686/EEG, per 21-4-2018 
Verordening 2016/425  

Producten voor 
beroepsmatige 
toepassing 

3 Liften 2016 95/16/EG, per 20-5-2016: 
2014/33/EU 

 

4 Drukapparatuur 2016 97/23/EG, per 19-4-2016: 
2014/68/EU 

 

5 Drukvaten van eenvoudige 
vorm 2016 

2009/105/EG, per 20-4-2016: 
2014/29/EU 

 

6 Explosieveilig materieel 
2016 

94/9/EG, per 20-4-2016: 
2014/34/EU 

 

7 Containers International Convention for Safe 
Containers (CSC) 

 

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat de Inspectie SZW ook verantwoordelijk is voor het 
toezicht op IMO-richtlijn containers2. 
 
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op consumentenproducten, die vallen onder de besluiten 
Machines of Persoonlijke beschermingsmiddelen 2018, ligt bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en 
Warenwet Autoriteit). 
 
De Warenwet is een zogenaamde kader- of raamwet op het gebied van waren en technische 
voortbrengselen. De Warenwet bevat bepalingen met betrekking tot definities, toepassingsgebied, 
delegatie, verleent bevoegdheden aan de minister en toezichthoudende ambtenaren, en bevat 
voorschriften omtrent sanctionering. Tevens bevat de Warenwet verbodsbepalingen die zich 
richten tot iedereen die waren en of technische voortbrengselen verhandelt3. 
 
Voor de Warenwet bestaat er geen afzonderlijke Nederlandse markt, maar enkel een Europese 
markt, de interne markt. Het merendeel van de bepalingen van de productregelgeving heeft 

                                               
1 De Inspectie SZW houdt toezicht op de Warenwetbesluiten containers, drukapparatuur, drukvaten, 
explosieveilig materieel, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen. 
2 Het Warenwetbesluit containers heeft geen Europese oorsprong, maar is gebaseerd op the ‘International  
Convention for Safe Containers’ van de International Maritime Organization van 2 december 1972. 
3 Onder verhandelen wordt in de Warenwet verstaan: het te koop aanbieden, uitstallen, tentoonstellen, 
verkopen, afleveren, voorhanden of in voorraad hebben, en ook verhuren. Het is derhalve breder dan het ‘op 
de markt brengen’ 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037650/2016-06-23?celex=32014L0033
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betrekking op marktdeelnemers (de fabrikant, zijn gemachtigde, de importeur en de distributeur) 
die het betreffende product op de markt aanbiedt of in de handel brengt. Daarnaast zijn er ook 
bepalingen gericht op conformiteitsbeoordelingsinstanties en gebruikers.  
  
De interne markt betreft naast de EU-lidstaten ook Noorwegen, Liechtenstein en IJsland als 
ondertekenaars van de overeenkomst betreffende de Europese Economisch Ruimte (EER). Ook 
Turkije is aangesloten via de douane-unie, die in 1995 is ingesteld. Zwitserland maakt geen 
onderdeel uit van deze markt, ook al is een intensieve overeenkomst inzake wederzijdse erkenning 
(intensieve mutual recognition agreement, MRA) afgesloten en blijft Zwitserland zijn wetgeving 
afstemmen op die van de Unie.  
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2 Normadressaten van de Warenwet  
 

Fabrikant, gemachtigde, importeur, distributeur, gebruiker, aangewezen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
 
De Warenwet en warenwetbesluiten kennen meerdere normadressaten. Normadressaten zijn 
diegenen tot wie een wettelijk voorschrift zich richt. In de Warenwet zijn dit de fabrikant, de 
gemachtigde, de importeur, de distributeur4, de gebruiker en de aangewezen 
conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI).  
 
De fabrikant / gemachtigde / importeur is de normadressaat voor verplichtingen aangaande 
het op de markt aanbieden of in de handel brengen van (nieuwe) producten. De verplichtingen 
betreffen dat het product moet voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen omvatten: de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen, het met goed gevolg hebben doorlopen van de toepasselijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure, het aanbrengen van de CE-markering en kenmerken, het 
bijvoegen van de instructie en informatie aangaande de veiligheid. De distributeur is 
normadressaat voor de verplichting om te controleren of het product vergezeld gaat van de 
vereiste documenten. De distributeur moet bij het verhandelen van producten de nodige 
zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot de eisen.  
 
De eisen zijn van toepassing op nieuwe producten, en ook op gebruikte en tweedehands 
producten die uit een “derde” land5 zijn ingevoerd, wanneer die producten voor het eerst op de 
EU-markt worden aangeboden. Een importeur of distributeur die een product wijzigt of onder 
zijn eigen naam op de markt brengt, staat gelijk aan de fabrikant en moet diens 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het product op zich nemen. Soms moet de combinatie 
van producten worden beschouwd als één eindproduct. Deze beslissing moet per geval door de 
fabrikant worden genomen. Het feit dat componenten of onderdelen afzonderlijk een CE-markering 
dragen, waarborgt niet automatisch dat het eindproduct ook aan de veiligheidseisen voldoet.  
 
De eindgebruiker is geen marktdeelnemer. De eindgebruiker is in de Warenwet de 
normadressaat voor zowel de bepalingen die zich richten op de ingebruikneming als voor de 
bepalingen betreffende de gebruiksfase (bijvoorbeeld verplichte keuringen).  
 
Voor een product dat in belangrijke mate is gewijzigd of gereviseerd met het oog op het 
veranderen van zijn oorspronkelijke prestaties, dient opnieuw een risicobeoordeling te worden 
gemaakt. Als blijkt dat de aard van het gevaar is veranderd of het risiconiveau is verhoogd, moet 
het gewijzigde product worden behandeld als een nieuw product. Indien de eindgebruiker het 
product substantieel wijzigt, staat de eindgebruiker gelijk aan de fabrikant en moet diens 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het product op zich nemen. Wanneer een product als 
substantieel gewijzigd moet worden aangemerkt is te lezen in de notitie ‘omgaan met substantiële 
wijzigingen in het markttoezicht6’. 
 
Tenslotte zijn CBI’s normadressaat in de Warenwet. De fabrikant is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van de juiste conformiteitsbeoordelingsprocedure (procedurele verplichtingen). In 
sommige situaties heeft de wetgever bepaald dat in de procedure een externe 
conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) moet worden betrokken, voordat het product op de markt 
mag worden aangeboden, in de handel mag worden gebracht, of periodiek moet worden gekeurd 
door een CBI om vast te stellen dat ze nog altijd aan de eisen voldoen. De Warenwet stelt eisen 
aan deze CBI’s. Als CBI’s aan die eisen voldoen kunnen ze een ministeriële aanwijzing van de 

                                               
4 Iedere persoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de importeur, die het product op de 
markt aanbiedt. 
5 Een ‘derde-land’ is een land dat niet tot een EER-landen (EU–landen + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) 
behoort en waar de Europese Unie geen douane-unie mee heeft afgesloten.  
6 Notitie ‘omgaan met substantiële wijzigingen in het markttoezicht, welke te vinden is via de volgende link: 
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Omgaan%20met%20substantiele%20wijzigingen%20in%
20Markttoezicht.pdf 
 

http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Omgaan%20met%20substantiele%20wijzigingen%20in%20Markttoezicht.pdf
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Omgaan%20met%20substantiele%20wijzigingen%20in%20Markttoezicht.pdf
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Inspectie SZW krijgen, waardoor ze bevoegd zijn om wettelijk verplichte 
conformiteitsbeoordelingen te verrichten en, indien van toepassing, certificaten af te geven. 
 
De eisen voor de marktdeelnemers en EU-CBI’s zijn Europees bepaald; de eisen aan 
ingebruikname, gebruik en NL-CBI’s zijn nationaal vastgesteld. 
 
Handhaving van de Warenwet kan dus plaatsvinden zowel bij de fabrikant/importeur, namelijk bij 
degene die het betreffende product voor het eerst op de Europese markt brengt, als bij de 
distributeur die zaken moet controleren. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
Handhaving bij de gebruiker betreft in bepaalde gevallen de ingebruikneming (bv 
drukapparatuur)7, het gebruik of de keuring door een NL-CBI. Deze handhaving is uitgewerkt in 
hoofdstuk 7. 
Handhaving bij CBI’s is toegelicht in hoofdstuk 9. De Inspectie SZW houdt namelijk ook toezicht op 
de rechtmatige taakuitvoering door de CBI’s en de doeltreffendheid van wettelijke 
certificatiestelsels, en heeft daarbij handhavende bevoegdheden. De CBI’s zijn over het algemeen 
private bedrijven die een deel van hun taak uitvoeren op basis van een aanwijzing van de 
minister.  
 
In de toezichtspraktijk van de Inspectie SZW zal de gebruiker in veel gevallen tevens de 
werkgever als bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn. Dit betekent 
dat de gebruiker zowel onderwerp kan zijn van toezicht op productregelgeving, als van toezicht op 
Arboregelgeving (zie hoofdstuk 10). 
 
In de levensloop van een product zijn er verschillende fases te onderkennen, te weten: nieuwbouw 
(ontwerp, productie, modificatie), verhandelen, in gebruik nemen en gebruik. Zie onderstaand 
schema. 
 
Relevante fasen in de levensloop van een product 
 
1. Ontwerpen         2. Produceren          3. In de handel brengen            4. In gebruik nemen        5. Gebruiken  
            
 
                                              3a Wijzigen   
 
                  3b Combineren / samenstellen  
 
 
Het markttoezicht is gericht op fase 3, 3a en 3b in bovenstaand schema. Het toezicht op het in de 
handel brengen van nieuwe producten alsmede op het wijzigen en combineren/ samenstellen van 
producten, waardoor nieuwe producten ontstaan, wordt beschreven in Hoofdstuk 5. Het toezicht in 
de gebruiksfase (op Warenwet en Arbowet) omvat fase 4 en fase 5 en wordt beschreven in 
Hoofdstuk 6. Voor arbeidsmiddelen die bij storing of ander falen direct gevaar opleveren voor 
gebruikers of derden geldt een wettelijk verplichte conformiteisbeoordeling in de gebruiksfase. 
Artikel 7.4a Arbobesluit verwijst naar de betreffende besluiten onder de Warenwet. Er is een 
wettelijk verplicht keuringsregime in de gebruiksfase voor drukapparatuur, liften, kranen en hijs- 
en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer. 
De verplichtingen rond de conformiteitsbeoordeling tijdens gebruik richt zich tot de gebruiker 
(bijvoorbeeld bij drukapparatuur) of degene die het arbeidsmiddel voor handen heeft, zoals een 
werkgever of VVE (bij liften). In hoofdstuk 6 wordt hier op in gegaan. 
 
  

                                               
7 voor bepaalde producten  is door de komst van Euroipese regelgeving de keuring voor ingebruikneming 
afgeschaft, zoals onder richtinglijnen ATEX, SPVD, LD, MD en PPE. 
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3 Certificatie als extra borging  
 
Bepaalde producten worden zo risicovol gevonden dat de wetgever als extra waarborgen de 
fabrikant verplicht om ontwerp, productieproces en/of eindproduct te laten keuren en certificeren 
door een onafhankelijke deskundige instelling die is aangewezen door een EU-lidstaat (EU-CBI).  
Een overzicht van de 8 mogelijke conformiteitsbeoordelingsmodules (A t/m H) is beschreven in 
hoofdstuk 5.1.7 van de Blue Guide8.  
 
In de gebruiksfase geldt vervolgens dat gebruikers van risicovolle producten zoals bijvoorbeeld 
liften, drukapparaten en hijskranen deze periodiek moeten laten keuren door een door Inspectie 
SZW aangewezen instelling (NL-CBI) om zo vast te stellen of hun product nog voldoet aan de 
wettelijke eisen. In al die gevallen mogen producten alleen met een geldig certificaat in de handel 
worden gebracht of in gebruik zijn. Producten die minder risicovol zijn moeten in de gebruiksfase 
periodiek door een ‘deskundige’ worden gekeurd op grond van de Arbowet. 
 
Wettelijke certificaten mogen alleen worden afgegeven door instellingen die aangewezen zijn door 
de overheid, en vallen daarmee onder overheidsverantwoordelijkheid. Bij of krachtens de 
Warenwet zijn eisen gesteld aan deze 
CBI’s,met als voornaamste eisen: deskundigheid en onafhankelijkheid/onpartijdigheid. 
Deskundigheid is nodig zodat de CBI in staat is om goed te beoordelen of het te certificeren object 
voldoet aan de gestelde eisen. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de CBI moeten borgen dat 
de normconformiteit de certificatiebeslissing bepaalt en niet een ander belang.  
 
In verschillende situaties moeten CBI’s meldingen doen aan Inspectie SZW, bijvoorbeeld bij 
gevaarlijke situaties of bij intrekking van een typegoedkeuring (certificaten voor het ontwerp). Om 
na te gaan of CBI’s aan de aan hen gestelde eisen voldoen staan ze onder jaarlijkse controle van 
het nationale accreditatie-orgaan. In Nederland is dit de Raad voor Accreditatie. Daarnaast houdt 
de Inspectie SZW risicogericht toezicht op de regelnaleving door de CBI’s, en op de 
doeltreffendheid van het functioneren van de wettelijke certificatiestelsels. 
 
Een certificaat/verklaring dat is afgegeven door een CBI aan een fabrikant is geldig in de gehele 
Europese interne markt. Elke lidstaat houdt toezicht op de EU-CBI’s die zijn aangewezen door die 
lidstaat. In de praktijk van het markttoezicht op productveiligheid heeft de Inspectie SZW dus ook 
te maken met buitenlandse CBI’s. Voor Nederlandse EU-CBI’s is de Inspectie SZW toezichthouder, 
en kan handhavend optreden. Buitenlandse EU-CBI’s kunnen alleen via de toezichthouder van die 
andere lidstaat formeel worden aangesproken.  
 
 
  

                                               
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:272:FULL&from=EN 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:272:FULL&from=EN
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4 Uitgangspunten bij de handhaving van eisen voor de nieuwe 
producten (nieuwbouwfase) 

 
Markttoezicht op producten bestaat uit vele activiteiten/interventies om ervoor te zorgen dat 
producten op de Europese markt voldoen aan de eisen. Inspectie SZW zet daarbij een 
instrumentenmix in, van voorlichting en overleg (op nationaal en internationaal niveau) tot het 
opleggen van maatregelen en boetes. 
 
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten voor handhaving beschreven. In hoofdstuk 5 zijn de 
stappen in de handhaving toegelicht. 
 
Aangezien het doel zich richt op de Europese markt, dient de handhaving van de Warenwet te 
passen in: 

• Het Europese toezichtbeleid, uitgevoerd door de toezichthouders in de EER-landen. Het 
kader hiervoor is opgenomen in de Verordening (EG) Nr. 765/2008 en het Besluit 
768/2008/EG; 

• Het toezichts- en handhavingsbeleid van de overige 4 toezichthouders in Nederland, die 
toezicht houden op producten (NVWA, ILT, Agentschap Telecom, en IGZ); 

• Het toezichtbeleid en handhavingsbeleid van de Inspectie SZW, inclusief het boetebeleid. 
 
De uitwerking van het handhavingsbeleid is gebaseerd op de gidsen, die door de Europese 
Commissie zijn vastgesteld: 

• “Blue Guide”of “Blauwe gids” geeft invulling aan de Verordening; 
• De “Horizontal Guide” of “Goede praktijken inzake markttoezicht” en de Guide voor 

internethandel geven invulling aan overkoepelende thema’s. 
•  De gidsen per richtlijn geven invulling aan het toezicht per richtlijn (Gids voor de 

Machinerichtlijn, de PED-guidelines etc.)  
 

Algemene uitgangspunten voor het inzetten van een handhavingsinstrument zijn:  
• Is er sprake van een overtreding van de Warenwet of een daaraan gerelateerd 

Warenwetbesluit?  
• De zwaarte van de in te zetten handhavingsinstrumenten is afhankelijk van de ernst van 

de tekortkoming. 
• Is het in te zetten instrument proportioneel/evenredig? Staat het in verhouding tot het 

risiconiveau en mate van niet-naleving?  
• Is het subsidiair? Is dit het lichtste middel waarmee ik mijn doel kan bereiken? 

 
De tekortkomingen kunnen betreffen: 

• De technische eisen; 
• De procedurele verplichtingen, waaronder certificatieverplichtingen; en/of 
• De administratieve of formele verplichtingen.  

 
In de Blue Guide worden de procedurele verplichtingen toegelicht. Ook wordt onderscheid gemaakt 
in formele en substantiële niet-naleving. Van formele niet-naleving is bijvoorbeeld sprake als een 
CE markering niet is aangebracht of een EU-conformiteitsverklaring niet bij het product aanwezig 
is of het identificatienummer van de aangemelde instantie op de EU-conformiteitsverklaring 
ontbreekt, terwijl het product wel aan de essentiële veiligheidseisen voldoet. Van substantiële niet-
naleving is sprake als daadwerkelijk de essentiële veiligheidseisen niet worden nageleefd en er dus 
sprake kan zijn van gevaar.  
 
De te nemen corrigerende maatregelen zijn afhankelijk van de mate van niet-naleving en moeten 
in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel. Tenzij het gaat om een dringend geval 
moet de fabrikant de gelegenheid krijgen om te worden geraadpleegd, voordat de bevoegde 
toezichtsautoriteit maatregelen neemt om het vrije verkeer van producten te beperken. 
In geval van formele niet-naleving moet de autoriteit van de fabrikant verlangen dat hij het 
product conform maakt en de inbreuk verhelpt. Indien geen resultaat wordt geboekt moet de 
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autoriteit een stap verder gaan en het in de handel brengen van het product beperken of 
verbieden, en indien nodig uit de handel nemen. 
Naast de corrigerende maatregelen vereist de Verordening dat sancties evenredig zijn met de 
ernst van de overtreding en voldoende afschrikkend zijn om misbruik tegen te gaan. De sancties 
kunnen worden verzwaard indien de betrokken marktdeelnemer reeds eerder een gelijkwaardige 
inbreuk heeft begaan. Sancties worden opgelegd in de vorm van geldboeten waarbij de bedragen 
verschillen van lidstaat tot lidstaat. Voor ernstige inbreuken kunnen ook strafrechtelijke sancties 
worden opgelegd. 
 
De inzet van correctieve maatregelen is Europees bepaald. De volgende corrigerende maatregelen 
zijn in de Warenwet opgenomen: 

• Artikel 21, lid 1: houders op de hoogte stellen van het gevaar (gebruikers en distributeurs) 
• Artikel 21, lid 2: Verhandeling staken  
• Artikel 21, lid 2: Terugnemen (van de markt halen uit de distributieketen, recall bij de 

gebruiker). 
 
Deze corrigerende maatregelen, die het wegnemen van gevaar beogen, worden afgedwongen door 
de inzet van het handhavingsinstrument Last ex artikel 21 Warenwet9. Indien corrigerende 
maatregelen door de inspectie SZW worden opgelegd bij nieuwe producten die binnen de EER in 
de handel zijn gebracht, omdat de marktdeelnemer niet vrijwillig maatregelen neemt, is er sprake 
van ingrijpen in de Europese markt door de autoriteit. Bij ingrijpen in de Europese markt dient een 
vrijwaringsclausule (safeguard) te worden ingediend (via ICSMS). Dit geldt echter niet indien het 
product alleen in Nederland in de handel is gebracht. In hoofdstuk 9 wordt dit nader toegelicht. 
Het niet nakomen van de Last ex art 21 is een misdrijf en zal via een proces verbaal worden 
afgehandeld. 
 
De bestuursrechtelijke handhaving en punitieve maatregelen (sancties) worden nationaal bepaald 
(in het Warenwetbesluit Bestuurlijke boete) en is verschillend ingevuld door de verschillende EER-
landen10. De bestuursrechtelijke handhaving geschiedt door middel van een kennisgeving non-
conformiteit, de beschikking non-conformiteit en vervolgens de bestuurlijke boete indien men de 
tekortkoming niet heeft opgeheven.  
 
De bevoegdheden van inspecteurs van Inspectie SZW zijn beschreven in de Europese Verordening 
765/2008, de Warenwet, maar ook in de Algemene wet bestuursrecht11. Bij de handhaving van de 
Warenwet zijn de volgende handhavingsinstrumenten en bevoegdheden te gebruiken: 
1. Kennisgeving en Beschikking non-conformiteit 
2. Last Warenwet (artikel 21 Warenwet) 
3. Boeterapport (art 32a, eerste lid Warenwet) 
4. Proces-verbaal (art 32a, derde lid Warenwet alsmede art 1 WED) 
5. Buiten gebruik stellen en verzegelen (artikel 30 Warenwet) 
6. Merk van afkeuring (artikel 27, 1e lid Warenwet) 
7. Beproeven/ onderzoeken (art 27, eerste lid Warenwet) 
8. Last onder dwangsom (LOD) (art 32 Warenwet: last onder bestuursdwang)) 
9. Procedure in het kader van de vrijwaringsclausule (safeguard clause)  
10. Procedure RAPEX 

                                               
9 Voor een instructie over de wijze waarop de lastgeving  ex artikel 21 Warenwet wordt uitgevaardigd zij 
verwezen naar hetgeen is vermeld in de ‘Instructie lastgeving ex artikel 21 Warenwet’: 
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20War
enwet.pdf 
10 Art 41 van Verordening 765/2008: De lidstaten stellen regels vast voor tegen marktdeelnemers te nemen 
sancties op overtredingen van deze verordening, waaronder mogelijk strafrechtelijke sancties voor ernstige 
inbreuken, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. 
11 Voor een handzaam overzicht van deze bevoegdheden inclusief de daarbij betreffende regelgeving wordt 
verwezen naar bijgaand document: 
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Overzicht%20bevoegdheden%20en%20plichten%20arbei
dsinspecteur.pdf 
 
 

http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20Warenwet.pdf
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20Warenwet.pdf
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Overzicht%20bevoegdheden%20en%20plichten%20arbeidsinspecteur.pdf
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Overzicht%20bevoegdheden%20en%20plichten%20arbeidsinspecteur.pdf
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Maatregelen kunnen betrekking hebben op: 

• Nieuwe producten 
• Producten in voorraad en bedoeld voor de interne Euyropese markt  
• Geleverde producten  

 
Aspecten die meewegen bij het bepalen van de in te zetten maatregelen zijn (geen limitatieve 
lijst):  

• Mate van gevaar en de kans daarop (risico-analyse); 
• Gevaar voor mens, dier, milieu; 
• Verspreiding product: Nederland, EER-landen, wereld; 
• Hoeveelheid /aantal producten 
• Complexiteit en kosten aanpassingen 
• Afmetingen ivm terughalen 
• Losstaand of aard- en nagelvast 
• Economische consequenties voor fabrikant 
• Praktische gevolgen / consequenties voor gebruikers 
• Draagvlak in EER / standpunt in ADCO 
• Stand der techniek 
• Terugwerkende kracht / verjaring 
• Hoe handelen andere fabrikanten van hetzelfde soort product 
• Al of niet gevolgd hebben van verplichte certificatieprocedures 

 
Handhaving bij overtredingen wordt product gerelateerd ingezet bij met name de fabrikanten.  
Dat betekent dat een product wordt beoordeeld op non-conformiteit. Als non-conformiteit van een 
product wordt geconstateerd, wordt een handhavingstraject bij de fabrikant ingezet. In principe 
heeft de fabrikant de verantwoordelijkheid om distributeurs en gebruikers over een non-
conformiteit te informeren. In geval van ernstig risico kan Inspectie SZW overwegen ook direct bij 
distributeurs en eindgebruikers (de laatste op basis van de Arbowet) te handhaven 12. 
 
 
In paragraaf 5.1 wordt de risicobeoordeling mbt technische eisen beschreven. Het bepalen van het 
handhavingsinstrument en de op te leggen maatregelen is afhankelijk van deze risicobeoordeling. 
Welke handhavingsinstrumenten en welke maatregelen wanneer worden ingezet is beschreven in 
paragraaf 5.2: handhaving bij een fabrikant. 
Paragraaf 5.3 betreft de handhaving bij fabrikanten ten aanzien van producten of processen die 
ten onrechte niet gecertificeerd zijn.  
 
In situaties waarbij sprake is van valsheid in geschrifte of bewuste/opzettelijke overtreding (denk 
aan vervalsing van certificaten of op de markt brengen van een product dat is afgekeurd door een 
EU-CBI) zal er overleg plaatsvinden met het OM over eventuele strafrechtelijke vervolging. Bij 
strafrechtelijke vervolging zal geen bestuurlijke boete worden opgelegd. 
 
 

                                               
12 Voor machins onder de reikwijdte van het Warenwetbesluit machines geldt dat alleen de fabrikant en diens 
wettelijk vertegenwoordiger kan worden aangesproken en niet de importeur of distributeur. Dat komt omdat 
de machinerichlijn nog niet in lijn is gebracht met het Niew Wetgevend Kader (New Legislative Framework). 
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5 Handhaving in de nieuwbouwfase 
 

5.1 Risicobeoordelingskader tbv handhavingsinzet 
 
De markttoezichtautoriteit voert een risicobeoordeling uit om na te gaan of de producten een 
ernstig risico inhouden (zie Blue Guide). Het bepalen van het handhavingsinstrument en de op te 
leggen maatregelen is afhankelijk van de risicobeoordeling van het geïnspecteerde of te 
inspecteren product. Voor de risicobeoordeling mbt de technische eisen wordt de RAPEX-
risicobeoordelingsmethodiek gehanteerd. Met als resultaat een plausibel scenario waarop de 
indeling is gebaseerd.  
 
RAPEX en ICSMS onderscheiden 4 risico-categorieën: 

• Groen / Laag /   R - 1 
• Geel   / Middel / R - 2 
• Oranje / Hoog /  R - 3 
• Rood  / Ernstig / R - 4 

 
Voor het bepalen van het juiste Hh-instrument wordt onderstaande tabel voor het beoordeelde 
product ingevuld. 
 
Risico-
beoordeling, 
 

R-1 
Laag 
 

R-2 
Middel 
 

R-3 
Hoog 

R-4 
Ernstig 

Technische 
eisen 
 

… … … … 

Administratieve 
verplichtingen 

 
 
 

   

Tabel 1: Risicobeoordelingskadertabel  
 
Indien er sprake is van Ernstig risico wordt een RAPEX-melding (via ICSMS) gedaan. 
Bij de voorbereiding van actieve productinspecties zal de specialist de bovenstaande tabel voor het 
te inspecteren product invullen. 
 

5.2 Handhaving / nieuwbouwfase / Nederlandse fabrikant 
 
Fase 1 
 
De conclusie van een ingestelde inspectie kan zijn:  
 
Geen non-conformiteit: instrumentarium: 
 
Afhandelingsbrief 
Indien bij een productinspectie geen non-conformiteit wordt vastgesteld, wordt een 
afhandelingsbrief verzonden, waarin is opgenomen: 

• de geïnspecteerde producten, en 
• de geïnspecteerde verplichtingen. 

In deze brief wordt geen uitspraak gedaan over de conformiteit van het product, aangezien de 
Inspectie SZW niet alle productverplichtingen bij een inspectie zal (kunnen) controleren. De 
inspectie SZW is geen keurende instantie, maar een toezichthouder. De markttoezichtautoriteit 
mag geen nalevingsverklaring afgeven, omdat dit wellicht kan worden beschouwd als een 
goedkeuring van een product. 
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Wél non-conformiteit: instrumentarium: 
 
Kennisgeving non-conformiteit gevolgd door afhandelingsbrief of beschikking non-conformiteit 
Indien non-conformiteit bij een product is geconstateerd wordt een 1e handhavingsbrief gestuurd, 
afhankelijk van het resultaat van de risico-beoordeling (zie 5.1). In lijn met de Blue Guide wordt 
gestart met de ‘vrijwillige ‘ fase. In principe krijgt elke fabrikant eerst zelf de kans om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen door het non-conforme product in conformiteit te brengen of uit de 
handel te nemen. Let op: bij ernstig gevaar (R – 4) worden direct maatregelen door de 
toezichthouder geëist. 
 
In de kennisgeving wordt de fabrikant in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op de 
inhoud van de constateringen die in de kennisgeving zijn opgenomen (non-conformiteit, te nemen 
maatregelen, termijnen). Wellicht is wel aan de eisen voldaan? Of was de fabrikant niet 
(voldoende) op de hoogte en zal snel actie ondernemen? 

- N.a.v. een ingediende zienswijze wordt geconcludeerd dat er toch geen sprake is van 
non-conformiteit: de kennisgeving non-conformiteit wordt opgevolgd door een 
afhandelingsbrief.. Naar verwachting zal deze situatie incidenteel voorkomen.  

- N.a.v. een ingediende zienswijze wordt geconcludeerd dat de fabrikant van de 
mogelijkheid gebruik maakt om de in de kennisgeving genoemde maatregelen vrijwillig 
te nemen. De kennisgeving non-conformiteit wordt dan opgevolgd door een 
beschikking non-conformiteit waarin de non-conformiteit wordt bevestigd en wordt 
e.e.a. omtrent de te nemen vrijwillige maatregelen (termijnen etc.) opgenomen. 

- Geconcludeerd wordt, al dan niet na een ingediende zienswijze, dat de fabrikant geen 
gebruik maakt van de mogelijkheid de in de kennisgeving genoemde maatregelen 
vrijwillig te treffen. De kennisgeving non-conformiteit wordt dan opgevolgd door een 
beschikking non-conformiteit, waarin de non-conformiteit wordt bevestigd. 

Let op: pas na een ingediende zienswijze of na het verlopen van de in de kennisgeving genoemde 
zienswijze- termijn kan worden overgegaan tot het verzenden van een beschikking non-
conformiteit. In deze beschikking wordt de inhoud van de zienswijze, zo deze gegeven is, 
weergegeven.  
 
Alleen als uit de risicobeoordeling een ernstig risico (rood / R-4) blijkt, is direct optreden 
noodzakelijk. Dan wordt de zienswijze beperkt tot een mondelinge hoor/wederhoor, ev achteraf 
ivm spoedeisend karakter, en is de inzet van een of meerdere zwaardere 
handhavingsinstrumenten (naast de beschikking non-conformiteit) proportioneel.  
 
Direct beschikking non-conformiteit en brief Last ex artikel 21 Warenwet bij ernstig risico / rood / 
code 4 
Indien uit de product-risico-analyse blijkt dat er sprake is van een ernstig gevaar, zijn zwaardere 
handhavingsinstrumenten noodzakelijk. Handhavingsinstrumenten als het aanbrengen van een 
merk van afkeur13 (op de producten bij de fabrikant en in de handel) en het buitengebruik stellen / 
het verzegelen14 van de producten bij de gebruikers worden in principe ingezet. Indien een 
product een merk van goedkeuring heeft ontvangen maar na onderzoek blijkt toch gevaarlijk te 
zijn, zal een merk van afkeur worden afgegeven. En ingeval het een gevaarlijk product betreft dat 
bij een houder van een product staat of bij een importeur of fabrikant in voorraad staat dan zal, zo 
hiertoe aanleiding bestaat, een buitengebruikstelling plaatsvinden. Met de fabrikant zal zo snel 
mogelijk hoor en wederhoor plaatsvinden. Hiervan zal een verslag worden gemaakt. Eventueel 
gebeurt e.e.a pas nadat de beschikking non-conformiteit is verzonden. De productinformatie wordt 
zo volledig mogelijk in RAPEX ingevoerd. De non-conformiteit van het product wordt vastgelegd in 
de beschikking non-conformiteit; Naast de beschikking non-conformiteit worden in een Brief Last 
ex artikel 21 de door de fanbrikant verplicht te treffen corrigerende maatregelen vermeld. Indien 
het product ook buiten Nederland maar binnen de EER-landen wordt verhandeld, wordt met 
toepassing van de vrijwaringsclausule ook de Europese Commissie (en de andere relevante 
Europese toezichthouders) geïnformeerd over het resultaat van de inspectie en de door de 
inspectie opgelegde maatregelen.  

                                               
13 Zie artikel 27, eerste lid Warenwet 
14 Zie artikel 30, eerste lid Warenwet 
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Beschikking non-conformiteit en brief Last ex artikel 21 Warenwet 
Zoals hierboven uiteengezet wordt de kennisgeving non-conformiteit in beginsel opgevolgd door 
een beschikking non-conformiteit (tenzij er geen non-conformiteit blijkt te zijn, dan volgt een 
afhandelingsbrief; of er sprake is van een Ernstig risico, dan wordt direct een beschikking non-
conformiteit en een brief Last ex artikel 21 verzonden).  
 
In risicoklasse Oranje/Hoog/3 kan en in risicoklasse Rood/Ernstig/4 wordt naast de beschikking 
non-conformiteit, een Last ex artikel 21 ingezet. In de beschikking non-conformiteit is de non-
conformiteit van een product vastgelegd. Indien de fabrikant geen actie onderneemt volgt bij 
hercontrole een boete (bestuursrecht, zie fase 2). In de Last art.21 worden corrigerende 
maatregelen opgelegd. Deze maatregelen worden door de toezichthouder opgelegd met een 
daaraan per maatregel verbonden termijn15. Indien de corrigerende maatregelen niet door de 
fabrikant worden uitgevoerd/genomen, zal een proces verbaal worden opgemaakt (= misdrijf, zie 
artikel 21, derde lid Warenwet). Onderscheid tussen de beschikking non-conformiteit en de Last 
artikel 21 is dus noodzakelijk.  
 
Distributeurs 
De beschikking non-conformiteit wordt in principe niet in cc naar de distributeurs verzonden. De 
fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de marktdeelnemers betrokken bij de 
handel in het product. Echter wanneer een distributeur reeds betrokken is in het 
productonderzoek, wordt deze specifieke distributeur wel geïnformeerd over de afhandeling van 
fase 1 van de handhaving bij de fabrikant. 
 
Het onderscheid in het handhavingstraject tussen risicoklasse GROEN en GEEL wordt in 
handhavingsfase 2 gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
  

                                               
15 Zie instructie Lastgeving ex artikel 21 Warenwet; 
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20War
enwet.pdf 
 

http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20Warenwet.pdf
http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Instructie%20lastgeving%20ex%20artikel%2021%20Warenwet.pdf
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Schema: Handhavingsfase 1 / nieuwbouw / fabrikant  
 
Risico-
beoor-
deling 

Laag Middel Hoog Ernstig 

HH-
instrument 

Kennisgeving 
Non-
conformiteit, 
met mogelijk-
heid tot geven 
van zienswijze, 
binnen termijn 

Kennisgeving 
non-
conformiteit, 
met mogelijk-
heid tot geven 
van zienswijze, 
binnen termijn 

Gecombineerde Kennisgeving non-
conformiteit / Kennisgeving Last 
art. 21,  
met mogelijkheid tot geven van 
zienswijze, binnen termijn 
(maatregelen zijn maatwerk!) 

Maatwerk!  
. Merk van afkeur op  
 non-conforme 
 producten bij  
 fabrikant en handel; 
. Buitengebruik stellen/  
 verzegelen bij  
 gebruikers 
. RAPEX 
 

Zienswijze Verwerken Verwerken  Vrijwillig 
nakomen van 
maatregelen: 
ja 
 

Vrijwillig 
nakomen van 
maatregelen: 
nee 
 

Mondelinge hoor / weder-
hoor vanwege 
spoedeisend-heid veelal 
achteraf 

Afronding 
Fase 1 
met 

Beschikking 
non-
conformiteit 

Beschikking 
Non-
conformiteit 

Beschikking 
Non-
conformiteit 

Beschikking 
Non-conformiteit 

1. Beschikking non-
conformiteit 

   Last art 21 + 
Evt. vrijwarings-
clausule 
 

2. Last art 21 + 
evt.vrijwaringsclausule 

   Waarschuwing 
LOD 

3. Boeterapport of PV 

    4. Waarschuwing LOD 
 
 
Toelichting fase 1: 
 
Risicoklasse-1 (GROEN) / fase 1 
Een Kennisgeving non-conformiteit met mogelijkheid tot geven van zienswijze binnen 14 dagen, 
vanwege non-conforme administratieve en/of technische verplichtingen (ontbreken of niet 
voldoende), waarvan het risico als LAAG wordt ingeschat. 
 
Afronding fase 1 met: 
Een beschikking non-conformiteit, waarin de zienswijze, zo deze is gegeven, van de fabrikant is 
verwerkt . Onafhankelijk van het feit of de fabrikant al dan niet op vrijwillige basis bereid is de 
vereiste maatregelen te treffen. 
 
Risico-klasse-2 (GEEL) / fase 1 
Een Kennisgeving non-conformiteit met mogelijkheid tot geven van zienswijze binnen 14 dagen, 
vanwege een administratieve of technische non-conformiteit , waarvan het risico als MIDDEL wordt 
ingeschat.  
 
Afronding fase 1 met: 
Een beschikking non-conformiteit, waarin de zienswijze van de fabrikant is verwerkt . 
Onafhankelijk van het feit of de fabrikant al dan niet op vrijwillige basis bereid is de vereiste 
maatregelen te treffen. 
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Risico-klasse 3 (ORANJE) / fase 1 
Een Kennisgeving non-conformiteit met mogelijkheid tot geven van zienswijze binnen 14 dagen, 
vanwege een administratieve of technische non-conformiteit, waarvan het risico als HOOG wordt 
ingeschat.  
 
Afronding van fase 1 met: 
A) beschikking non-conformiteit 

Indien de fabrikant in de zienswijze opneemt dat de genoemde maatregelen uit de 
Kennisgeving 

worden genomen, zal een beschikking non-conformiteit worden opgesteld, waarin de  
zienswijze en maatregelen van de fabrikant worden bevestigd.  

B) beschikking non-conformiteit + Last artikel 21  
Indien de fabrikant niet de maatregelen uit de Kennisgeving zal treffen, wordt een 
Kennisgeving Last artikel 21 opgesteld, waarin proportionele maatregelen (MAATWERK!) 
zijn opgenomen, met 
mogelijkheid tot geven van zienswijze binnen 14 dagen. Daarna volgt een Last artikel 21 
(met corrigerende maatregelen), waarin de zienswijze op de maatregelen is verwerkt,  en 
een beschikking  
non-conformiteit (met de constatering dat betreffend product niet in conformiteit  is). 
 

Indien een Last art. 21 wordt ingezet, is sprake van ingrijpen op de Europese markt. Een 
vrijwaringsclausule moet worden ingediend, indien de producten ook buiten Nederland op de markt 
worden gebracht. 
 
 
Risico-klasse 4 (ROOD) / fase 1 
 
Een beschikking non-conformiteit vanwege een technische non-conformiteit waarvan het risico als 
ERNSTIG wordt ingeschat. Hierbij wordt geen verzoek gedaan om een zienswijze binnen 14 dagen 
vanwege de ernst van het risico en de spoedeisendheid van de te ondernemen actie. Wel dient de 
toezichthouder ‘hoor en wederhoor’te verlenen aan de fabrikant bij voorkeur vóór de beschikking 
non-conformiteit en brief Last ex artikel 21, maar als dit gezien de ernst van het risico en dus het 
belang van snel handelen niet mogelijk is, kan dit ook plaatsvinden na de beschikking non-
conformiteit en de Last ex artikel 21.  
 
Mogelijke handhavingsinstrumenten: 

• Merk van afkeur bij fabrikant en producten in de handel 
• Buitengebruik stellen en verzegelen bij de houder / gebruiker 
• Mondelinge hoor / wederhoor  

Afronding fase 1 met: 
• Beschikking non-conformiteit 
• Last artikel 21 met maatregelen (bezwaar mogelijk). Ev bezwaar heeft geen opschortende 

werking. 
• Boete of PV ingeval van toepassselijkheid van art 32a, derde lid Warenwet16 (in overleg 

met FP); 
• Waarschuwing LOD 

 
 
 

                                               

16 Art 32a, derde lid Warenwet:  
3. In afwijking van het eerste lid kan de overtreding niet met een bestuurlijke boete worden afgedaan, indien 
voor de overtreding op basis van de Wet op de economische delicten een hogere geldboete kan worden 
opgelegd dan de in de bijlage terzake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete, en: 
a) de opzettelijke of roekeloze overtreding een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens tot 
gevolg heeft, of 
b) de in de bijlage ter zake van de overtreding voorziene bestuurlijke boete aanmerkelijk wordt overschreden 
door het met de overtreding behaalde economische voordeel.  
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Bestuurlijke boete 
Op basis van artikel 32a, eerste lid Warenwet kan de minister een bestuurlijke boete op leggen. De 
hoogte van die bestuurlijke boete is afhankelijk van de overtreding die is begaan. Welke boete 
dient te worden opgelegd is beschreven in het Warenwetbesluit bestuurlijke boete. Bezien dient te 
worden welk feitnummer hoort bij de betreffende overtreding17. In de diverse verschillende 
Warenwetbesluiten is in een bijlage een overzicht van feitnummers opgenomen en daarin wordt 
expliciet vermeld welke bestuurlijke boete bij welk feitnummer kan worden opgelegd. Voor het 
overige wordt verwezen naar hetgeen is beschreven in Paragraaf 11.  
 
Verjaring/ verval vordering bestuurlijke boete 
In artikel 5:45, eerste lid Algemene wet bestuursrecht18 is beschreven dat, indien voor een 
overtreding een bestuurlijke boete van meer dan 340 euro kan worden opgelegd, de bevoegdheid 
tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt 5 jaar nadat de overtreding heeft 
plaatsgevonden. Indien voor een overtreding een bestuurlijke boete van minder dan 340 euro kan 
worden opgelegd dan vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete 3 jaar 
nadat de overtreding heeft plaatsgevonden. In een bijlage bij de diverse verschillende 
Warenwetbesluiten is een overzicht opgenomen van bedragen ingeval bepaalde artikelen worden 
overtreden. Dit laatste is beschreven in artikel 5:45, tweede lid juncto art 5:53 Awb.  
 
Buitenlandse fabrikant 
Is het product afkomstig van een buitenlandse fabrikant (en dan maakt het niet uit of het een 
fabrikant binnen de EER of buiten de EER betreft) dan geldt eenzelfde werkwijze als hiervoor 
beschreven. Alleen de correspondentie zal in het Engels geschieden. In de eerste fase zal naast de 
kennisgeving non-conformiteit en de beschikking non-conformiteit aan de fabrikant tevens een 
aparte brief aan de gemachtigde//importeur of distributeur worden gestuurd van de 
onderzoeksresultaten. Is sprake van risicoklasse Hoog, waarbij de fabrikant niet bereid is tot het 
vrijwillig treffen van maatregelen en bij risicoklasse Ernstig, dan zal de fabrikant ook een Last ex 
art 21 Warenwet worden opgelegd. Tevens zal eenzelfde last ex art 21 worden opgelegd bij de 
importeur/distributeur of andere houder in Nederland waar dat product is aangetroffen. De 
toezichthouder in het land waar de fabrikant is gevestigd wordt door middel van ICSMS in kennis 
gesteld van de resultaten van het onderzoek voor zover er een last ex art 21 is opgelegd. Betreft 
het een fabrikant binnen de EER dan zal ingeval van risicoklasse 4 Ernstig ook een RAPEX-melding 
worden gedaan en dient er een vrijwaringsclausule plaats te vinden door de Europese Commissie 
te informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
17 Zie het warenwetbesluit bestuurlijke boeten: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011841/2017-12-05 
18 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2017-12-01#Hoofdstuk5 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011841/2017-12-05
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Fase 2 
 
In handhavingsfase 2 vindt hercontrole op non-conformiteit van het product plaats maar bij 
risicoklasse 3 en 4 tevens de controle op de door de fabrikant te treffen maatregelen. 
Ook in deze fase is de inzet van het handhavingsinstrument afhankelijk van de risicobeoordeling.  
 
Schema: Handhavingsfase 2 / Nieuwbouw / fabrikant 
 
Risico-
beoor-
deling 

Laag Middel Hoog Ernstig 

Controle? 
 
 
 
 

Geen 
controle 

Controle 
beschikking non-
conformiteit 
Na ca 1 jaar 

Controle 
beschikking non-
conformiteit na 
gestelde termijnen 
 

Controle 
beschikking non-
conformiteit 
+ Last art 21 
na gestelde 
termijnen 

Controle na gestelde 
termijnen 
. Last art 21  
. Beschikking non-
confor-miteit 

In orde  Afhandelingsbrief 
 

Afhandelingsbrief Afhandelingsbrief Afhandelingsbrief 

Niet in 
orde, 
 
HH-
instrument 

 Bestuurlijke 
boete 

Kennisgeving 
(korte termijn) en  
Last art. 21+ 
Vrijwaringsclausule 

P.V. 
 
 
Overleg met FP 

P.V. 
 
 
Overleg met FP 

 Waarschuwing 
LOD 

Bestuurlijke Boete Bestuurlijke 
Boete 

Bestuurlijke Boete 

  Waarschuwing LOD LOD LOD 
 
Risicoklasse-1 (GROEN) / fase 2 CONTROLE 
Geen hercontrole. 
Gezien de risicogerichte werkwijze en de beperkte inspectiecapaciteit van de Inspectie SZW, 
krijgen deze overtredingen in principe geen prioriteit. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk. 
 
Risico-klasse-2 (GEEL) / fase 2 CONTROLE 
Controle beschikking non-conformiteit 
Indien non-conformiteit nog steeds wordt geconstateerd, volgt een zwaarder 
handhavingsinstrument. 
 
HANDHAVINGSINSTRUMENT in fase 2: 
Bestuurlijke boete en een Waarschuwing LOD.  
Met de inzet van punitieve/sanctionerende maatregelen wordt de fabrikant gestraft. De boete 
wordt opgelegd vanwege het feit dat het product niet in conformiteit is gebracht.  
 
Corrigerende maatregelen (Last ex art. 21) kunnen niet worden opgelegd, aangezien de Last art. 
21 is gekoppeld aan de aanwezigheid van gevaar. Nu deze categorie als MIDDEL is beoordeeld is 
van gevaar geen sprake. Wel mogelijk is het opleggen van een Last onder dwangsom (Lod). De 
inhoud van de last zal hetzelfde zijn als bij een Last ex art 21 Warenwet. Maar voordat er een Lod 
wordt ingezet zal de fabrikant eerst een waarschuwing Lod krijgen. Door de inzet van een 
waarschuwing Lod wordt verwacht dat de fabrikant voldoende wordt aangezet alsnog corrigerende 
maatregelen zal nemen. 
 
Risico-klasse 3 (ORANJE) / fase 2 CONTROLE 
A) Controle beschikking non-conformiteit 
Gezien het risico kan de controletermijn van fase 2 in risicoklasse 3 niet te lang zijn. Te denken 
valt aan een redelijke termijn die afhankelijk is van de termijn, verbonden aan de door de 
fabrikant te treffen maatregelen.  
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Indien bij controle opnieuw non-conformiteit bij hetzelfde product wordt geconstateerd en 
toegezegde maatregelen niet zijn genomen, volgt de inzet van zwaardere 
handhavingsinstrumenten:  
. Bestuurlijk boete, en 
. Kennisgeving en Last artikel 21 (+ vrijwaringsclausule), en 
. Waarschuwing LOD. 
Door alsnog de inzet van een Last artikel 21 worden corrigerende maatregelen verplicht gesteld, 
waarbij de vrijwaringsmodule moet worden toegepast indien de producten ook buiten Nederland 
worden verhandeld. 
 
B) Controle beschikking non-conformiteit + Last art. 21 
Indien het product niet in conformiteit is gebracht en/of maatregelen Last art. 21 zijn niet 
genomen, volgt de inzet van een zwaarder handhavingsinstrument:  
. Proces-verbaal 
. Overleg met Functioneel Parket 
. Waarschuwing LOD 
Willens en wetens blijft de overtreding in stand. Een PV is dan een proportioneel instrument. 
Met een LOD wordt de fabrikant nogmaals aangezet tot het nemen van maatregelen, anders zal 
periodiek een dwangsom worden geïnd. 
 
Risico-klasse 4 (ROOD) / fase 2 CONTROLE 
Controle van maatregelen zal snel na constatering plaatsvinden. 
Indien het product niet in conformiteit is gebracht en/of maatregelen Last art. 21 niet zijn 
genomen, volgt de inzet van een zwaarder handhavingsinstrument:  
. LOD wordt opgelegd met 2 wekelijkse controle. (sanctionerende maatregelen) 
. PV wordt opgesteld. Willens en wetens blijft een overtreding met gevaar bestaan; 
. Overleg met FP 
 
Buitenlandse fabrikant 
Is het product afkomstig van een buitenlandse fabrikant (en dan maakt het niet uit of het een 
fabrikant binnen de EER of buiten de EER betreft) dan geldt eenzelfde werkwijze als hiervoor 
beschreven. Alleen de correspondentie zal in het Engels geschieden. In de tweede fase zal bij het 
opgelost hebben van de non-conformiteit een afhandelingbrief worden verzonden. Is sprake van 
een bestendiging van de overtreding dan zal een bestuurlijke boete worden opgelegd. Is daarnaast 
de opgelegde last niet opgevolgd, dan zal er ook een PV opgemaakt moeten worden. De 
buitenlandse toezichthouder zal bij de effectuering van de opgelegde maatregelen verzocht worden 
assistentie te leveren.  
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5.3 Handhaving certificatie19verplichtingen nieuwbouwfase 
 
De fabrikant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste 
conformiteitsbeoordelingsprocedure (procedurele verplichtingen). In sommige situaties heeft de 
wetgever bepaald dat in de procedure een externe conformiteitsbeoordelingsinstantie (EU-CBI) 
moet worden betrokken, pas na goedkeuring door de EU-CBI mag het product in de handel worden 
gebracht. De EU-CBI voert inspecties en beoordelingen uit en geeft een goedkeuringscertificaat of 
een goedkeuringsverklaring af als het product voldoet aan de volgens de procedure te toetsen 
eisen.  
 
In vervolg op hoofdstuk 3 “Certificatie als extra borging” en hoofdstuk 4 “Uitgangspunten 
handhavingsbeleid” wordt in deze paragraaf ingegaan op de handhaving bij de fabrikant 20 ten 
aanzien van de certificatieverplichtingen voor nieuwe producten, waarbij een EU-CBI moet worden 
ingeschakeld. 
 
De conformiteitsbeoordelingsprocedure en tevens de rol van de EU-CBI kan een klein tot groot 
deel van het productieproces bestrijken (van enkel de ontwerpfase tot het testen op 
eindproducten), dit is afhankelijk van het risiconiveau van het product (hoe hoog zijn de te 
beheersen risico’s). In de verschillende productrichtlijnen cq. Warenwetbesluiten zijn de 
certificatieverplichtingen uitgewerkt. In dit hoofdstuk spreken we van een “certificatieplichtig 
product” voor alle vormen van certificatie op basis van de productrichtlijnen. 
 
In de handhaving van de certificatieverplichtingen worden drie situaties onderscheiden: 

I.Een certificatieplichtig product heeft geen geldig EU-CBI certificaat; 
II.Een certificatieplichtig product heeft wel een geldig EU-CBI certificaat, maar is toch niet in 

conformiteit met de essentiële veiligheidseisen van de van toepassing zijnde 
productrichtlijn; 

III.Een fabrikant verklaart zijn risicovolle product volledig volgens een geharmoniseerde norm te 
hebben geproduceerd, maar heeft dat feitelijk niet gedaan. Hierdoor maakt de fabrikant in 
strijd met de regelgeving gebruik van de mogelijkheid een risicovol product op de markt te 
brengen zonder betrokkenheid van een EU-CBI (door toepassing van een geharmoniseerde 
norm, die alle risico’s dekt). Deze situatie is bijvoorbeeld mogelijk voor machines, die 
vallen onder bijlage IV van de Machinerichtlijn. 
 
 

I. Een certificatieplichtig product heeft geen geldig EU-CBI 
certificaat 
Definitie: Onder “geen geldig EU-CBI certificaat” wordt verstaan: een certificatieplichtig product 
dat op de markt wordt gebracht zonder dat voor dit product het verplichte certificaat van 
goedkeuring afgegeven is door een daartoe bevoegde EU-CBI; de procedure voor de goedkeuring 
van een certificatieplichtig product is dan niet (geheel) doorlopen, of met een afkeuring afgesloten. 

Handhaving is in grote lijnen vergelijkbaar met die bij risicoklasse 4 (Rood/Ernstig; zie 5.2). Op 
een paar punten is de aanpak echter anders: de marktmaatregelen worden aan de fabrikant 
opgelegd middels een last onder dwangsom (in plaats van een last ex. artikel 21), en het al of niet 
doen van een RAPEX melding wordt overwogen aan de hand van de kenmerken van het product.  
Het staken van de handel wordt bij de fabrikant bereikt via een last onder dwangsom, 
(Nederlandse) distributeurs worden met een afschrift op de hoogte gesteld. Indien het product ook 
buiten Nederland maar binnen de EER verhandeld wordt moet een vrijwaringsclausule gestart 
worden. De non-conformiteit (het ontbreken van een verplicht certificaat) wordt vastgelegd in een 
beschikking non-conformiteit, deze wordt zonder kennisgeving verstuurd vanwege het 
                                               
19 Niet elke conformitietsbeoordeling leidt tot afgifte van een certificaat door een CBI. Een aantal 
CBI’s geeft geen certificaten af maar verklaringen. Dat is wat anders dan certificaten. Een 
certificaat is een verkalring, een verklaring kan een certificaat zijn, maar hoeft dat niet te zijn. Daar 
waar in deze paragraaf gesproken wordt van certificaat wordt tevens gedoeld op deze verklaringen.  
20 Waar ‘fabrikant’ staat gaat het om degene op wie de certificaatplicht rust (kan ook importeur of installateur 
zijn). 
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spoedeisende karakter. De zienswijze van de fabrikant wordt mondeling verkregen, indien 
mogelijk voorafgaand aan het versturen van de handhavingsbrieven. Verzegeling kan plaatsvinden 
indien er een vermoeden is dat het product ondanks verbod toch verhandeld zal worden. Gebruik 
kan verboden worden (artikel 30 lid 1 Warenwet). Bovendien wordt er direct een bestuurlijke 
boete opgelegd. In sommige gevallen echter wordt een PV opgemaakt i.p.v. een boete; namelijk 
als er sprake is van valsheid in geschrifte of als het gaat om situaties en voorwaarden zoals 
beschreven in artikel 32a, derde lid onder a van de Warenwet. 
 
 
 
 
 
 

 Verplicht certificaat EU-CBI ontbreekt 
HH-instrumenten . LOD (maatwerk*) + vrijwaringsclausule 

+ aparte brief naar Nederlandse gemachtigden/importeurs en distributeurs 
. Beschikking non-conformiteit 
eventueel: 
. RAPEX  
. Merk van afkeur op non-conforme producten bij fabrikant en handel; 
. Buiten gebruik stellen / verzegelen bij houders (art 30 lid 1, Warenwet). 

Zienswijze Mondelinge hoor / wederhoor (LOD en beschikking non-conformiteit) 
Afronding Fase 1 met . Boeterapport of PV  
* = LOD is maatwerk, met als minimale inhoud: 1. Staken handel gelasten aan fabrikant 2. Fabrikant 

moet alsnog certificatie door EU-CBI laten uitvoeren òfwel de ongecertificeerde producten 
terughalen bij de houders. 3. Fabrikant moet gebruikers en distributeurs informeren over 
ontbreken certificaat 4. Fabrikant moet distributeurs meedelen dat het verboden is het product 
te verhandelen zolang het nog geen certificaat heeft.  

Voor buitenlandse fabrikanten wordt een beschikking non-conformiteit verstuurd waarin het verder 
verhandelen wordt verboden, en ook een termijn vermeld wordt waarbinnen het product alsnog 
gecertificeerd moet worden, evenals een termijn waarbinnen distributeurs en houders op de 
hoogte moeten worden gesteld van het ontbrekende certificaat en het verhandelverbod. Bij niet-
naleving wordt voor de handhaving bij de fabrikant assistentie gevraagd aan de toezichthouder 
binnen de EER waar de fabrikant gevestigd is. 

 

Toelichting op de hiervoor beschreven handhaving: 
• De wetgever heeft het product als zodanig potentiëel risicovol beoordeeld dat, naast de 

fabrikant, een deskundige onafhankelijke derde partij (de EU-CBI) de conformiteit van het 
product moet beoordelen. Als die verplichte certificatie niet plaatsvindt, mist voor dit product 
deze waarborg, waardoor onduidelijk is hoe groot het gevaar van het product is en of dit 
afdoende is gereduceerd door de fabrikant;  

• Het risico (tijdens het gebruik) van een niet-gecertificeerd product, dat wel gecertificeerd hoort 
te zijn, kan zeer hoog zijn voor de gebruiker(s) en/of de omgeving, en is visueel vaak niet 
vast te stellen door de Inspectie SZW (denk aan materiaalsterkte, stabiliteitsberekeningen, 
elektrische veiligheid, explosiegevaar, etc.).  

• Daarom moet direct de handel in dit product gestaakt worden totdat de fabrikant door een EU-
CBI heeft laten vaststellen dat het product voldoet en juiste certificaat beschikbaar is. Voor 
de producten die al in de handel gebracht zijn en in gebruik zijn, moet zo snel mogelijk 
duidelijk worden of ze voldoen aan de EVE.  

• Certificatieontduiking werkt concurrentievervalsend en marktverstorend. De fabrikant die zijn 
product zonder geldig certificaat op de markt brengt spaart immers de aanzienlijke kosten 
van het certificatietraject uit. Hierdoor heeft hij financieel voordeel dat te kenmerken is als 
concurrentievervalsing en marktverstoring; bovendien ondermijnt dit gedrag het systeem 
van certificatie. 

• De handhaving met direct een boete is ook in overeenstemming met het handhavingsbeleid bij 
Arbo m.b.t. het niet beschikken over een wettelijk verplicht certificaat. De toelichting bij de 
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beleidsregel boeteoplegging Arbo geeft aan dat een waarschuwing als een inadequaat 
handhavingsinstrument moet worden gezien wanneer men in risicovolle situaties nagelaten 
heeft risicoverminderende handelingen/maatregelen te treffen. Naar analogie is dit een 
aanvullende grond om bij het ontbreken van nieuwbouwcertificaten een boete op te leggen: 
voor de potentiëel risicovolle producten is de verplichte borging door een derde partij 
(bewust) niet gedaan. 

• Voor wat betreft de vraag of er een bestuurlijke boete of een proces verbaal als instrument 
moet worden ingezet wordt verwezen naar artikel 32a van de Warenwet. Hierin staan een 
aantal voorwaarden (waaronder bv bepaald economisch voordeel) waaronder een proces 
verbaal zou moeten worden opgemaakt in plaats van het opmaken van een boeterapport.  

 
• In situaties waarbij sprake is van valsheid in geschrifte of bewuste/opzettelijke overtreding 

(denk aan vervalsing van certificaten of op de markt brengen van een product dat is 
afgekeurd door een EU-CBI) zal er overleg plaatsvinden met het OM over eventuele 
strafrechtelijke vervolging. Bij strafrechtelijke vervolging zal geen bestuurlijke boete worden 
opgelegd om dubbele bestraffing te voorkomen.  

 
 
 
We kunnen diverse situaties onderscheiden waarin een certificatieplichtig product geen geldig of in 
het geheel geen certificaat heeft: 

1. Het product is niet ter toetsing aan EU-CBI aangeboden, of de toetsing is niet afgerond; 
2. Het product is gewijzigd door de oorspronkelijke fabrikant en dit is niet gemeld aan de EU-

CBI; 
3. De fabrikant gebruikt een geldig certificaat van een ander product; 
4. Het product is afgekeurd na toetsing door een EU-CBI; 
5. Het product is voorzien van een vervalst EU-CBI certificaat  

In de situatie 1 en 2 wordt bovenstaand handhavingsbeleid toegepast.  

In situatie 3 gebruikt een fabrikant voor een product een (geldig) certificaat van een ander 
product. Het product waar de VVO betrekking op heeft, heeft dus geen certificaat dat geldig is voor 
dit product. In dat geval heeft de fabrikant in de VVO mogelijk valsheid in geschrifte gepleegd (art 
225 WSr), omdat naar een onjuist certificaat is verwezen. Als alle bestanddelen van dit strafbare 
feit bewezen kunnen worden, zal dit via strafrecht worden afgehandeld en daarom geen 
bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij onvoldoende bewijs van valsheid in geschrifte, blijft over 
de overtreding: afwezigheid van een geldig certificaat, met de bijpassende handhaving.  

In situatie 4 (het product is afgekeurd na toetsing door een EU-CBI) wordt een product dat niet 
aan de eisen uit de richtlijn voldoet bewust en opzettelijk in de handel gebracht ondanks de 
afkeuring door de EU-CBI. Als het punt van afkeuring leidt tot direct gevaar moet op basis van 
artikel 32a, derde lid onder a van de Warenwet op basis van WED een proces verbaal worden 
opgemaakt. Bij onvoldoende bewijs voor dit strafrechtelijke feit, blijft over de overtreding: 
afwezigheid van een geldig certificaat, met de bijpassende handhaving.21 

Tenslotte is er een mogelijke situatie waarbij het certificaat vervalst is (situatie 5). Dan wordt er 
net als bij situatie 3 na overleg met OM proces-verbaal opgemaakt voor “valsheid in geschrifte”. 
Bij onvoldoende bewijs van valsheid in geschrifte, blijft over de overtreding: afwezigheid van een 
geldig certificaat, met de bijpassende handhaving inclusief boete. 

 

 

 

                                               
21 In artikel 32a, derde lid onder a van de Warenwet wordt vermeld dat; wanneer voor de overtreding op basis 
van de WED een hogere geldboete kan worden opgelegd dan de in de bijlage ter zake van de overtreding 
voorziene bestuurlijke boete én de opzettelijke en roekeloze overtreding een direct gevaar voor de gezondheid 
en veiligheid van de mens tot gevolg heeft, niet met een bestuurlijke boete kan worden afgedaan. 
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II. Een certificatieplichtig product heeft wel een geldig EU-CBI 
certificaat, maar is niet in conformiteit  
Een certificaat van een EU-CBI geeft nog geen zekerheid van overeenstemming met de 
productregelgeving. Ook een gecertificeerd product kan op conformiteit worden geïnspecteerd door 
de Inspectie SZW. Bij constatering van een non-conformiteit richt de handhaving door 
markttoezichthouder Inspectie SZW zich primair op de fabrikant. Deze fabrikant is en blijft 
verantwoordelijk voor het voldoen aan de fabrikantverplichtingen die de productrichtlijn aan een 
product stelt.  

Als blijkt dat een gecertificeerd product niet in conformiteit is met de daaraan gestelde essentiële 
veiligheidseisen, wordt tijdens het onderzoek de EU-CBI hiervan op de hoogte gesteld en gevraagd 
om een reactie, en om indien nodig, maatregelen te nemen m.b.t. het certificaat van dit product, 
en ook m.b.t. het eigen werkproces van de EU-CBI. De EU-CBI wordt zo aangesproken op de eigen 
rol en verantwoordelijkheid, en de Inspectie SZW heeft een extra goede onderbouwing van haar 
oordeel.  

Ook het nationale accreditatieorgaan dat de EU-CBI controleert wordt op de hoogte gebracht, 
zodat die de EU-CBI op dit punt in de gaten kan houden c. q. kan corrigeren. Daarnaast ontvangen 
de aanmeldende autoriteit en een eventuele publieke toezichthouder kopieën van de 
correspondentie. 

Als de reactie van de EU-CBI op ons verzoek niet adequaat is, kan handhaving bij de EU-CBI aan 
de orde komen. Inspectie SZW is namelijk tevens toezichthouder op de wettelijke SZW 
Certificatiestelsels en op de door Inspectie SZW aangewezen EU-CBI’s en kan maatregelen 
opleggen aan de EU-CBI indien deze haar taken in het wettelijke certificatiestelsel niet rechtmatig 
uitvoert (zie hoofdstuk 7).  

Toelichting: 
• Als een gecertificeerd product niet in conformiteit blijkt te zijn, is er waarschijnlijk iets mis 

gegaan bij de certificatie. Bij typecertificatie en certificatie van eindproducten lijkt dit zeer 
waarschijnlijk. Bij een certificatie van het kwaliteitssysteem van de fabrikant kan de EU-
CBI een controlefout hebben gemaakt, of het product kan ook buiten het zicht van de EU-
CBI zijn geweest, omdat de controle steekproefsgewijs werd uitgevoerd. 

• Mogelijk zal de fabrikant tegen de handhaving in bezwaar of beroep gaan, en zich daarbij 
beroepen op het positieve oordeel van de EU-CBI. De onderbouwing van non-conformiteit 
terwijl er een certificaat is afgegeven dient ook vanwege deze reden door Inspectie SZW 
duidelijk te worden omschreven; 

• Inspectie SZW is naast markttoezichthouder op productveiligheid ook toezichthouder op de 
wettelijke certificatiestelsels. Dit betreft de rechtmatige uitvoering (regelnaleving), evenals 
het monitoren van en bijdragen aan de doeltreffendheid van de wettelijke 
certificatiestelsels. Vanwege deze doelstelling: 

o Faciliteert en stimuleert zij de EU-CBI’s om hun taak beter uit te voeren (door 
bevindingen over gecertificeerde producten te delen): 
 de EU-CBI kan optreden tegen certificaathouder of (bij kwaliteitssysteem) 

gerichter controleren.  
 kan voor de EU-CBI aanleiding zijn om zijn eigen functioneren te verbeteren 

(leren van gemaakte fouten). 
o Stelt ze het accreditatieorgaan in staat gerichter te controleren bij de EU-CBI. 
o Gebruikt ze de reacties van de EU-CBI’s om meer inzicht te krijgen in hun 

functioneren. 
• Naarmate het wettelijk certificatiestelsel beter werkt zullen meer gecertificeerde producten 

voldoen aan de eisen, en kan de Inspectie SZW meer aandacht geven aan de niet-
gecertificeerde producten. 
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III Een fabrikant verklaart dat zijn product volledig volgens een 
geharmoniseerde norm is geproduceerd, maar heeft dat niet 
gedaan.  
 
Het gaat hier om producten met een hoog risiconiveau, waarbij in principe een EU-CBI moet 
worden ingeschakeld, tenzij de fabrikant volledig produceert volgens een geharmoniseerde norm 
die alle relevante essentiële eisen afdekt. In dat laatste geval mag de fabrikant de conformiteit zelf 
beoordelen, zonder inschakeling van een EU-CBI. Het volgen van de geharmoniseerde norm wordt 
geacht net als certificatie door EU-CBI een voldoende extra borging te geven.22 

Als de fabrikant voor deze procedure kiest (het volgen van de geharmoniseerde norm zonder EU-
CBI in te schakelen) en vervolgens niet volledig volgens die norm produceert, mist dus (een deel 
van) de vereiste borging en heeft de fabrikant ook de kosten van de EU-CBI uitgespaard en 
hiermee concurrentievoordeel behaald. De fabrikant had dus een EU-CBI moeten inschakelen 
aangezien hij niet volgens geharmoniseerde norm heeft geproduceerd. De overtreding is dan het 
ontbreken van een geldig certificaat. Bijbehorende handhaving is beschreven onder I 
(marktmaatregelen en boete).  
 

                                               
22 Deze situatie is bijvoorbeeld mogelijk voor machines, die vallen onder bijlage IV van de Machinerichtlijn, zie 
artikel 12, derde lid van de MRL.  
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6 Handhaving in de gebruiksfase 
 

6.1 Uitgangspunten bij de handhaving in de gebruiksfase 
 
 

6.2 Het beleid bij handhaving 
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7 Handhaving bij EU- en NL-Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
(CBI’s) 

 
Vele producten mogen pas in de handel worden gebracht na tussenkomst van een CBI (keuring/ 
afgifte van certificaat van goedkeuring/ conformiteitsbeoordeling zoals bedoeld in de europese 
productrichtlijnen).  
 
De inspectie is ook toezichthouder op het functioneren van de CBI’s. Handhaving bij CBI’s wordt 
uitgevoerd door Certificatiespecialisten en vindt haar grondslag in artikel 7a, derde lid van de 
Warenwet, nader uitgewerkt in de diverse Warenwetbesluiten. Voor de wijze waarop gehandhaafd 
wordt wordt verwezen naar de beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandig-
hedenwet en Warenwet. 23 

 
 
  

                                               
23 http://wetten.overheid.nl/BWBR0027905/2012-01-01; er worden momenteel besprekingen gevoerd tot aanpassing van dit 
handhavingsbeleid. Zodra het nieuwe beleid is vastgesteld zal op deze plaats hiernaar worden verwezen.  
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027905/2012-01-01
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8 Nadere invulling per richtlijn 
 
Nader te bepalen 
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9 Vrijwaring en RAPEX 
 
Een Europese bevoegdheid van de lidstaat: de vrijwaringsclausule en RAPEX. 
 
Een lidstaat stelt vast dat een CE-gemarkeerd product dat vergezeld gaat van een Verklaring van 
Overeenstemming (EU-conformiteitsverklaring) en overeenkomstig het gebruiksdoel of in 
redelijkerwijs voorzienbare omstandigheden wordt gebruikt de gezondheid en veiligheid van 
personen en, in voorkomend geval, huisdieren of goederen in gevaar dreigt te brengen. In dat 
geval moet de lidstaat alle noodzakelijke maatregelen nemen om het product uit de handel te 
nemen, te verbieden dat zij in de handel wordt gebracht, dan wel het vrije verkeer van het product 
beperken. 
De lidstaat stelt daarbij hiervan de Europese commissie en de andere lidstaten in kennis met 
vermelding van de redenen. De commissie treedt zo spoedig mogelijk in overleg met partijen. Na 
dit overleg onderzoekt de commissie of de door de lidstaat genomen maatregelen al dan niet 
gerechtvaardigd zijn en stelt zij de lidstaat die het initiatief heeft genomen, de overige lidstaten 
alsmede de fabrikant of diens gemachtigde hiervan in kennis. 
 
In concreto begint een vrijwaringsprocedure bij de inzet van een Last art. 21 Warenwet. In 
dergelijke gevallen moet worden overgegaan tot het volgen van de procedure voor vrijwaring (of 
vrijwaringsclausule of safeguard), indien producten in een of meerdere andere EER-landen dan 
Nederland in de handel worden gebracht.  
 
Indien er sprake is van een ernstig risico (R – 4) wordt tevens een melding van de zaak gedaan in 
het Europese waarschuwingssysteem RAPEX. Dit geldt ook alleen voor gevallen waarbij sprake is 
dat meerdere exemplaren van het product in verschillende Europese landen worden verkocht. 
 
Voor wat betreft de te volgen procedure woirdt verwezen naar het document: Procedure 
vrijwaringsclausule machines (Rapex en ICSMS)24   

                                               
24 http://diwa.intra.minszw.nl/Kennisbank/Kennisbank/Procedure%20vrijwaringsclausule.pdf 
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10 Samenloop tussen product- en arboregelgeving bij de gebruiker 
 
Arbobesluit, artikel 7.2, eerste lid 
“Een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld arbeidsmiddel voldoet aan de 
op dat arbeidsmiddel van toepassing zijnde Warenwetbesluiten.” 
In principe worden door fabrikanten en importeurs alleen producten/arbeidsmiddelen op de markt 
gebracht, die voldoen aan de daarop van toepassing zijnde Warenwetbesluiten. Echter het wordt 
tevens van belang geacht om de werkgevers (professionele gebruikers) te verplichten zich ervan 
te vergewissen dat het arbeidsmiddel inderdaad voldoet aan de toepasselijke warenwetgeving, en 
dus (overeenkomstig die wetgeving):  

• is voorzien van een CE-markering, en  
• vergezeld gaat van een conformiteitsverklaring25. 

 
Arbobesluit artikel 7.2, tweede lid 
Indien het arbeidsmiddel naast de CE-markering en de EG-verklaring van overeenstemming (cq 
EU-conformiteitsverklaring) ook nog overeenkomstig de gebruiksvoorschriften wordt gebruikt, dan 
wordt dit arbeidsmiddel, zoals blijkt uit artikel 7.2, tweede lid Arbobesluit, vermoed te voldoen aan 
de in dit artikel genoemde voorschriften van het Arbobesluit. De genoemde voorschriften hebben 
betrekking op:  

• bewegende delen (7.7), 
• alarmsignalen (7.10),  
• besturingssysteem (7.13),  
• in werking stellen van arbeidsmiddelen (7.14) 
• stopzetten van arbeidsmiddel (7.15),  
• noodstopvoorziening (7.16), en 
• uitrusting mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving (7.17a en b).  

De werkgever mag dus aannemen dat het arbeidsmiddel voldoet aan de voorschriften in 
genoemde artikelen.  
 
Algemene zorg- en onderzoeksverplichting 
Dit rechtsvermoeden is echter wel door de Inspectie SZW te weerleggen. De aanwezigheid van de 
CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming ontslaat de werkgever niet van de 
verplichting om na te gaan of een bepaalde machine bij gebruik in de concrete arbeidssituatie ook 
voldoende veilig is. De zogenaamde algemene zorg- en onderzoeksverplichting voor de werkgever. 
Zo is het vermoeden van conformiteit weerlegt als de Inspectie SZW kan aantonen dat het 
arbeidsmiddel niet overeenkomt met het desbetreffende Warenwetbesluit en het product gevaar 
oplevert.  
 
Evident onveilig 
Indien de werkgever (ondanks de CE-markering en EG-verklaring van overeenstemming) 
redelijkerwijs had kunnen weten dat het gebruik van het arbeidsmiddel gevaar oplevert, omdat het 
product evident onveilig is, zal op grond van de Arboregelgeving kunnen worden gehandhaafd bij 
de werkgever. 
 
Uitspraak “Storteboom” 
In dit verband kan de uitspraak in de zaak Storteboom 26aangehaald worden. In deze uitspraak 
bevestigt de Raad van State dat de handhaving via de Warenwet(besluit Machines) en via 
hoofdstuk 7 Arbobesluit naast elkaar staan. Ingevolge art. 7.2, tweede lid, Arbobesluit wordt een 
conform het Warenwetbesluit Machines CE-gemarkeerde machine in principe geacht veilig te zijn. 
De Raad van State bevestigt echter dat lid 1 een rechtsvermoeden betreft. Dit wil zeggen dat de 
Inspectie SZW de mogelijkheid heeft aan te tonen dat een machine in de praktijk toch niet veilig 
is. Bovendien wordt in deze uitspraak aangegeven dat de aanwezigheid van een CE-markering en 
                                               
25 In sommige gevallen , bv in artikel 7.2 van het Arbobesluit, wordt in dit verband een ander begrip gebruikt 
zoals EG-verklaring van overeenstemming of EU-verklaring van overeenstemming. Hiermee wordt evenwel 
exact hetzelfde bedoeld.  
26 Raad van State: Uitspraak 200409513/1, 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2004:AR5145 
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een EG-verklaring van overeenstemming de werkgever niet ontslaat van haar algemene zorg- en 
onderzoeksverplichting mbt de machine. Wordt aan deze verplichting niet voldaan, dan kan de 
werkgever toch een boete worden opgelegd wegens overtreding van het Arbobesluit. Dit sluit 
overigens eventuele handhaving bij de fabrikant/importeur niet uit, en omgekeerd. 
 
Handhaving bij werkgever en fabrikant 
 
In het geval dat is vastgesteld dat het arbeidsmiddel (product in de zin van de Warenwet) als 
gevolg van een gebrek in het oorspronkelijke ontwerp intrinsiek27 onveilig is, en ernstig gevaar 
oplevert voor personen, wordt het arbeidsmiddel dat bij een werkgever/gebruiker is aangetroffen 
stilgelegd. Verwezen wordt in dit verband naar het Handhavingsbeleid Arbeidsomstandigheden-
wetgeving. Daarnaast zal richting de fabrikant actie moeten worden ondernomen. Bij de fabrikant 
zal het arbeidsmiddel op grond van artikel 30, eerste lid Warenwet buitengebruik moeten worden 
gesteld en daartoe worden verzegeld. Verwezen wordt in dit verband naar de 
verzegelingsinstructie, te vinden in DIWI. Ook kan het zijn dat op basis van artikel 27, eerste lid 
van de Warenwet een merk van afkeuring dient te worden aangebracht. Deze laatste twee acties 
zullen in een separate zaak in het kader van de Warenwet bij de fabrikant worden uitgevoerd. In I-
net kan door middel van het aanbrengen van een vinkje in de zaak een signaal worden gegeven 
tot inschakeling van de markttoezichtinspecteur.  
 
 
 
  

                                               
27 Hiermee wordt bedoeld dat het product niet voldoet aan de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als bepaalde bewegende delen van een machine niet 
zijn afgeschermd. 
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11 Warenwetbesluit bestuurlijke boeten 
 
Momenteel staat er een wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten aan te komen. Tot 
de invoering hiervan zal het reguliere Warenwetbesluit bestuurlijke boeten28 gewoon kunnen 
worden toegepast. Dat impliceert dat bij de overtreding die is begaan, bezien dient te worden welk 
feitnummer hierbij hoort. In de diverse verschillende Warenwetbesluiten is in de bijlagen een 
overzicht van feitnummers beschreven en daarin wordt expliciet vermeld welke bestuurlijke boete 
bij welk feitnummer kan worden opgelegd. 
 
 
 

                                               
28 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011841/2017-10-01 
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