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VOORWOORD 

In februari 1997 hebben de ministeries van Economische Zaken, Justitie, Vollcsgezond-
heid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Bureau Bartels op-
dracht gegeven om een inventariserend onderzoek uit te voeren naar lcnelpunten in de 
productregelgeving. Dit onderzoek is in de maanden februari en maart van dat jaar uit-
gevoerd op verzoek van de MDW-werkgroep productwetgeving. Deze interdepartemen-
tale werkgroep bereidt voorstellen voor om de bestaande productregelgeving in ons 
land te verbeteren. 

In het onderzoek, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, zijn zeven wetten met 
productregels en een twaalftal producten onder de loep genomen. Om goede aanbeve-
lingen voor verbeteringen te lcunnen doen, heeft het onderzoek zich vooral gericht op 
de ervaringen van betrolckenen in de pralctijk. Zo hebben we voor dit onderzoek bedrij-
ven, branche- en consumentenorganisaties, keuringsinstituten en inspectiediensten ge-
raadpleegd. We zijn deze informanten veel dank verschuldigd voor hun bereidheid ons 
te woord te staan. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van een ambtelijke begeleidingscommissie. 
Hierin hadden de volgende personen zitting: mevrouw mr. A.E. van Osnabrugge en de 
heer mr.drs. C.W.M. Dessens, beide van het Ministerie van Economische Zaken, me-
vrouw mr. H. Waaijers-Van Dijk en mevrouw drs. I. Passchier, beide van het Ministe-
rie van Justine, de heer mr. S. Paul van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, en de heer mr. A.C. van Zoest van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. We danken de leden van de begeleidingsconunissie voor de prettige 
samenwerking in de afgelopen maanden. 

We hopen dat de resultaten van het onderzoek goede input zullen leveren aan de werk-
groepleden om de voorstellen voor verbeteringen in de productregelgeving verder uit te 
werken. 



SAMENVATTING 
van het rapport 

`Knelpunten in de productwetgeving' 

Aanleiding 
De economie en samenleving zijn gebaat bij wetten en regels die zijn toegesneden op de 
eisen van de tijd. Het Icabinet heeft een aantal jaren geleden het project MarIctwerIcing, 
Deregulering en Wetgevingslcwaliteit (MDW) in gang gezet om de wet- en regelgeving 
systematisch door te lichten op concurrentiebeperkende en belastende aspecten. Tevens 
wordt bezien of en op welke wijze de kwaliteit van wetgeving verbeterd kan worden. 

Ook de productwetgeving krijgt vanuit de MDW-operatie aandacht. Een interdeparte-
mentale werkgroep is ingesteld om de werlcing van enkele tientallen wetten te onder-
zoeken waarin zogenaamde productregels worden gesteld. In dat kader is een inventari-
serend onderzoek uitgevoerd naar knelpunten die betrokken ervaren met de 
productwetgeving. 

Probleemstelling en aanpak 
De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 

Welke knelpunten voortvloeiend uit de regelgeving, danwel uit de handhaving 
ervan, ondervinden personen die in hun dagelijkse werk op enigerlei wijze met 
productregelgeving te maken hebben, en op welke wijze kunnen deze knelpunten 
weggenomen of verminderd worden? 

Uit deze probleemstelling hebben we een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, die 
zijn ingedeeld in een viertal thema's, namelijk de structuur wetgeving en uitvoerbaar-
heid van bepalingen, de relaties tussen nationale en EG-wetgeving, de hathhaving en 
de effectiviteit van de productwetten. 

Zeven wetten zijn in het onderzoek meegenomen, namelijk de Wet Gevaarlijke Werk-
tuigen (WOW), de Stoomwet, de Arbeidsontstandighedenwet, de Warenwet, de Wet 
Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WET) en de 
Ulcwet. Verder zijn de volgende producten in het onderzoek betroklcen: liften, hijswerk-
tuigen, stoom- en damptoestellen, houtbewerkingsmachines, eenvoudige drulcvaten, 
gastoestellen, persoonlijke beschermingsmiddelen, elelctrische huishoudelijke apparaten, 
speeltoestellen/speelgoed, lcinderzitjes, meet- en weegtoestellen en cadmiumhoudende 
producten. Het onderzoek was gericht op het achterhalen van ervaren knelpunten in de 
regels voor deze producten. In de gegevensverzameling werden verschillende onder-
zoeksgroepen onderscheiden, namelijk sleutelpersonen, uitvoeringsorganisaties 
(inspectiediensten en keuringsinstanties), branche- en consumentenorganisaties en na-
tuurlijk de bedrijven zelf. De informanten hebben deels via face-to-face interviews, 
deels via telefonische interviews deelgenomen. In totaal zijn ruim 85 informanten ge-
raadpleegd. 

De structuur en uitvoerbaarheid van de productwetten 
Een belangrijk laielpunt blijkt de informatievoorziening over de verschillende product-
regels te zijn. Met name daar waar zich veranderingen voordoen in de regelgeving of 
normering is de informatievoorziening in de beleving van respondenten onvoldoende. 
Voorbeelden werden gegeven vanuit de WOW, de Warenwet, de WET en de Ulcwet. 
De voorlichting over de Arbeidsomstandighedenwet werd daarentegen als goed be-
schouwd, mogelijk omdat deze geen concrete productregels bevat. Daarnaast werd ge- 



wezen op een versnippering in de informatievoorziening. De informatie over product-
regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen zou via verschillende lcanalen de be-
drijven bereiken. Tenslotte werd ook opgemerIct dat de infonnatie over productregels 
dikwijls te globaal en te algemeen van aard zou zijn. Toch is men van mening over het 
algemeen goed ginformeerd te zijn. 

Het grote aantal productregels Imam slechts in twee cases als probleem naar boven. 
Deze cases hadden betreldcing op de horizontale wetten WMS en Ukwet. Ook respon- . 
denten van keuringsinstanties die met deze wetten te maken hebben, brachten dit naar 
voren. Vanuit de inspectiediensten werd dit overigens met als probleem aangemerIct. 

De respondenten van bedrijven noemden verschillende specifieke bepalingen die zij als 
niet of nauwelijks na te leven beschouwen. Bovendien komen regels voor die niet dui-
delijk genoeg of voor meerdere uitleg vatbaar zouden zijn. Deze problemen doen zich 
niet specifiek binnen enkele wetten voor, maar spelen in een meerderheid van de on-
derzochte wetten. Ook enkele voorbeelden van tegenstrzjdigheden in productregels 
werden aangevoerd. De geraadpleegde bedrijven zagen daarentegen nauwelijks overlap 
in productregels. Tenslotte komt het sporadisch voor dat normen achterblijven by tech-
nologische ontwikkelingen. 

De relatie tussen nationale en EG-wetgeving 
Diverse bedrijven spraken van oneerlijke situaties als gevolg van onvoldoende harmoni-
satie in de productregelgeving op EG-niveau. Verklaringen lcunnen worden gezocht in 
landspecifieke regels, additionele eisen die door marktpartzjen worden gesteld en onvol-
doende controle van iizgevoerde producten in Nederland. Door het ontbreken van nor-
men op EG-niveau voor bepaalde EG-richtlijnen, zouden de regels verschillend gein-
terpreteerd worden. 

• De handhaving 
De problemen met de handhaving hadden onder meer betrekking op het optreden van 
de verschillende uitvoeringsorganisaties. Enkele bedrijven die door toezichthoudende 
instanties op tekortkomingen gewezen werden, plaatsten lcritische Icanttekeningen omdat 
deze tekortkomingen later (deels) weer werden ingetrokken. Ook keuringsirzstanties 
functioneren niet altzjd naar behoren volgens enkele bedrijven. Te strilcte toepassing 
van regels, eigen aanvullende regels van deze instanties en interpretatieverschillen wer-
den als redenen voor deze opinie aangevoerd. In enkele gevallen werd het keuringstra-
ject als te lang beschouwd. 

Het niveau van toezicht moet voldoende zijn om een optimale werking van productwet-
ten te lcunnen garanderen. Voor de producten machines en persoonlijke beschermings-
middelen zou sprake zijn van onvoldoende controle op naleving van de productregels. 

De effectiviteit van de wetgeving 
De meeste respondenten van de verschillende groepen waren van oordeel dat de pro-
ductwetten waarmee zij te maken hadden doelrnatig waren. De beoogde doelstellingen 
zouden in hun visie worden gerealiseerd. Alleen bij het product drulcvaten en bij de 
WET werd hieraan door sommige respondenten getwijfeld. 

Verder werd door een aantal respondenten de administratieve verplichtingen als hoog 
ervaren. Dit zou ondermeer het geval zijn bij enkele WGW-besluiten. In sommige•ge-
vallen werd een onderscheid naar bedrijfsgrootte aangegeven. Kleinere bedrijven zou-
den dit vaker als probleem ervaren dan grotere bedrijven. 



Handelsbelenuneringen vloeien volgens sommige respondenten soms voort uit de 
landspecifieke regels. Daarnaast kan het voorkomen dat bij invoering van nieuwe pro-
ductregels voorraden moeten worden aangepast of onbruikbaar worden. 

De toetreding van nieuwkomers zou vooral belemmerd worden door de veelheid en 
complexheid van productregels. Volgens de bedrijven zou dit vooral bij de WOW en de 
Ulcwet gelden. Respondenten van uitvoeringsorganisaties gaven dit in hogere mate als 
knelpunt aan. 

Tenslotte komt het relatief vaak voor dat innovaties belemmerd worden door de produc-
tregels. Onzekerheid over of het ontbreken van regels en normen spelen daarbij een 
rol. Daarnaast kan de hoge detaillering van sommige productregels belemmerend wer-
ken. 

Mogelijke oplossingsrichtingen 
Bij mogelijke oplossingsrichtingen maken we onderscheid tussen oplossingen die de 
respondenten zelf hebben aangedragen en mogelijke oplossingen die door ons ter be-
oordeling zijn voorgelegd. De eerste categorie had vooral betreldcing op een betere 
voorlichting, meer harmonisatie op EG-niveau, uitbreiding van het toezicht en een bete-
re aftternming tussen of samerthang in wetten. Ook zouden sonunige hiaten in product-
regels weggewerkt moeten worden, alsmede de duidelijkheid van regels verbeterd kun-
nen worden. 

Van de voorgelegde oplossingsrichtingen werden vooral de aspecten die betreldcing 
hebben op de voorlichting in hoge mate ondersteund. Verder zou uitbreiding van de 
mogelijicheden voor normalisatie en certificering bevorderd moeten worden. Vermin-
dering van het aantal productregels en minder detaillering binnen productregels kunnen 
niet op veel steun rekenen. 



I. 	INLEIDING 

1.1 	Aanleiding 

De economie en samenleving zijn gebaat bij wetten en regels die zijn toegesneden op de 
eisen van de tijd. Niet alle wetgevingen voldoen aan deze voorwaarde. Om hierin ver-
anderingen aan te brengen heeft het kabinet enkele jaren geleden het project Marktwer-
king, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) in gang gezet. In dit project worden 
delen van de wet- en regelgeving systematisch doorgelicht op concurrentiebeperkende 
en belastende aspecten en wordt tevens bezien of en op welke wijze de lcwaliteit van de 
wetgeving kan worden verbeterd. 

Een van de wetgevingen die in de MDW-operatie aandacht lcrijgen, is de Productwet-
geving. Een interdepartementale werkgroep is ingesteld die de werking van enkele 
tientallen wetten onderzoekt waarin zogenaamde productregels worden gesteld. Via de-
ze regels worden eisen aan producten gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
milieu. energie, kwaliteit en eerlijkheid in de handel. Producten zijn in dit geval alge-
meen voorkomende machines, apparaten, arbeidsmiddelen en consumentenproducten. 
Ook stoffen en preparaten worden in dit kader als producten beschouwd. Bureau Bar-
tels heeft in de periode februari tot en met maart 1997 een inventariserend onderzoek 
uitgevoerd naar lcnelpunten die bedrijven en uit-voeringsorganisaties ondervinden met de 
producrwetgeving. De opdracht daartoe werd gegeven door de ministeries van Econo-
mische Zaken. Justitie, Vollcsgezondheid, Welzijn en Sport, en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In het onderhavige rapport wordt hiervan verslag gedaan. 

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we nader in op de probleemstelling en onder-
zoelcsvragen, de aanpak van het onderzoek en de opbouw van het rapport. 

1.2 	Probleemstelling en onderzoelcsvragen 

Het onderhavige onderzoek moet vooral inzicht geven in hoeverre in de pralctijk knel-
punten voordoen bij het voldoen aan de verschillende productregels. De probleemstel-
ling Ian dan ook in algemene termen als volgt worden geformuleerd: 

Welke knelpunten, voortvloeiend uit de regelgeving danwel uit de handhaving 
ervan, ondervinden personen die in hun dagelYkse werk op enigerlei wifze met 
productregelgeving te maken hebben, en op welke wifre kunnen deze knelpun-
ten weggenomen of verminderd worden? 

De beantwoording van deze probleemstelling heeft plaatsgevonden aan de hand van een 
aantal concrete onderzoeksvragen. Hierbij hebben we onderscheid gemaalct in een 
viertal thema's. Hieronder hebben we de desbetreffende thema's en bijbehorende on-
derzoelcsvragen weergegeven. 

a. 	Structuur wetgeving en uitvoerbaarheid van bepalingen: 
Zijn normadressaten voldoende op de hoogte van de inhoud van deze bepalin-
gen? Hoe gaan zij in de pralctijk om met deze bepalingen? 
Welke knelpunten ervaren de respondenten ten aanzien van de inhoud en de op-
zet van bepalingen in de betreffende wetten? In hoeverre ervaren zij doublures 
en tegenstrijdigheden in de wetten en nadere regelgeving? In hoeverre ervaren 
zij 'wine vlekken'? 
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In welke mate en intensiteit doen deze knelpunten zich voor? Bij welke produc-
ten en bepalingen is dit het geval? In hoeverre leiden deze knelpunten tot het 
moeilijk na lcunnen leven of handhaven van de productbepalingen? 
Sluiten de productbepalingen volgens de onderzoelcsgroepen voldoende aan bij 
de pralctijk? Indien niet het geval, wat is daarvan de achtergrond? Welke gevol-
gen heeft dit voor de naleving en handhaving van de productregels? 
Wat zijn de belangrijIcste verbeterpunten in de structuur van de productwetge-
ving en de uitvoerbaarheid van de bepalingen? 

b. 	Relaties nationale en EG-wetgeving: 
Wat zijn de ervaringen van toezichthoudende en keuringsinstanties met het im-
plementeren van de EG-richtlijnen in de praktijk? 
Zijn de marlctactoren voldoende op de hoogte van relevante EG-bepalingen? 
Hoe worden zij daarover geinformeerd? 
Hoe gaan zij in de praktijk om met het naleven van deze bepalingen? Levert dit 
nog specifieke knelpunten op? Zo ja, bij welke bepalingen is dit het geval en 
wat zijn de gevolgen van deze knelpunten? 

- Wat zijn de belangrfilcste verbeterpunten in de implementatie van EG-
regelgeving in nationale wetgeving? 

c. 	Handhaving van de wetgeving 
Hoe Icrijgt het toezicht op naleving van de productregels vorm? 

- Beoordelen de handhavingsdiensten hun toezichthoudende activiteiten als effec-
fief? Welke lcnelpunten ervaren zij in de pralctijk bij het toezicht? 
Hoe beoordelen de marlctactoren de wijze en intensiteit van het toezicht? Welke 
laielpunten ervaren zij bij het toezicht? 
Wat zijn de ervaringen met normalisatie en certificatie? Doen zich daarbij nog 
specifieke problemen voor? 

- Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten in de handhaving van de productwet-
geving? 

d. 	Effectiviteit van de wetgeving 
Welke gevolgen hebben de productbepalingen in de pralctijk voor het ontwerp, 
de vervaardiging, het verhandelen, het gebruilc en de verwijdering van de be-
treffende producten? 
Corresponderen de uiteindelijke uitkomsten van de productbepalingen met het 
oorspronkelijke doe!? Is er in die zin sprake van een optimaal effect? 
Indien er geen optimaal effect wordt behaald, wat zijn de oorzaken hiervan? 
Ervaren marktactoren bepaalde productbepalingen als concurrentie-
belemmerend? Voor welke producten en bepalingen geldt dit met name? Hoe 
lcunnen deze belemmeringen weggenomen worden? 
Ervaren marktactoren bepaalde productbepalingen als belemmerend voor hun 
innovatie-vertnogen? Voor welke producten en bepalingen geldt dit dan? Wat 
zijn de oorzaken van deze belemmeringen en hoe kunnen deze worden wegge-
nomen? 

- In welke mate is sprake van invloed van de productbepalingen op de bedrijfs- 
voering van bedrijven? Voor welke producten en bepalingen geldt dit? 

- Welke verbeteringen zijn mogelijk om de effectiviteit van de wetten te optimali-
seren? 

In de volgende paragraaf geven we weer op welke wijze de beantwoording van de on-
derzoeksvragen heeft plaatsgevonden. 



1.3 	Aanpak van het onderzoek 

We hebben bij de productwetgeving te maken met tientallen wetten, die elk hun eigen 
invalshoek en werlcingssfeer kennen. Daarnaast bestaat er een veelheid van producten 
waarvoor productregels gelden. In deze paragraaf geven we aan hoe we met deze gege-
yens zijn omgegaan, door de aanpak van het onderzoek nader toe te lichten. 

Binnen de gestelde randvoorwaarden was het met mogelijk om alle productwetten en 
alle producten in het onderzoek te betreldcen. Vandaar dat voor beide aspecten een 
steekproef is getrokken. De steekproeftrekking kende twee stappen, namelijk: 
1. de selectie van relevante wetten (wet-benadering), 
2. de selectie van relevante producten (product-benadering). 
We zullen deze stappen hieronder verder uitwerken. 

De selectie van wetten is gebaseerd op een voorselectie van de betreffende MDW-
werkeroep. Deze werkgroep had namelijk zeven prioritaire wetten aangewezen, die in 
het onderzoek nadruldcelijk aan de orde zouden moeten komen. We komen bij de toe-
lichtine op de productwetten (in paragraaf 2.2) hier nader op terug. 

Om een redelijke spreiding over de invloedssferen van de wetten te lcrijgen, zijn twaalf 
producten in het onderzoek betroldcen. Bij de selectie van producten is verder rekening 
gehouden met het al of niet bestaan van EG-richtlijnen en een variatie in het aantal en 
type g.ebruikers van de betreffende producten. Het aantal producten en de variatie 
daarin zijn naar ons oordeel voldoende om inzicht te lcrijgen in de lcnelpunten bij de 
producrwet2eving. 

In tabel 1.1 staan de geselecteerde wetten en producten tegen ellcaar afgezet. In de tabel 
is aamegeven in welke wetten regels zijn opgenomen voor de geselecteerde producten. 
Daarbij is )ok aangegeven welke wetten door de respondenten ten onrechte als van toe-
passing werden genoemd voor hun producten. Ook werden wetten in het geheel met 
genoemd. :erwijl deze in de pralctijk wel van toepassing blijken te zijn voor de betref-
fende producten. 
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label 1.1 	Verspreiding van productregels in de zeven prioritaire wetten voor de geselecteerde pro- 
ducten 

Product 	 WGW Stoom- Arbo- Waren- VVMS WET likwet 
wet 	wet 	wet 

Liften 	 X 	 X 

HijswerIctuigen 	 X 	 X 

Sworn- en damptoestellen 	 (x) 	X 	X 	 X 

Houtbewerkingsmachines 	 0 	 X 

Drukvaten van eenvoudige vorm 	X 	X 

Gastoestellen 	 X 	 X 

Persoonlijke bescbermingsmiddelen 	X 	 0 	X 

Electrische huishoudelijke appamten 	 X 	X 	X 

Speeltoestellen/speelgoed 	 X 	 X 	X 

Kinderzitjes 

Meet- en weegtoestellen 	 X 

Cadmiumhoudende producten 	 X 	X 

Legenda: 	X 	= wet bent produutregels voor het betreffende product 
(x) 	= ten onrechte door respondenten genoemd als van toepassing 
0 	= ten onrechte niet door respondenten genoemd Ms van toepassing 

Tabel 1.2 	Aantal geinterviewde personen per onderzoeicsgroep 

4 

X 

Zoals uit de probleemstelling kan worden opgernaalc-t, moest het onderzoek vooral 
pralctijkervaringen van direct betrolcIcenen opleveren. Voor de gegevensverzameling 
werd daartoe een viertal onderzoeksgroepen onderscheiden. In tabel 1.2 zijn deze groe-
pen weergegeven. Hierin is tevens het aantal genterviewde personen per onderzoeks-
groep weergegeven. 

Onderzoeksgroep 	 Aantal 

sleutelpersonen 	 11 

uitvoeringsorganisaties (management en inspecteurs) 	 25 

branche-/consumentenorganisaties 	 15 

bedrijven 	 36 

Total 	 87 

Om snel inzicht te lcrijgen in de problematiek, is het onderzoek gestart met het raadple-
gen van enkele sleutelpersonen. Dit zijn personen die over het algemeen een breed in-
zicht hebben in de werking van enlcele wetten en de consequenties ervan voor betrok-
kenen. Geraadpleegd zijn vertegenwoordigers van de verschillende ministeries, 
deskundigen vanuit de juridische wetenschap, het Nederlands Normalisatie Instituut en 
een vakbond. 



De onderzoelcsgroep uitvoeringsorganisaties omvatte een tweetal soorten organisaties, 
namelijk toezichthoudende organisaties en keurings-/certificeringsinstanties. Bij deze 
organisaties zijn zowel vertegenwoordigers van het management als van het uitvoerend 
niveau (inspecteurs) in het onderzoek betrolcken. De eerste groep is vooral ondervraagd 
over de mate waarin toezicht wordt gehouden of gekeurd wordt, de gesprelcken met de 
tweede groep hebben zich vooral gericht op lcnelpunten in de uitvoering en lcnelpunten 
bij bedrijven. Bij enkele organisaties was de scheiding tussen management en uitvoering 
met te maken. In deze gevallen is een persoon geraadpleegd. 

De vertegenwoordigers van branche- en consumentenorganisaties zijn in het onderzoek 
betroldcen, omdat zij vanuit hun overkoepelende positie inzicht hebben in de lcnelpunten 
die hun achterban in de pralctijk ervaren. Ook waren ze van belang voor het `opsporen' 
van voor het onderzoek relevante bedrijven. 

Met betrelcicing tot de bedrijven in het onderzoek merken we het volgende op. Zoals in 
de vorige paragraaf al is vermeld, is het de bedoeling geweest om een inventariserend 
onderzoek naar de lcnelpunten in de productwetgeving uit te voeren, waarbij met name 
de ervaringen van het bedrijfsleven met de geselecteerde wetten moesten worden ver-
zameld. Gekozen is voor een onderzoelcsaanpak met een kwalitatief karakter. De be-
drijven die in het onderzoek zijn betroklcen, zijn met 'random' geselecteerd. We hebben 
nadrukkelijk gezocht naar bedrijven die Imelpunten hebben ervaren met een of meerde-
re regels voor hun producten. Dit impliceert dat de deelnemende bedrijven niet repre-
sentatief zijn voor het totale bedrijfsleven of de bedrijfstak waaruit zij afkomstig zijn. 
Bovendien zijn de resultaten subjectief in die zin dat ze ervaringen van de geinterview-
de personen weergeven. 

Het betrekken van bedrijven in het onderzoek is op verschillende manieren gebeurd. In 
de eerste plaats werd aan de andere doelgroepen in het onderzoek (sleutelpersonen, uit-
voeringsorganisaties en branche-organisaties) gevraagd om namen van bedrijven aan te 
leveren die bij controle niet bleken te voldoen aan de bepalingen of die hen benaderd 
hadden met klachten en/of vragen over de betreffende wetten. Wanneer dit voor be-
paalde producten onvoldoende bedrijven opleverde, werd aanvullend in bestaande 
adressenoverzichten naar geschikte bedrijven gezocht. Bij deze willekeurige benadering 
werd eerst `gechecice of de desbetreffende bedrijven tot de doelgroep van het onder-
zoek behoorden. In totaal 11 bedrijven gaven aan dat zij geen lcnelpunten hebben erva-
ren. Bij hen werd de vragenlijst dus niet afgenomen. De informanten van de bedrijven 
die in ons onderzoek hebben geparticipeerd, hadden uiteenlopende functies binnen het 
bedrijf. Zo hebben de volgende typen functionarissen deelgenomen: directeuren (van 
met name kleinere bedrijven), verkoopleiders, productieleiders, ontwerpers, project-
leiders. medewerkers juridische zaken en overige medewerkers. De bovengenoemde 
typen informanten hebben deels via face-to-face interviews, deels via telefonische in-
terviews deelgenomen. In een enkel geval heeft de respondent de vragenlijst schriftelijk 
ineevuld. Bijlage 1 bevat een overzicht van respondenten. 

1.4 	Opbouw van het rapport 

De opbouw van het rapport ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 lichten we de verschil-
lende wetten toe. Verder zullen de meest relevante lcnelpunten de revue passeren. 
Hoofdstuk 3 vormt de kern van het rapport. In dit hoofdstuk illustreren we de gesigna-
leerde lcnelpunten aan de hand van case-beschrijvingen. Hierin zijn voor de geselec-
teerde producten de bevindingen van bedrijven en branche-organisaties beschreven. In 
hoofdstuk 4 zullen we de Ic.nelpunten in verbinding brengen met de productwetten. Af- 
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gesloten wordt met een hoofdstuk waarin we de conclusies en de mogelijke oplossings-
richtingen presenteren (hoofdstuk 5). 
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2. DE PRODUCTVVETTEN EN KNELPUNTEN 

2.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we het inhoudelijk kader van het onderzoek schetsen. Daarbij 
goon we in op de werking van de wetten die in het onderzoek aan de orde zijn gekomen 
(paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 geven we als introductie op de cases inzicht in de door 
de geinterviewde personen genoemde lcnelpunten met de productwetgeving, met een 
verwijzing naar cases waarin deze aan de orde komen. Bij de case-beschrijvingen in het 
volgende hoofdstuk zullen we illustreren hoe deze lcnelpunten in de pralctijk worden er-
varen door het bedrijfsleven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer voor 
de cases. 

2.2 	De werking van de productwetten 

In het voorgaande is al gemeld dat het onderzoek betreldcing heeft op de ervaringen van 
betroldcenen met productregels uit een zevental wetten. Alleen de delen in deze wetten 
die betreldcing hebben op producten zijn in dit kader van belong. In deze paragraaf 
zullen we uitleg geven over de inhoud en handhaving van de verschillende wetten. De 
genvens die we daarbij presenteren, zijn aflcomstig uit de desk-research, de gesprek-
ken met sleutelpersonen en de interviews met vertegenwoordigers van uitvoeringsorga-
nisaties. 

De onderzochte wetten zijn in de onderstaande tabel op een vijftal aspecten schematisch 
weergegeven. Opgemerkt wordt dat in de kolommen over toezicht/opsporing en keu-
ringsinstanties alleen de organisaties staan vermeld die voor de bedrijven in ons onder-
zoek relevant waren. Op andere delen van de desbetreffende wetten lcunnen namelijk 
ook nog andere instanties betroklcen zijn. Deze zijn voor de overzichtelijkheid buiten 
beschouwing gelaten. 
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Wetten 	Duel 	 Toe:richt-I 	Levenscyclus 	Soon keuring 	Keuringsinstantie 
opsporings- 
instantie  

WGW 	vedigheidi 	Al 	 vervaardtging 	type/stukskeuring 	-Ned. Instiruut voor Lift- 
gezondheid 	STM 	 techniek (liften) 

IGB 	 -Keboma (machines) 
-St. Keuringsbureau Rout 
(houtbewerkingsmachines) 
-TNO Certification (pbm) 
-TWO  Vervoer  (pbm)  

handel 	CE-markering 	n.v.t. 
(drulcvaten, pbm, 
speettoestellen) 

gebruik 	ingebntiknarne- 	-Ned. Instituut voor Lift- 
keuring/periodieke 	techniek 
keuring (Men)  

Stoomwet 	veiligheid/ gezond. 	Al 	 vervaardiging 	stukskeuring 	-Stoomwezen BV 
held 

gebruik 	periodieke keuring 	-Stoomwezen BV 

Arbo-wet 	veiligheid/ 	Al 	 gebruik 	periodieke keuring 	-Keboma 
gezondbeid 	 (hijswerktuigen)  

Warenwet 	veiligheid/ 	IGB 	handel 	type-keuring 	-Gastec (gastoestellen) 
gezondheid, eer- 	 CE-marketing 	-Ketinnericinst. Konsumen- 
lijicheid in handel tenproducten (speelgoed) 

-ICEMA (electr. huishou-
delijke apparaten) 
-TNO Vervoer (pbm)  

MIS 	bescherming mens 	IMH 	vervaardiging 	geen keuring 	n.v.r. 
en milieu 	 Al 

IGB 
handel 	seen keuring 	n.v.t. 

WET 	energiebesparing 	IGB 	vervaardiging 	geen keuring 	n. v .t. 
ECD 

' 	 handel 	CE-marketing 	-Gastec 
(gastoestellen)  

Ulcwet 	eerlijkheid kande) 	NMI MK 	vervaardiging 	type-keurmg 	-NMi Certin 
CE-marketing 
(niet-automatische 
weegtoestellen) 

handel 	installatie-Iceuring 	-NMi Certin 

gebruik 	periodieke keuring 	-NMI Certin 

Tabel 2A 	Oveaicht van de zeven onclerzoclue waren naar viff deelaspecten 

Legenda: Al = Arbeidsinspectie 
ECD = Economische Controledienst 
IGB = Inspectie voor de Gezondheidsbescherming 
IMH = Inspectie Milieuhygiene 
NMi I&IC = Nederlands Meetinstituut Inspecties & iCansspelen 
STM = Staatstoezicht op de Mijnen 

Hieronder zullen we elk van de wetten kort toelichten. Daarbij vermelden we ook de 
wijze van hanclhaving en de omvang waarin dit tot nu toe is gebeurd (voor zover ons 
daartoe cijfers ter beschilcking stonden). 

De Wet Gevaarlijke Werktuigen (WGW) bevat bepalingen over de vervaardiging van 
en de handel in gevaarlijke werktuigen. Deze kaderwet biedt een basis voor het vaststel-
len van vervaardigingseisen, keuringsvoorschriften, de aanwijzing van keuringsinstan-
ties, verkeers- en gebruilcsvoorschriften en het toezicht hierop. De volgende besluiten 
zijn in dit kader van belang: Liftenbesluit/Besluit liften. Besluit machines, Besluit druk- 
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vaten van eenvoudige vorm, Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen en het Besluit 
veiligheid attractie- en speeltoestellen. 

In de WGW-besluiten die gebaseerd zijn op nationaal beleid, is keuring en certificering 
in de productiefase voorgeschreven. We hebben het dan over stulcskeuring of type-
keuring. Aileen bij liften is ook sprake van een ingebruikname-keuring en een periodie-
ke keuring in de gebruilcsfase. Door het Nederlands Instituut voor Lifttechniek worden 
jaarlijlcs 20 type-keuringen, 3.600 ingebruilcname-keuringen en 32.000 verplichte peri-
odieke keuringen verricht. 

Bij de WGW-besluiten waarin EG-richtlijnen worden geimplementeerd, is de systema-
tiek van de CE-markering van toepassing. Met de CE-markering geeft de producent aan 
dat het product voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen. Produc-
ten waarvoor de richtlijnen gelden en die niet voorzien zijn van een CE-markering mo-
gen niet meer op de Europese markt worden verhandeld. Producten die een dergelijke 
CE-markering moeten voeren zijn onder andere personenliften, drulcvaten van eenvou-
dige vorm. machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en explosieveilig materiaal. 
In enkele gevallen zijn ook keuringen op grond van EG-richtlijnen nodig. Bij houtbe-
werkingsmachines werden in de afgelopen drie jaar slechts 5 keuringen uitgevoerd door 
Stichtin2 Keuringsbureau Hout. In het geval van persoonlijke beschermingsmiddelen 
heeft TNO Certification jaarlijlcs te maken met de keuring van 5 producten. 

Toezicht en opsporing van overtredingen in het kader van de WOW vinden plaats door 
de Arbeidsinspectie, Staatstoezicht op mijnen (drukvaten van eenvoudige vorm, per-
soonlijke beschermingsmiddelen en liften op off-shore-installaties) en de Inspectie voor 
de Gezondheidsbescherming (machines en persoonlijke beschermingsmiddelen). 

Via de Stoomwet wordt de veiligheid geregeld bij het gebruik van stoom- en damptoe-
stellen. Deze kaderwet biedt een grondslag voor het vaststellen van vervaardigings- en 
keurin2svoorschriften, het aanwijzen van keuringsinstanties en het vaststellen van ge-
bruilcsvoorschriften. De voorschriften in deze wet zijn alleen gebaseerd op nationale re-
gel2evin2 (de nieuwe richtlijn drukapparatuur heeft betrelcking op een veel bredere 
groep producten en zal binnenkort geimplementeerd worden via de WGW). De stoom-
en damptoestellen dienen in de eerste plaats aan een ingebruilcname keuring onderwor-
pen te worden tstulcskeuring). In de gebruilcsfase geldt een periodieke keuring, waarbij 
de tussentijdse terrnijnen athankelijk zijn van het soon toestel. 

De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht en de opsporing van overtre-
dingen. De keuringsactiviteiten worden in de praktijk (nog) alleen door het Stoomwe-
zen BV uit2evoerd. 

De Arbeidsomstandighedenwet heeft als doel om de veiligheid, gezondheid en welzijn 
van werknemers te waarborgen. Voor de gebruiksfase zijn voorschriften opgenomen 
met betreldcine tot arbeidsmiddelen (machines, installaties, apparaten e.d. op de ar-
beidsplaats) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor deze fase is in zijn algemeen-
heid geen keuring of certificering vereist. Wel wordt via de richtlijnen voor arbeids-
middelen en voor persoonlijke beschermingsmiddelen voorgeschreven dat producten 
worden 2ebruikt die in overeenstemming zijn met de EG-richtlijnen, zoals die voor de 
productiefase g.elden. Daarmee wordt de relatie gelegd met de WOW (machines, pbm's 
voor professioneel gebruik). Voor hijs- en hefwerktuigen zijn wel ingebruilcname- en 
periodieke keuringen voorgeschreven. 

9 



Voor het toezicht en het opsporen van overtredingen is de Arbeidsinspectie verant-
woordelijk. In een aantal specifieke gevallen is een deel van de taken gedelegeerd naar 
inspectiediensten voor bepaalde vervoerssectoren (de Scheepvaartinspectie en de Lucht-
vaartinspectie). Keuringen van hijs- en hefwerktuigen worden verricht door Stichting 
Keboma. Volgens opgave van Stichting Keboma worden jaarlijks 3.000 van dergelijke 
keuringen uitgevoerd. 

De Warenwet heeft betreldcing op veiligheids- en gezondheidsaspecten van consumen-
tenproducten en professionele producten die an consumenten worden verkocht (in dit 
onderzoek nemen we alleen non-food producten mee). In dit !coder bevat de wet bevat 
zowel concrete, ontwerpgerichte eisen als verwijzingen naar normen en keuringen. 
Daamaast bevat deze Icaderwet ook voorschriften ten aanzien van eerlijkheid in de han-
del en voorlichting rondom waren. Producten die niet an deze voorschriften voldoen, 
mogen niet worden verhandeld. De wet bevat onder andere besluiten voor de volgende 
producten: electrotechnische producten, gastoestellen (met een verwijzing naar de 
WET), machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en speelgoed. Voor de producten 
waarvoor geen aparte besluiten zijn opgenomen in de wet, gelden de algemene pro-
ductveiligheidseisen. 

Afhankelijk van het soon product zijn keuringen verplicht. Deze lanmen varieren van 
type-keuringen tot een kwaliteitssysteem voor het productieproces. Voor bijvoorbeeld 
persoonlijke beschermingsmiddelen geldt een type-keuring. TNO Certification voert 
jaarlijks ongeveer 15 van deze keuringen uit. 

De Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (IGB) van het ministerie Vollcsgezond-
heid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de handhaving van de Warenwet. In 
tabel 2.1 zijn enkele instanties genoemd, die voor specifieke producten de keuringen 
verrichten. 

De Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) bevat regels ter bescherming van mens en 
milieu tegen gevaarlijke stoffen en preparaten. Het is verboden om producten die onder 
deze wet vallen te verhandelen of in voorraad te hebben indien deze Met voldoen aan 
de gestelde eisen. De WMS kent twee soorten eisen, namelijk enerzijds eisen over on-
derzoek naar de risico's van stoffen en anderzijds productie-, gebruilcs- en handelsbe-
perkingen in verband met onaanvaardbare gevaren van een stof. De wet kent gedetail-
leerde eisen ten aanzien van maximale concentraties van stoffen, de wijze van 
verpaklcing en etikettering alsmede de wijze van toepassing en verwijdering van stoffen. 

In dit kader is alleen het Cadmiumbesluit meegenomen in het onderzoek. In dit besluit 
worden eisen aan het cacimiumgehalte van producten gesteld. Deze eisen zijn gesteld 
vanuit de invalshoek verwijdering (en dus de milieubelasting na de gebruilcsfase) en niet 
vanuit het gebruik van het product zelf. Voor onder andere essentiele toepassingen van 
cadmium en enkele specifieke producten zijn uitzonderingen gemaalct. Dit laatste geldt 
bijvoorbeeld voor statiegeldlcratten. Het toezicht op de naleving van de WMS wordt 
verricht door de Inspectie Milieuhygiene, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de 
Gezondheidsbescherming. 

De Wet Energiebesparing Toestellen (WET) streeft energiebesparing na bij toestellen 
en installaties die voornamelijk birmenshuis worden gebruikt. In de wet zijn onder meer 
voorschriften opgenomen over het maximaal toegestane energiegebruik (efficiency-
normen), energie-etikettering alsmede installatie- en gebruilcseisen. De eerste twee 
soorten eisen zijn vastgelegd in besluiten gebaseerd op de EG-regelgeving. Voorbeel-
den van producten waarvoor bepalingen zijn opgenomen in de WET zijn gastoestellen, 
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CV-ketels en enkele huishoudelijke apparaten zoals koellcasten, diepvriezers, wasma-
chines en wasdrogers. Bij gastoestellen is een relatie gelegd met de Warenwet; bij huis-
houdelijke apparatuur met de Warenwet en de Wet geluidshinder. 

Een keuring is niet voor alle toestellen die onder de WET vallen vereist. Zo is voor 
koel- en vriesapparatuur geen keuring vereist. De fabrikant of importeur is in dit geval 
zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de vastgestelde waarden met betreldcing tot 
het elektriciteitsverbruik. Anderzijds kent het Besluit gastoestellen (binnen de WET) 
wel een verplichte keuring (type-keuring). Gastec kan hierbij als keurende instantie op-
treden. De handhaving is in handen van de Inspectie voor de Gezondheidsbeschenning 
(gastoestellen) en de Economische Controledienst (CV-ketels en huishoudelijk appara-
ruur). Op het gebied van electrisch huishoudelijk apparatuur voert de ECD jaarlijlcs on-
geveer 300 controles uit. 

De laatste wet die we nu kort zullen behandelen, heeft tot doel de eerlijkheid in de han-
del te waarborgen door consumenten te beschermen tegen het gebruik van oneigenlijke 
meet- en weegwerktuigen. Het gaat om de LIkwet. De wet bevat bepalingen ten aan-
zien van meetmiddelen die met name in de handel gebruilct worden om hoeveelheden te 
bepalen. Voorbeelden van dergelijke meet- en weegtoestellen zijn benzinepompen, han-
delsweegschalen en vloeistofmeters. Voor niet-automatische weegwerlctuigen is een 
EG-richtlijn van toepassing. 

De meet- en weegtoestellen moeten zowel in de productiefase als in de gebruilcsfase een 
keuring ondergaan. Het betreft hier in de eerste plaats een type-keuring. Daarnaast 
vindt er een individuele keuring plaats van ieder toestel voordat het in de handel ge-
bracht wordt. Een herkeuring in de gebruilcsfase is van toepassing indien een meet- of 
weegtoestel na een defect, gerepareerd is. Op vrijwillige basis zijn periodieke herkeu-
ringen mogelijk. NMi Inspecties en Kansspeltechniek BV is belast met het toezicht en 
de opsporing. Keuringen worden uitgevoerd door NMi Certin BV. De laatste organisa-
tie voen jaarlijlcs ongeveer 250 type-keuringen en 4.000 ingebruilcname-keuringen uit. 

2.3 	De knelpunten 

In deze paragraaf geven we als introductie op het volgende hoofdstuk een algemene 
toelichting op de lcnelpunten die in de case-beschrijvingen naar voren komen. We zul-
len daarbij eerst de hoofdgroepen van knelpunten toelichten. Vervolgens zullen we 
schematisch weergeven in welke cases genoemde lcnelpunten naar voren zijn gekomen. 
De knelpunten die bij elke case in hoofdstuk 3 in een kadertje zijn weergegeven, cor-
responderen met de knelpunten in tabel 2.2. In hoofdstuk 4 worden de lcnelpunten in 
meer algemene termen beschreven. 

Bij de besprelcing van de knelpunten lcurmen vier hoofdthema's worden onderscheiden. 
Dit zijn achtereenvolgens de structuur en uitvoerbaarheid van de wetten, de ervaringen 
met EG-regelgeving, de ervaringen met de handhaving en de effectiviteit van de regel-
geving. We lichten elk thema hieronder kort toe. 

De structuur en uitvoerbaarheid van de wetten 
Onder dit kopje hebben we allereerst de informatievoorziening over de productregels 
geschaard. Productwetten of relevante onderdelen ervan lcunnen als niet inzichtelijk en 
moeilijk uitvoerbaar worden ervaren als bedrijven niet adequaat van informatie worden 
voorzien. Met name bij invoering van nieuwe wetten of veranderingen in bestaande 
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wetten kan dit spelen. Niet alleen de lcwantiteit van de informatievoorziening, mar ook 
de Icwaliteit van de informatie is daarbij van belang. 

Bedrijven kunnen problemen ervaren met het aantal bepalingen dat voor hun product 
van toepassing is. Hierbij kan spralce zijn van een groot aantal, veelal gedetailleerde 
bepalingen binnen een bepaalde wet. Ook kan een bedrijf te maken hebben met vet-
snippering van productregels over verschillende wetten. 

Sommige productbepalingen lcunnen als inadequaat worden ervaren. Dit zou het geval 
kunnen zijn als de voorschriften in de ogen van respondenten van bedrijven technisch 
gezien niet of nauwelijlcs zijn na te leven of wanneer bepalingen voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn en zodoende onvoldoende handvaten geven voor de productontwildceling. 

Respondenten lcunnen tegensmfdigheden en doublures ervaren in de productregels voor 
hun producten. Deze kunnen betreldcing hebben op nationale wetten onderling, mar 
ook tussen EG-richtlijnen en nationale wetten. 

Als laatste kan sprake zijn van normen die achterlopen hi] de technologische ontwikke-
lingen. In zo'n geval wordt de betreffende wet als verouderd ervaren. 

De ervaringen met EG-regelgeving 
Bij de EG-regelgeving kunnen de knelpunten betrelddng hebben op verschillen in re-
gelgeving (bijvoorbeeld als gevolg van landspecifieke regels) of normen tussen de Ian-
den. Er kan dan sprake zijn van onvoldoende hannonisatie in de beleving van de res-
pondenten. 

Ook de invoering van EG-besluiten zonder eenduidige normen kan als probleem worden 
ervaren, omdat de naleving ervan dan moeilijker zou zijn. Bovendien kunnen bedrijven 
uit de verschillende landen in dat geval verschillend met de productregels omgaan. 

Ook kan men zich oneerlijk behandeld voelen door een buitenlands keuringsinstituut. In 
de beleving van de bedrijven zou dan sprake zijn van een strengere keuring van hun 
product dan die van de bedrijven uit het desbetreffende buitenland zelf. 

De ervaringen met de handhaving 
De ervaringen op het gebied van de handhaving lcunnen betreldcing hebben op zowel de 
keuringsinstanties als de controlerende inspectiediensten. Het optreden van beide soor-
ten uitvoeringsorganisaties 'can als inadequaat worden ervaren, als er sprake is van ver-
schillen in interpretatie van de regels tussen hen en het bedrijf. Ook kunnen bedrijven 
op- of aanmericingen maken over de deslcundigheid van keurders of controleurs. 

De respondenten kunnen ook de indruk hebben er niet voldoende wordt gecontroleerd 
op naleving van productregels, zodat er sprake zou lcunnen zijn van concurrentiever-
valsing. 

Het kan voorkomen dat bedrijven het formele keuringstraject als lang ervaren, waar- 
door de time-to-market periode langer wordt dan verwacht. Zij moeten immers wachten 
met het op de mart brengen van het product totdat alle formaliteiten achter de rug zijn. 

De effectiviteit van de regelgeving 
De wetgeving of bepaalde regels kunnen als ineffectief beschouwd worden, als de wer-
king ervan onvoldoende is om de beoogde doelstellingen te behalen. Dit zal de naleving 
van de productregels niet bevorderen. 
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Daarnaast kunnen negatieve, onbedoelde bijverschijnselen optreden. Deze lcunnen be-
trekking hebben op hogere kosten. We onderscheiden daarbij administratieve lasten die 
als onredelijk hoog worden ervaren en hogere ontwikkelingskosten van producten. 

De productregels lcunnen ook diverse belemmeringen teweeg brengen. We onderschei-
den daarbij belemmeringen voor de toetreding van nieuwkomers, handelsbelemmeringen 
en belemmeringen voor het doorvoeren van venneuwingen in producten 
(innovatiebelemmeringen). De toetreding van nieuwkomers kan belemmerd worden als 
er sprake is van complexe en ondoorzichtige productregels. Bestaande bedrijven zouden 
in dat geval door hun opgedane ervaringen met de regels een duidelijke voorsprong 
hebben ten opzichte van nieuwkomers. Van handelsbelemmeringen kan sprake zijn als 
bedrijven menen aan strengere eisen te moeten voldoen dan concufferende bedrijven (in 
binnen- en buitenland). Innovatiebelemmeringen treden op als productregels geen 
ruimte bieden voor venneuwingen 

In tabel 2.2. is aangegeven in welke cases het betreffende Icnelpunt van de ervaren 
Icnelpunten voorkomt. 
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label 2.2 	Ovenicht van genoemde knelpunten, gerelateerd aan de cases 

Knelpunt 

I. &manor en 
uitvoerbaarheid 

m. Handbaving 

Inrnnnatievesniemng 

*ier.000-iie&ele1SNA; 

Te 'eel prodectregeb 

nouffed body 
Inadequaat optreden 
van toenchthoudende 
instanties , 	.  

..:C!!!!..04d0e100:10,404.40§ 

Inadequaat optreden 
van keuringsinstanties 
Lang kasziIiInJect 

Onvoldoende keurings-
capaciteit 

IV. Effectiviteit Inelfedien wagering 
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2.4 	De leeswijzer voor de cases 
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Ter introductie op de case-beschrijvingen in hoofdstuk 3, zullen we in de huidige para-
graaf de opzet van case-beschrijvingen toelichten. In de case-beschrijvingen zijn de 
meningen en ervaringen van de geraadpleegde bedrijven en branche-organisaties weer-
gegeven. Daarbij vermelden we heel nadrukkelijk dat de cases een weergave zijn van 
subjectieve meningen en ervaringen van de respondenten. Een deel van de gepresen-
teerde meningen is wellicht gestoeld op beeldvorming bij de respondenten. Er lcunnen 
this passages voorkomen die niet geheel conform de waarheid zijn. Ook is het voorge-
komen dat respondenten refereren aan besluiten die niet onder de geselecteerde wetten 
vallen of voorschriften/verwijzingen naar normen uit verschillende wetten door elkaar 
halen. Dit is niet gecorrigeerd. omdat dit inzicht geeft in de mate waarin respondenten 
op de hoogte zijn van de desbetreffende wetten. 



Bij de case-beschrijvingen in het volgende hoofdstuk is gekozen voor de ingang via 
producten. Elke case kent een identieke opbouw. Per case zullen, voor zover relevant, 
de volgende punten worden weergegeven: 

de relevante productwetten volgens de respondenten; 
de wijze waarop zij informatie vergaren over productwetten; 
de ervaren lcnelpunten in de structuur en uitvoerbaarheid van de productregels; 
de ervaringen met EG-wetgeving; 
de ervaringen met de handhaving van de productwetten; 
het oordeel van de respondenten over effectiviteit van de wetgeving; 
de suggesties voor verbeteringen. 
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3.1 	Inleiding 

3.2 	De case-beschrijvingen 

Case 1: 	liften 

\IR 

3. KNELPUNTEN AAN DE HAND VAN CASE-BESCHRLIVINGEN 

De invalshoek van het onderzoek was om de ervaren lcnelpunten van direct betroldcenen 
met specifieke productregels te inventariseren. Daarbij staan met name de ervaringen 
van bedrijven met den of meerdere productwetten centraal. In dit hoofdstuk zullen we 
aan de hand van case-beschrijvingen de ervaringen van de geinterviewde personen pre-
senteren. De bevindingen van alle geraadpleegde bedrijven zijn in de navolgende cases 
verwerIct. Voor zover relevant hebben we hieraan ook knelpunten toegevoegd, die door 
de geraadpleegde vertegenwoordigers van branche- en consumentenorganisaties zijn 
eenoemd. De volgorde waarin de cases gepresenteerd worden, is identiek aan die in ta-
bel 1.1. 

1Cnelpunten 	Inadequate productregels 
Tegenstrijdigheden in productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Belenunering toetreding nieuwkomers 

Bedrijf A 
Bedrijf B 

Producent personenliften 	 160 werlczame personen 
Producent personen- en goederenliften 100 werlczame personen 

Branche-organisatie 	Vereniging van Lift- en Roltraptechniek (VLR) 

De relevante productwetten 
De respondenten van de bedrijven gaven aan dat voor het product liften de WGW en de 
Arbowet relevant zijn. Andere wetten zouden geen relevante productregels bevatten. 
Ook de respondent van de branche-organisatie noemde deze beide wetten. 

Informatievergaring over productwetten 
De ondervraagde bedrijven houden gestructureerd de relevante productregels en wijzi-
gingen daarin bij. Beide respondenten gaven aan dat vakbladen en de keuringsinstantie, 
het Nederlands Instituut voor Lifttechniek, als informatiebronnen worden geraadpleegd. 
De voorlichting werd door beide respondenten als goed beschouwd. Ook de geraad-
pleegde branche-organisatie was hierover positief. De respondenten van beide bedrijven 
waren van mening dat zij volledig op de hoogte zijn van de wetten en EG-richtlijnen die 
van toepassing zijn op hun producten. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
Door de respondenten van de bedrijven en de branche-organisatie werden twee opmer-
kingen gemaakt ten aanzien van de structuur en uitvoerbaarheid van de productregels. 
Een van de eisen (NEN 81.1 en 81.2) heeft betrekking op lcruipruimte onder de lift. 
Deze eis stelt dat er voldoende lcruipruimte aanwezig moet zijn. Volgens de responden-
ten wordt echter een te ruime kruipruimte gedist. Technisch gezien zou dit zeer moei- 
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lijk realiseerbaar zijn. De respondent van de branche-organisatie achtte dezelfde eis 
zelfs in strijd met het Besluit Arbeidsmiddelen van de Arbeidsomstandighedenwet. Hij 
kon echter niet toelichten waaruit deze strijdigheid bestaat. 

Daarnaast merIcten de respondenten op dat het Nederlandse Liftenbesluit een productre-
gel kent die in strijd is met de Europese Liftenrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijn 
mag een ingebruikname-keuring door de fabrilcant zelf worden verricht. In het Neder-
landse Liftenbesluit wordt echter voorgeschreven dat dit alleen door een Notified Body 
mag worden gedaan. Het grote nadeel van deze laatste productregel zou zijn dat de ko-
per van de lift op de keuring van een notified body moet wachten, voordat het in ge-
bruik !can worden genomen. 

Oordeel over EG-regelgeving 
Ondanks de Europese normen voor liften, plaatsten beide respondenten lcritische Icant-
tekeningen bij aanvullende normen in sommige landen van de EG. Duitsland werd 
hierbij als voorbeeld aangevoerd. Volgens de Europese norm zouden lifticabels een zo-
genaamde 12-voudige sterlcte moeten hebben. In Duitsland zou echter de gangbare 
norm een 14-voudige sterkte zijn. Nederlands fabrilcanten van liften zouden weliswaar 
niet verplicht zijn om aan deze Duitse normen te voldoen, mar de marlct zou dit toch 
eisen. Duitse klanten nemen volgens hen geen genoegen met een verwijzing naar de 
Europese normen. Hierdoor ziet de Nederlandse fabrilcant zich min of meer verplicht 
om toch aan de strengere eisen te voldoen. Van een volledige harmonisatie zou dus in 
de visie van de respondenten nog geen sprake zijn. 

Ervaring met handhaving 
De bedrijven zeggen te maken te hebben met een eenmalige ingebruilcname-keuring en 
met periodieke keuringen in de gebruilcsfase. Hoewel de gebruiker van de lift volgens 
66n van de respondenten in principe verantwoordelijk is voor de periodieke keuringen 
in de gebruilcsfase, laat 66n van de bedrijven een jaar na plaatsing zelf de lift keuren. 
Het Nederlands Instituut voor Lifttechniek voert deze keuringen uit. Bij de keuringen 
zouden zich volgens de respondenten geen knelpunten voordoen. 

Beide geraadpleegde bedrijven hebben ook te maken gehad met controle-activiteiten 
van de Arbeidsinspectie. In deze controles werden geen noemenswaardige tekortkomin-
gen gesignaleerd. De respondenten hadden op dit punt dan ook geen lmelpunten erva-
ren. 

Oordeel over de effectiviteit van de wetgeving 
Volgens de respondenten zou er als gevolg van de productregels sprake zijn van een 
grotere veiligheid bij liften en een goede bescherming van de arbeidsoimstandigheden. 
De complexiteit en de hoeveelheid productregels zouden het voor nieuwkomers niet 
gemaldcelijk maken om toe te treden tot de marlct. Nieuwkomers zouden veel tijd nodig 
hebben om de relevante productregels te achterhalen en te leren toepassen. 

De respondent van de branche-organisatie was van mening dat in zijn algemeenheid er 
sprake is van een grote administratieve belasting voor bedrijven als gevolg van de pro-
ductregels. Met name het opstellen van een gebruikershandleiding in de taal van het 
land van bestenuning zou een grote belasting vormen. De administratieve lasten werden 
door de bedrijven echter niet als overmatig ervaren. Hier was wel sprake van een zeke-
re gewenning aan de administratieve lasten door de jaren heen. 

18 



Suggesties voor verbeteringen 
De respondenten konden nauwelijlcs suggesties voor verbeteringen geven. Vanuit de 
bedrijven werd alleen voorgesteld om de ingebruikname keuring ook door de fabrikan-
ten zelf te laten doen. De respondent van de branche-organisatie kon geen verbeterpun-
ten noemen. 

Case 2: 	hijswerktuigen 

Knelpunten 

Bedrijf A 
Bedrijf B 
Bedrijf C 

Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Inadequate productregels 
Tegenstrijdigheden in productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Onvoldoende toezicht op naleving 
Inadequaat optreden van keuringsinstanties 
Producent mobiele vouwkranen 49 werlczame personen 
Producent diverse soorten Icranen 90 werkzame personen 
Verhuurder van bouwkranen 120 werlczame personen 

Branche-organisatie Vereniging van fabrilcanten van en handelaren in Bouwmate-
rialen, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en 
Transportmiddelen (BMWT) 
Federatie van Nederlandse ICraanverhuurbedrijven (FNK) 

De relevante productwetten 
De ondervraagde producenten achtten de WGW en de Arbeidsomstandighedenwet van 
toepassing op hun producten. De geraadpleegde verhuurder van lcranen was van me-
fling dat in zijn geval alleen de Arbeidsomstandighedenwet relevant is. Ook de respon-
denten van de branche-organisaties noemden de beide bovengenoemde wetten. 

Informatie over productwetten 
De respondenten van bedrijven hebben op uiteenlopende manieren informatie verza-
meld over de regels voor hun producten. Als informatiebronnen werden litera-
tuur/vakbladen, keuringsinstanties en de branche-organisatie genoemd. Bovendien zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe regelgeving bijgewoond. Een van de produce-
rende bedrijven heeft alleen een beroep gedaan op een keuringsinstantie. Dit bedrijf 
heeft in de ontwerpfase van een kraan door Stichting Keboma laten uitzoeken welke 
productregels van toepassing zijn. Inschakeling van deze externe organisatie was inge-
geven door het feit dat deze over actuele informatie beschikt over nieuwe normen en 
dat deze uitvoeringsorganisatie beter met de materie zou kunnen omgaan dan het be-
drijf. 

De respondenten zeggen grotendeels op de hoogte te zijn van de wetten en de EG-
richtlijnen die betrelcking hebben op hun producten. Een kanttekening werd gemaakt 
over het moeilijk op de hoogte lcunnen blijven van veranderingen in de regelgeving en 
de normering. De respondenten van de bedrijven en de branche-organisaties beoordeel-
den de voorlichting over nationale productregels als neutraal. De geraadpleegde ver-
huurder was overigens wel positief over de voorlichting rondom de Arbeidsomstandig-
hedenwet. De voorlichting over EG-richtlijnen werd door edn van de bedrijven als 
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slecht ervaren. Bedrijven zouden zelf het initiatief moeten nemen om infonnatie bier-
over te verIcrijgen. Bovendien zou het betreffende bedrijf verkeerd zijn geinformeerd 
door de Arbeidsinspectie over EG-richtlijnen (zie verderop). Een respondent van de 
branche-organisatie noemde de voorlichting over EG-richtlijnen goed. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De ervaren problemen met betrelcking tot de structuur en uitvoerbaarheid van de pro-
ductregels, hebben betreicking op moeilijk na te leven regels, onduidelijkheden in de 
regels en regels die volgens de respondenten weinig zin hebben of tegenstrijdig aan el-
kaar zijn. We zullen deze knelpunten hieronder kort toelichten. 

Productregels die moeilijk zouden zijn na te leven, hebben betreldcing op bepaalde 
technische details. Als voorbeelden werden ontsporingsbeveiliging bij bovenlooplcranen 
en slangbreulcventielen op cilinderpoorten genoemd. Deze zaken zouden niet op oudere 
kranen aangebracht icunnen worden, terwijl dit in de beleving van de betreffende res-
pondenten wel vereist zou zijn. De geraadpleegde verhuurder noemde verder het ge-
bruik van de veiligheidstabel voor hydraulische graafmachines als pralctisch niet toepas-
baar. Als dit soon machines ingezet worden voor (doorgaans cirkelvormige) 
hijsbewegingen, slaat de machine af als gevolg van de veiligheidstabel. Deze tabel zou 
echter alleen bedoeld zijn voor verticale hijsbewegingen en bij dere graafmachines on-
terecht een, gevaarlijke situatie aangeven. 

De regels zouden ook niet altijd makkelijk te implementeren zijn, vanwege het feit dat 
zij niet voldoende duidelijkheid geven voor de bedrijven. Zo zou in de Machine-
richtlijn een voorschrift voor kranen staan over het af lcurmen geven van een signal. 
De betreffende regel zou ecluer geen duidelijkheid geven over of dit een optisch of 
akoestisch signaal moet zijn en hoe luid een akoestisch signaal zou moeten zijn. De 
nieuwe Machine-richtlijn schrijft eveneens de aanwezigheid van een noodstop voor. 
Volgens een respondent is onduidelijk of de noodstop betreldcing moet hebben op het 
hoofdstroomcircuit of op het stuurstroomcircuit. Ook zou niet duidelijk zijn of de 
noodstop voorzien moet zijn van een geheugenschakeling. 

Een productregel waaraan in principe wel te voldoen is, maar waarvan door 66n van de 
respondenten het nut werd betwijfeld had betreldcing op het volgende. Bij een hijsbe-
weging zouden de "eindafslagen mechanisch gedwongen moeten zijn". Het gebruik van 
electronica zou volgens de respondent minstens zo effectief zijn. Dezelfde respondent 
sprak overigens ook over tegenstrijdigheid in de NEN-normen. De eisen met betrekking 
tot electronica in de NEN-1010 norm zouden strijdig zijn met de NEN-2022 norm. 

Oordeel over EG-regelgeving 
Zowel vanuit den van de bedrijven als vanuit een branche-organisatie werd opgemerkt 
dat Nederlandse productwetgeving strenger is dan de EG-richtlijnen. Er zou sprake zijn 
van het 'overrulen' van de EG-normen door de strengere Nederlandse normen. Een 
respondent was op grond van door de Arbeidsinspectie verstrelcte informatie in de ver-
onderstelling dat hij alleen aan de EG-normen hoefde te voldoen. Bij controle door die-
zelfde Arbeidsinspectie bleek dat dit niet voldoende was en dat ook de nationale normen 
nageleefd moesten worden. De respondent kon dit niet met voorbeelden illustreren. De 
respondent van de Federatie van Nederlandse 1Craanverhuurbedrijven (FNK) noemde 
als voorbeeld de NEN-normen 2026 tot 2028 uit de Arbeidsomstandighedenwet, die 
strengere eisen aan de constructie en de begrenzingsinrichtingen van kranen zouden 
stellen dan de EG-normen. 
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Ook zou er volgens het verhuurbedrijf sprake zijn van verschillen in keuringsintensiteit 
tussen de verschillende landen. Als voorbeeld noemde hij het verschil tussen Neder-
land en Duitsland. In ons land zou elk aangekocht hijswerlctuig gekeurd moeten wor-
den. Een typekeuring zou met volstaan. Dit kost per lcraan telkens ongeveer 2.000 gul-
den. Duitse verhuurbedrijven hebben echter niet met een dergelijke productregel te 
maken. In hun geval zou een eenmalige type-keuring volstaan. Een Duits verhuurbe-
drijf zou dus bij aankoop financieel veel voordeliger uit zijn dan een Nederlands ver-
huurbedrijf. Ook de NFK constateerde dit verschil tussen Duitsland en ons land. 

Ervaringen met de handhaving 
Een van de ondervraagde bedrijven plaatste een kritische kanttekening bij de aanwijzing 
van keuringsinstanties. In de huidige situatie zouden allerlei instanties keuringen mogen 
uitvoeren. Daardoor zouden grote verschillen in prijs en kwaliteit van keuringen be-
staan. Het aanwijzen van den notified body zou hieraan een eind lcunnen maken. De 
overige bedrijven hadden geen lcnelpunten in de handhaving ervaren. 

Volgens eon van de branche-organisaties zouden de keuringsinstanties de Arbeidsom-
standighedenwet te strikt toepassen. Volgens de EG-richtlijn Arbeidsmiddelen zouden 
de keuringen van hijswerktuigen niet op alle veiligheidsaspecten betrekking hoeven 
hebben. Een deel van deze aspecten zou door het bedrijf zelf gecontroleerd lcunnen 
worden. In de pralctijk controleren de keuringsinstanties ook die aspecten waarvoor ex-
teme keuring met strilct noodzakelijk is. 

Ook aan de deslcundigheid van de keurende instanties werd op bepaalde aspecten ge-
twijfeld. Zo zou de meting van de 'save working period', en met name het electronica-
gedeelte van een lcraan, niet adequaat lcunnen gebeuren. Het zou de keuringsinstanties 
verder ontbreken aan adequate middelen om productspecifieke meetgegevens te achter-
halen. Specifieke software zou nodig zijn om ter plaatse keuringen adequaat uit te lcun-
nen voeren. 

Beide branche-organisaties waren van mening dat het hancihavingsbeleid van de Neder-
landse overheid te kort schiet. Er zou te weinig door de Arbeidsinspectie worden ge-
controleerd. Van controle op de CE-markering vanuit de Machine-richtlijn zou in het 
geheel geen sprake zijn. Het gevolg hiervan zou zijn dat hijswerktuigen op de Neder-
landse marIct terechtkomen. die Met aan de eisen voldoen. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
Alle respondenten van de geraadpleegde bedrijven en branche-organisaties zijn van 
mening dat de productregels waarmee zij te maken hebben, bijdragen aan een grotere 
veiligheid bij hijswerktuigen en betere arbeidsomstandigheden. 

Eon van de bedrijven merkte op dat er sprake zou zijn van hoge administratieve lasten. 
De EG-richtlijn schrijft bijvoorbeeld voor óm cenificaten van het product bij te houden 
en om bedrijfsvoorschriften en schakelschema's in de taal van land van bestemrning te 
vervaardigen. 

Suggesties voor verbeteringen 
Zowel bedrijven als branche-organisaties vragen verbeteringen op het gebied van de 
harmonisatie op EG-niveau van regelgeving en normen. De bedrijven voegen daaraan 
toe dat bepaalde onredelijke productregels moeten worden aangepast. Vanuit de res-
pondenten van de branche-organisaties was verder een roep om meer controles. 
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Case 3: 	stoom- en damptoestellen 

Knelpunten 	Inadequate productregels 
Inadequaat optreden van keuringsinstantie 
Belernmering toetreding nieuwkomers 
Hoge administratieve lasten 

Bedrijf A 	Producent drukapparatuur 	20 werlczarne personen 
Bedrijf B 	Producent dunwandige tanks 	130 werkzame personen 

Iffiedrijf C 	Producent tanks  en apparaten 450 werkzame personen  
Branche-organisatie Vereniging van leveranciers van Elektrische, Direct gas-

gestookte en Indirect gestookte Boilers (VEINS) 
Groep Fabrilcanten van Apparaten voor de Cbemische In 
dustrie (GCA) 

De relevante producnvetten 
Van de drie geraadpleegde bedrijven wist een respondent niet welke productwetten van 
toepassing waren op zijn producten. Een respondent gaf aan dat voor zijn producten de 
Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de WET relevant zijn. Volgens deze res-
pondent zou drukapparatuur nog niet onder de WGW vallen. De laatste respondent 
achtte de WGW al wel van toepassing op zijn producten, naast de Stoomwet. De ge-
raadpleegde branche-organisaties zouden relatief veel vragen van bedrijven lcrijgen over 
het feit of de Machine-richtlijn van toepassing is op hun producten. 

Infonnadevergaring over de productwenen 
De keuringsinstanties en de branche-organisaties blijken bij de bedrijven een belangrij-
ke rot in de informatievoorziening te spelen. De volgende keuringsinstanties werden 
onder meer geraadpleegd: Stoomwezen, Tuv-instituut, Lloyd's, DNV en TNO. Mede-
werkers van den van de bedrijven hebben bij TNO cursussen gevolgd over de product-
wetgeving. Ook het Nederlands Normalisatie histituut (NNI) heeft een rot gespeeld in 
de voorlichting over de EG-richtlijnen. Daamaast houden de bedrijven in beperIcte mate 
literatuur en vakbladen bij. 

De voorlichting over de nationale regels en de EG-richtlijnen werd door den van de be-
drijven als goed omschreven. De verstrekte informatie zou voldoende duidelijkheid 
over de voorschriften geven. Deze respondent zegt in ieder geval van de meest be-
langrijke regels op de hoogte te zijn. Met de invoering van een nieuwe Europese richt-
lijn, die de oude regels met betreklcing tot Toestellen onder druk vervangt, zou het in 
zijn beleving helemaal overzichtelijk worden. De andere twee bedrijven waren positief 
noch negatief over de voorlichting. Een van hen zegt zelf geheel op de hoogte te zijn, 
de andere was naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte over de verschillen in re-
gelgeving en normen tussen landen. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De lcnelpunten die op dit punt door de bedrijven zijn ervaren, hebben betrelcking op de 
onlogische en verouderde opzet van productwetten, onuitvoerbare productregels en re-
gels die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 
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De producent van drukapparatuur was van mening dat er geen logica in de productwet-
ten zit. Voor een product gelden verschillende wetten, die elk hun eigen invalshoek 
kennen. Bovendien zou de Nederlandse wetgeving achterlopen bij de Europese wetge-
ving. De nieuwe richtlijn voor drukapparatuur zou aan dit probleem een einde maken. 
Verder merkte dezelfde respondent op dat niet alle voorschriften in de pralctijk na te le-
ven zijn. Zo moet het bedrijf volgens de regels `Toestellen onder druk' werken met een 
bouwdiameter van een bepaalde grootte. In de pralctijk is het voor het aan elkaar mon-
teren van verschillende onderdelen essentieel om ook met ldeinere diameters te lcunnen 
werken. Dit staat de regelgeving volgens de respondent eigenlijk Met toe. De respon-
dent sprak over onredelijke eisen. Ook een tweede respondent plaatste Icritische kantte-
keningen bij de regels l'oestellen onder druk'. Bepaalde rekenregels zouden in zijn 
belevine voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De voorlichting hierover zou tekort schie-
ten. 

Ervarinzen met de EG-wetgeving 
De bedtven zijn op de hoogte van de toekomstige richtlijn voor drukapparatuur. De 
bedrijven bleken nog Met in staat om de gevolgen van deze nieuwe richtlijn aan te ge-
ven. De normen zouden nog niet definitief vastgesteld zijn. Wet merIcte een van de res-
pondemen op dat na invoering van de richtlijn ook keuringen door buitenlandse instan-
ties uitgevoerd kunnen worden. 

Ervarinzen met de handhaving 
Een van de respondenten was van mening dat het Stoomwezen hogere eisen stelt dan 
strikt ncodzakelijk zou zijn. Als voorbeeld noemde deze respondent de voorschriften 
voor de wanden van tanks. Het Stoomwezen zou dildcere wanden Voorschrijven dan 
gezien *zet 2ebruik noodzakelijk is. 

Verder werd opgemerkt dat de doorlooptijd van keuringen aan de lange kant is. Bedrij- 
ven zouden lang moeten wachten op de papieren waarin de officiele goedkeuring is 
vastgele2d. Over controles van de Arbeidsinspectie werden geen opmerlcingen gemaalct. 

Oordee: over de effectiviteit van de productwetten 
Alle res-pondenten waren van oordeel dat de betreffende productwetten bijdragen aan 
een hozere veiligheid, een betere bescherrning van de gezondheid en betere arbeidsom-
standig .zeden. 

In de bidicre situatie zouden de productregels de toetreding van nieuwkomers op de 
markt 1-elerruneren. Een respondent weet dit onder andere aan onvoldoende toeganke-
lijkheid van de wetgeving door de grote hoeveelheid productregels. Nieuwkomers zou-
den ock een normenboek van 1.500 gulden aan moeten schaffen om na te gaan aan 
welke mormen men moet voldoen. Na invoering van de nieuwe EG-richtlijnen voor 
drukapraramur zou de toetreding van nieuwe bedrijven wellicht jets malckelijker zijn, 
volgens deze respondent. 

De acirdnistratieve lasten naar aanleiding van de productregels worden door de respon-
denten us hoog omschreven. Met name het in orde maken van de juiste formulieren 
voor kturingen zou veel tijd kosten. De kosten voor deze administratieve handelingen 
en de keuringen zelf, maken volgens een respondent in zijn geval circa 25% van de 
kostpr',:s van het product uit. Alleen de administratieve lasten werden door een tweede 
respor..-ient ingeschat op ongeveer 10.000 gulden per jaar. 
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Suggesties voor verbeteringen 
Len snelle invoering van de Europese richtlijn drulcapparatuur werd als belangrijlcste 
verbeterpunt genoemd. Daarbij zou wel een samenhang moeten worden gecrederd tus-
sen de eisen ten aanzien van de drukapparatuur en eisen ten aanzien van de (vloeibare) 
stoffen die in de drukapparatuur aangewend zullen warden door de gebruiker. Verder 
zou de nieuwe richtlijn de onredelijke eisen die voortkomen uit de oude wet `Toestellen 
onder druk' moeten vervangen. 

Case 4: 	houtbewerIcingsmachines 1  

Producent houten meubelen 	412 werkzame personen 
Producent houten stellingen 	80 werkzame personen 

De relevante productwetten 
Beide bedrijven noemden de Arbeidsomstandighedenwet als relevante wet bij het ge-
bruik van de houtbewerlcingsmachines. Andere wetten zouden volgens hen niet van 
toepassing zijn op het gebruik van deze machines. 

Infonnatie over productwetten 
De bedrijven zouden vooral inforrnatie over de wet betrekken via de Arbeidsinspectie. 
De respondent van het eerste bedrijf putte daarbij alleen uit de publicatiebladen van de 
Arbeidsinspectie. De respondent van het tweede bedrijf woont jaarlijks een voorlich-
tingsbijeenkomst van deze dienst bij. Bovendien heeft deze respondent onlangs het boek 
Arbeidsmiddelenrichtlijn van de uitgeverij Kluwer besteld. Dit back zou echter nog niet 
zijn doorgenomen. 

De voorlichting werd door een van beide respondenten als goed beschouwd. Eon van 
de respondenten was Met helemaal zeker of hij voldoende op de hoogte was van alle 
relevante regels. De andere respondenten zou dit naar eigen zeggen wet zijn. Deze res-
pondent verwacht ook geen veranderingen in de regelgeving. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
Beide bedrijven hebben problemen met de uitvoerbaarheid van Oen van de productre-
gels. De Arbowet verbiedt het gebruik van (houtbewerkings)machines die meer dan 80 
decibel aan geluid produceren. Hieraan zou in beide gevallen niet aan voldaan kunnen 
worden. Het ene bedrijf werlct met een vierzijdige frees. Strilct genomen zou deze he-
lemaal omlcast moeten worden, am het aantal decibellen te reduceren. Len andere op-
lossing zou zijn om de machine in een afzonderlijk afgesloten ruimte te plaatsen. Deze 
mogelhIcheden heeft het bedrijf volgens de betreffende respondent niet. Ook het andere 

Voor deze case zijn enkel professionele gebruikers van houtbewerkingsmachines onder-
vraagd. De producenten en importeurs van houtbewerkingsmachines die we hebben be-
naderd, hadden naar eigen zeggen geen lcnelpunten naar aanleiding van productregels. 
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bedrijf zegt geen oplossing te hebben om te voldoen aan deze geluidseis. Dit bedrijf 
maakt gebruik van een multi-functionele houtwerkingsmachine. 

Ervaringen met de handhaving 
Beide bedrijven hebben te maken gehad met controles van de Arbeidsinspectie. De 
voornaamste tekortkoming die door de Arbeidsinspectie werd geconstateerd, heeft be-
trekking op de te hoge geluidsproductie van de houtbewerkingsmachines. Deze consta-
terine heeft voor de bedrijven verder geen grote gevolgen gehad. Wel werlct het perso-
neel van het ene bedrijf nu met oordopjes om gehoorbeschadiging te voorkomen. Het 
optreden van de Arbeidsinspectie werd door beide respondenten als goed ervaren. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
Voleens beide respondenten dragen de productregels bij aan de beoogde doelstellingen. 
De Arbeidsomstandighedenwet zou bijdragen aan een grotere veiligheid, bescherming 
van de gezondheid en betere arbeidsomstandigheden. 

Een van de bedrijven noemde nog een algemeen negatief effect van productregels. Het 
zou narnelijk veel tijd kosten om aan alle productregels te voldoen. Hierdoor kan de 
benodig.de arbeidstijd per product toenemen. Dit zou dus impliciet een kostenverhoging 
met zich meebrengen. De administratieve lasten in het kader van de Arbeidsomstandig-
hedenwet werden noch positief noch negatief beoordeeld. 

Case 5: 	drukvaten van eenvoudige vorm 

Knelpunten 	Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Inadequate productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Ontbreken normen 
Inadequaat optreden van keuringsinstanties 
Ineffectieve wetgeving 
Hoge administratieve lasten 
Innovatiebelemrneringen 

Bedrijf A 
Bedrijf B 
Bedriif C 

Assemblagebedrijf compressoren 34 werlczame personen 
Producent drulcvaten 	12 werlczame personen 
Producent drulcvaten 	600 werlczame personen 

Branche-organisatie Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Ketels van 
centrale verwarming (VFK) 

De relevante productwetten 
Voleers de respondent van het assemblagebedrijf is vooral de EG-richtlijn Drukvaten 
van eenvoudige vorm relevant. Deze zou in Nederland geimplementeerd zijn in de Wet 
Gevaa:lijke WerIctuigen (WGW). De tweede respondent dacht dat alleen de Stoomwet 
van toepassing zou zijn. De derde respondent noemde naast de bovengenoemde richtlijn 
ook het Mijnreglement. 

Het eerstgenoemde bedrijf maakte voor het samenstellen van de compressoren verder 
ook zebruik van adviezen over zuinig energiegebruik van de NOVEM. Deze adviezen 



zijn weliswaar niet verplicht, maar worden in de praktijk (binnen Nederland) wel ge-
bruilct als referentielcader voor het eigen product. 

Informadevergadering over producnvenen 
Twee van de drie bedrijven hebben informatie over de productwetten vooral verzameld 
via literatuur/vakbladen, het Stoomwezen BY en idanten. Bij het andere bedrijf is een 
extern adviesbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de relevante productre-
gels om een CE-markering te lawmen voeren. Dit onderzoek werd ingesteld nadat het 
bedrijf contact had opgenomen met het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (VROM). Dit leverde naar eigen zeggen nauwelijlcs bruikbare in-
formatie op. De ambtenaren van VROM hadden weinig relevante en concrete kennis 
over de richtlijnen voor drulcvaten. De argtunenten om een beroep te doen op exteme 
deslcundigen waren tweeledig: het bedrijf wist zelf niet wan informatie te halen was en 
exteme deslcundigen zouden beter met ambtelijke materie om lcunnen gaan. 

De uitkomsten van het onderzoek waren voor het bedrijf teleurstellend. De aangedragen 
adviezen bevatten namelijk toch nog teveel ambtelijke taal en waren daardoor moeilijk 
te vertalen naar praktisch uitvoerbare aspecten van het product. Ook bleken de adviezen 
eisen te bevatten (over wanddiktes en veiligheidsfactoren) die achteraf bezien voor hun 
product helemaal geen `harde' eisen te zijn. 

De voorlichting ten aanzien van EG-richtlijnen zou volgens eon van de respondenten 
onvoldoende zijn. De andere respondenten beoordeelden de voorlichting als goed. De 
respondent van de branche-organisatie merkte op dat de voorlichting vanuit het Minis-
terie van VROM laat op gang is gekomen. 

De respondenten van bedrijven gaven aan dat zij momenteel volledig op de hoogte zijn 
van de wetten en de productregels die van toepassing zijn op htm producten. De res-
pondent van de branche-organisatie was overigens van mening dat dit voor bedrijven 
die drukvaten importeren en zonder verdere bewerking verhandelen, doorgaans niet het 
geval is. Bij sonunige bedrijven zou de foutieve gedachte bestaan dat er - in Europees 
verband - slechts een richtlijn van toepassing lcan zijn. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De productregels zouden volgens de respondenten niet altijd duidelijkheid bieden. Zo 
zou de bovengenoemde richtlijn geen (verwijzing naar) eenduidige normen bevatten die 
door de bedrijven eenvoudig zijn te implementeren. Len respondent wist eigenlijk niet 
of bepaalde drulcvaten nu wel of niet onder CE-normen vallen. Twee respondenten 
merkten in dit kader op dat keuringsinstanties (met name het Stoomwezen BV) bij keu-
ringen dan ook eigen regels en meetmethoden toepast. Van een aantal van deze regels 
werd het nut betwijfeld. Zo zou het destructieve materialenonderzoek volgens een res-
pondent overbodig zijn. 

Len respondent had te maken gehad met een nieuw materiaal, waarin de productregels 
niet voorzagen. Dit bedrijf zou onder andere duplex-staal gebruilct hebben. Dit zou 
echter een materiaal zijn dat de wet nog Met kent, hetgeen in zou houden dat gebruik 
ervan verboden is. 

Verder merkte een respondent op dat er voor compressoren in de gebruiksfase once-
recht aanvullende eisen vanuit andere wetgevingen worden gesteld. Als voorbeeld 
noemde de betreffende respondent een eis vanuit milieuverordeningen van gemeenten. 
Len gemeente had een gebruiker van een drulcvat in de beleving van de respondent ten 
onrechte de eis gesteld om het drulcvat door het Stoomwezen BY te laten keuren. Vol- 
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gens de betreffende gemeente zou dit verplicht zijn volgens de Stoomwet. Na protest 
van het bedrijf is deze gemeente uiteindelijk overstag gegaan. 

Ervaringen met EG-wetgeving 
Het ontbreken van (verwijzing naar) duidelijke normen met betreldcing tot de CE-
markering leidt volgens een respondent tot oneerlijke concurrentie. Dit werd toegelicht 
aan de hand van de vergelijking tussen de handel in Nederlandse compressoren en die 
in compressoren van Italiaanse makelij. Door de `zachte' eisen in de Europese richtlijn 
worden ook Italiaanse compressoren van beduidend mindere kwaliteit toegelaten. 
Vanuit de Nederlandse regelgeving gelden voor Nederlandse compressoren echter veel 
strengere eisen. Door de CE-markering die nu gevoerd moet worden, is het dus moge-
lijk om ook Italiaanse compressoren in Nederland af te zetten. Deze zijn beduidend 
goedkoper dan de Nederlandse .  compressoren. 

Ervaringen met de handhaving 
Hierboven is al een opmerking gemaalct ten aanzien van de aanvullende regels die het 
Stoomwezen BV zelf heeft opgesteld. 

Hoewel er volgens een van de respondenten geen sprake is van een verplichte keuring, 
laat deze fabrikant zijn product - waaronder het drulcvat - wel keuren. De keuring op 
zich werd door het bedrijf als goed ervaren. Het bedrijf noemde de keuring echter te 
duur. In de ogen van de fabrilcant zou de keuring veel simpeler kunnen, daar waar het 
de 'ambtelijke rompslomp' om de keuring heen betreft. Het moeten invullen van de 
nodige papieren en het beantwoorden van vragen beschouwt het bedrijf als tijdverspil-
ling. Het uitgebreid en tijdig voorzien in technische berekeningen en tekeningen 
(technisch dossier) voor de keurmeester geldt hier als voorbeeld. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
Door het ontbreken van duidelijke normen kan volgens een van de respondenten geen 
sprake zijn van effectieve wetgeving. Fabrikanten hebben in zijn visie nauwelijlcs hand-
vaten om aan de wet te voldoen en bovendien kan er in deze situatie Met goed gecontro-
leerd worden. De andere respondenten waren van mening dat de productwetten wet 
doelmatig waren. 

De voornoemde 'oneerlijke' concurrentie heeft volgens een respondent ook gevolgen 
voor de innovativiteit van zijn bedrijf. De innovatie in betere producten zou namelijk 
afnemen als producenten uit andere landen (goedkopere) producten van mindere kwali-
teit op de marlct mogen brengen. Ook de onzekerheid over de wettelijke voorschriften 
die in de toekomst mogelijk nog gesteld gaan worden, zou een negatieve invloed heb-
ben op de productontwikkeling. 

Suggesties voor verbeteringen 
Op grond van de ervaringen met de milieuwetgeving op lokaal niveau, achtte een van 
de respondenten het noodzakelijk dat bij de verschillende wetten op verschillende ni-
veaus uniformiteit nagestreefd moet worden.. Ook de administratieve lasten rondom 
keuringen zouden verminderd lcunnen worden. 
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Case 6: gastoestelien 

ICnelptinten 	Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Tegenstrijdigheden in productregels 
Overlap tussen productregels 
Normen lopen achter bij technologische ontwikkelingen 
Harmonisatie op EC}-niveau onvoldoende 
Optreden buitenlandse notified body 
Lang keuringstraject 
hmovatiebelemmeringen 
Handelsbelemmeringen 

Bedrijf A 
Bedrijf B 
Bedrijf C 
Branche-organisatie FME-CWM 

Producent CV-ketels 
Producent CV-ketels 
Producem keulcenapparatuur 

400 wericzame personen 
450 werkzame personen 
onbekend 

De relevante productwetten 
Door de bedrijven werd aangegeven dat in hun geval het Besluit Gastoestellen 2  van toe-
passing is. Daarnaast meldden de respondenten dat voor hun producten ook de Wet 
Energiebesparing Toestellen (WET) geldt. Een van de respondenten gaf verder aan dat 
de Machine-richtlijn van toepassing is, maar dat er door het bedrijf gemalcshalve niet 
naar wordt gekeken. De veiligheid zou immers voldoende gegarandeerd zijn door de 
het Besluit Gastoestellen. Tensiotte noemde eon van de respondenten de Ukwet, die 
mogelijk van toepassing zou lcutuien zijn op bepaalde meet- en regelsystemen van het 
product. Deze respondent kon over deze wet verder niet uitweiden. 

Informatievergaring over productwetten 
De informatie over de voorschriften rondom gastoestellen werd door de geraadpleegde 
bedrijven betroldcen via vakbladen en via contacten met de keuringsinstantie Gastec. De 
aldus verlcregen informatie werd door hen niet altijd als duidelijk en praktisch toepas-
baar ervaren. Dit had de volgende achtergronden. Ten eerste werd er kort na de intro-
ductie van het Besluit Gastoestellen naar de mening van de respondenten verwarrende 
informatie verspreid. Dit had bijvoorbeeld betrekking op de duur van de overgangspe-
riode. Ten tweede hadden de respondenten moeite met het achterhalen van informatie 
over de normen in het Besluit Gastoestellen. Tenslone bleek er volgens de respondenten 
van bedrijven die exporteerden te weinig informatie te bestaan over landspecifieke 
voorschriften die in verschillende landen gelden. Naar de mening van de respondenten 
kon ook Gastec deze informatie onvoldoende verstrekken. De voorlichting over de re-
gelgeving rond gastoestellen werd door alle drie respondenten als slecht beschouwd. 

Twee respondenten waren naar eigen zeggen inmiddels volledig op de hoogte van de 
betreffende productregels. Een respondent zei gedeeltelijk op de hoogte te zijn. De 
laatste persoon ervoer het bijhouden van de regelgeving en de wijzigingen daarin als 
tijdrovend. 

Dit besluit heeft een dubbele wettelijke grondslag, namelijk de Warenwet voor de vei-
ligheid en de WET voor het doelmatig energiegebruik. 
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Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
Een van de respondenten was van oordeel dat de normen in het Besluit Gastoestellen 
niet altijd uitsluitsel konden geven. Bijvoorbeeld bij het gebruik van nieuwe technolo-
gieen voorziet het besluit niet in adequate normen. Zo was het in zijn geval niet duide-
lijk of aluminium gasleidingen vervangen mogen worden door gasleidingen van lcunst-
stof. De normen zouden op dit punt verschillend uitgelegd lcunnen worden. 

Een andere respondent meldde tegenstrijdigheden tussen Richtlijn Electromagnetische 
Compatibiliteit en de Laagspanningsrichtlijn. Dit lichtte hij met het volgende voorbeeld 
toe. Het afschermen met een zekering zou bij de ene richtlijn wel en bij de andere niet 
mogen. Verder werd door den van de respondenten een overlap ervaren binnen de 
WET. De algemene rendementseisen in het Besluit Gastoestellen komen ook voor in het 
Besluit rendementseisen CV-ketels. 

Ervaringen met EG-wetgeving 
Volgens de geraadpleegde bedrijven is door de EG-wetgeving de eenduidigheid binnen 
Europa versterkt. Toch Werden er enkele kanttekeningen gemaalct. Ten eerste merIcten 
de bedrijven op dat binnen Europa landspecifieke voorschriften blijven bestaan. Bij 
gastoestellen blijken met name verschillen voor te komen ten aanzien van installatie-
voorschriften. Een voorbeeld hiervan zouden de strengere voorschriften voor het instal-
leren van afvoersystemen in Duitsland zijn. De respondent van de branche-organisatie 
meldde dat landspecifieke voorschriften door veel bedrijven als een probleem worden 
ervaren. 

Daamaast zouden notified bodies in andere landen de normen te theoretisch toepassen 
bij producten van buitenlandse bedrijven. Zo zouden de Europese normen in Belgie an-
ders geinterpreteerd worden dan die voor de Nederlandse markt. Een van de respon-
denten heeft daartoe zijn product moeten aanpassen. Tenslotte was den van de respon-
denten van oordeel dat de CE-markering bij verschillende wetten verschillende 
betekenissen heeft. Dit leidde hij af uit het feit dat de formaliteiten voor de CE-
markering sterk uiteen lcunnen lopen. Dit werd ook opgemerkt door de respondent van 
de branche-organisatie. In zijn ogen zou dit leiden tot onduidelijkheid bij consument 
over de waarde van een CE-merk. 

Ervaringen met handhaving 
De respondenten hadden in de meeste gevallen te maken met keuringen uitgevoerd door 
Gastec. Deze keuringen in het kader van het Besluit Gastoestellen werden over het al-
gemeen als goed ervaren. Toch ervoeren twee bedrijven lcnelpunten bij de keuringen. 
Deze knelpunten hadden betreldcing op de trage administratieve afhandeling van de 
keuringen en het feit dat de keuringsinstantie niet altijd op de hoogte zou zijn van aan-
vullende landenspecifieke normen (zie voornoemd voorbeeld). 

In een geval heeft een bedrijf te maken gehad met de toezichthoudende instantie. Het 
bedrijf dat koolctoestellen produceert, is namelijk ook een keer gecontroleerd door de 
Inspectie voor de Gezondheidsbescherming (IGB). Deze controle werd uitgevoerd naar 
aanleiding van een klacht van een consument. Naar aanleiding van deze controle was de 
betreffende respondent van mening dat de IGB ten aanzien van luchtsleuven veel stren-
gere normen hanteert dan Gastec. De respondent had de controle van IGB als te strilct 
en te bureaucratisch ervaren. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
De betreffende productregels dragen volgens de respondenten bij aan de beoogde doel- 
stellingen van de wetten. Het nut van deze wetten werd door de respondenten onder- 
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schreven. De respondenten noemden een aantal positieve effecten naar aanleiding van 
de productregels. Zo zouden er meer exportmogelijkheden zijn ontstaan door de EG-
normen. Et' respondent gaf aan dat Nederland wat betreft de regelgeving voor gastoe-
stellen voorloopt op andere Europese landen. De strengere regels die in Nederland gel-
den zouden in de visie van de respondent tot een betere concurrentiepositie leiden. De-
ze respondent merIcte daarbij op dat Met elk bedrijf in zijn sector deze mening was 
toegedaan. De andere twee respondenten ervoeren de strengere eisen in sommige ande-
re landen in Europa of de strengere toetsing door buitenlandse notified bodies juist als 
belemmerend voor de handel. 

Verder werden enkele negatieve effecten van de productregels genoemd. De handel zou 
belemmerd worden door strenge emissie-eisen die volgens een respondent via het Be-
sluit Gastoestellen aan gastoestellen worden gesteld. Het keuringsgedeelte dat hiermee 
verbonden is, zou een te grote financiele last voor kleine bedrijven zijn. Verder zouden 
technologische vemieuwingen belenunerd worden door het feit dat niet op alle gebieden 
eenduidige normen bestaan. Dit zou onder andere gelden voor beveiligings- en regel-
systemen bij gastoestellen voor het koken. 

Suggesties voor verbeteringen 
Door de bedrijven kwamen zelf met de volgende suggesties voor verbeteringen. Ten 
eerste zou de voorlichting aan installateurs en de groothartdel verbeterd moeten worden. 
Ten tweede zouden de Internationale keuringsinstanties intensiever moeten samenwer-
ken om de eenduidigheid van de regelgeving te versterken. Ten derde zou de industrie 
in een vroeg stadium betrolcken moeten worden bij het ontwilckelen van de regelgeving. 
Meerjarenplannen met daarin vastgelegd de overlegmomenten met de industrie en de 
momenten waarop bepaalde richtlijnen of wijzigingen worden ingevoerd, zouden hier-
aan bij lcunnen dragen. Tenslotte zouden er volgens een bedrijf ook rendementseisen 
moeten worden omwilckeld voor de warmwaterproductie, zoals geisers en combiketels. 

Case 7: 	persoonlijke beschermingsmiddelen 

ICnelpunten 	Informatievoorziening over productregeIs onvoldoende 
Inadequate productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Onvoldoende toezicht op naleving 
Lang keuringstraject 
Onvoldoende keuringscapaciteit 
Belemmering ontwikkeling producten op maat 
Innovatiebelemmeringen 
Handelsbelemmerineen 
Hogere ontwikIcelineskosten 

Bedrijf A 
Bedrijf B 
Bedrijf C 

Producent pbm's 
Handels- en productieondememing pbm's 
Handels- en productieondememing pbm's 

85 werkzame personen 
99 werkzatne personen 
70 werlczame personen 

gianche-organisatie Vereniging voor Arbeidsomstandigheden, veiligheid en ge-
zondheid, industriele hygiene, acute gezondheidszorg en 
milieubewaking (AVAG) 
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De relevante productwetten 
De geraadpleegde bedrijven gaven aan dat het Besluit Persoonlijke Beschermingsmidde-
len van toepassing is. Daarbij maakten zij geen onderscheid naar WOW of Warenwet. 
Andere wetten zouden niet van toepassing zijn op hun producten. De geraadpleegde 
branche-organisatie nam de EG-richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen als uit-
gangspunt, waarbij onderscheid werd gemaalct in voorschriften voor de werkplek, het 
gebruik en de CE-markering. De respondent van de branche-organisatie noemde daar-
naast de Europese richtlijnen in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Informatievergaring over productwetten 
De geraadpleegde bedrijven noemden uiteenlopende manieren waarop zij aan informa-
tie komen over de productregels. Genoemd werden onder meer literatuur/vakbladen, 
normcornmissies, de branche-organisatie, brochures en wettelcsten. Eon van de respon-
denten merlcte op dat de informatie gefragmenteerd beschikbaar is en dat de informatie 
via verschillende partijen .  bijeen moet worden gesproldceld. Naar de mening van deze 
respondent wordt de informatie over productregels via teveel kanalen verspreid. Ook 
zou nog niet over alle punten duidelijkheid kunnen worden gegeven (zie voorbeeld van 
keuring van kleding). Ook keuringsinstanties en overheden zouden niet voldoende op 
de hoogte zijn van de productregels. De geraadpleegde producent had zichzelf een taak 
in de informatievoorziening toebedeeld door zelf keuringsinstanties en overheden op de 
hoogte te stellen van de regelgeving. Een respondent gaf verder aan dat hij te laat ach-
ter een tussentijdse wijziging van de regelgeving lcwam. De voorlichting over de regel-
geving werd door alle drie respondenten als slecht bestempeld. De respondenten zijn 
desondanks naar eigen zeggen volledig of bijna volledig op de hoogte van de regels die 
voor hun producten van toepassing zijn. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
Met betreklcing tot de structuur en de uitvoerbaarheid van de productregels doen zich 
de volgende knelpunten voor. De productbepalingen zouden volgens twee van de drie 
ondervraagde bedrijven onvoldoende aansluiten bij de pralctijk. Naar de mening van 
een van hen gelden bij oogbeschermingsmiddelen onterecht strengere tolerantiewaarden 
ten aanzien van de optische kwaliteit dan bij normale brillen. Volgens deze respondent 
is er namelijk geen enkel verband tussen deze eis en een grotere veiligheid. Ook de in-
deling in klassen pbm's zou met adequaat zijn. Sornmige producten zouden in een te 
hoge ldasse zijn ingedeeld, waardoor zij een te zware keuring moeten ondergaan. Bij 
een product (kleding in ldasse 3) zou niet duidelijk zijn welke keuring moet worden uit-
gevoerd. Zowel een bedrijf als de branche-organisatie wezen op dit probleem. 

Een ander belangrijk lcnelpunt is de verplichting om ook speciale persoonlijke be-
schermingsmiddelen te laten keuren. Een afwijkende werkhandschoen ten behoeve van 
een gehandicapte werknemer moet namelijk ook een type-keuring ondergaan. De kos-
ten van deze keuring moeten worden doorberekend aan den enkel product en staan vol-
gens de respondenten in geen verhouding met de totale productiekosten. Door dit voor-
schrift zijn op maat gemaakte pbm's niet rendabel te maken. Dit probleem werd zowel 
door een van de bedrijven als door de branche-organisatie aangekaart. 

Ervaringen met EG-wetgeving 
Volgens de respondenten is er ten aanzien van hun product nog geen sprake van een 
geharmoniseerde situatie binnen EG-verband. In hun visie zou nog op een aantal punten 
sprake zijn van ongelijlcheid. Zo zou nog niet elk land de EG-richtlijnen hebben gem-
plementeerd. Italie zou het invoeren van de regelgeving uitgesteld hebben en een ge-
doogperiode van zes jaar hanteren. In Nederland is de overgangsperiode volgens de 
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respondenten slechts een jaar. Ook worden er, ondanlcs EG richtlijnen, in verschillende 
landen aanvullende eisen gesteld door gebruikers. Duitse gebruilcers van persoonlijke 
beschermingsmiddelen willen bijvoorbeeld producten die voldoen aan de zogenaamde 
DIN-normen. In ons land zou Ripcswaterstaat aanvullende eisen aan verkeersvesten 
stellen. 

Ongelijkheid zou volgens een respondent ook bestaan op het gebied van de verantwoor-
delijkheid om te voldoen aan de eisen. In Nederland ligt die verantwoordelijkheid bij de 
producent van pmb's. Op grond hiervan moet de producent eventuele reparaties uitvoe-
ren. In Belgie zouden reparaties door opticiens uitgevoerd mogen worden. Dit zou vol-
gens de betreffende respondent leiden tot tijdwinst en daarmee concurrentievervalsing. 

Ervaringen met handhaving 
Op het gebied van de keuringen doen zich volgens de respondenten verschillende pro-
blemen voor. De keuringsinstanties zouden nog Met over de benodigde capaciteit be-
schildcen om tijdig keuringen uit te lcunnen voeren. Volgens een respondent wordt dit 
veroorzaalct door een inhaaleffect, omdat steeds meer pmb's moeten worden gekeurd. 
Dit probleem zou zich overigens Met alleen beperken tot de Nederlandse keuringsin-
stanties, maar ook voor instanties in andere landen gelden. Een van de bedrijven had 
een product (adernhalingsuitrusting) niet op de marlct gebracht, omdat niet tijdig een be-
roep kon worden gedaan op een keuringsinstantie. De keuringen werden door de res-
pondenten als tijdrovend en kostbaar ervaren. 

Ook zou er sprake zijn van willekeur bij keuringen. Keuringsinstanties uit verschillende 
landen zouden de regels verschillend interpreteren. Door alle drie bedrijven werd aan-
gegeven dat de controle op naleving van de productregels in hun ogen te beperlct is. Er 
zouden producten uit lage lonen landen op de marlct worden gebracht die wel gemar-
keerd zijn met CE, mar die desondanks niet zouden voldoen aan de gestelde eisen. Dit 
zou onder meer gelden voor gehoorbeschermers, veiligheidsbrillen en ademhalingsbe-
schermers. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
Overheidsinterventie in de vorm van voorschriften voor pbm's is volgens de responden-
ten gerechtvaardigd. De productregels zouden volgens hen bijdragen aan meer veilig-
heid. De regelgeving leidt namelijk tot een betere productkwaliteit. 

Wet leiden de productregels uit het voomoemde besluit tot hogere ontwilcicelingskosten 
van producten. Een bedrijf becijferde deze extra kosten op gemiddeld 25.000 gulden 
per nieuw te ontwikkelen product. De twee andere bedrijven becijferden de totale extra 
kosten in hun geval tot nu toe op respectievelijk 10.000 en 100.000 gulden. Deze kos-
ten werden vooral veroorzaalct door administratieve verplichtingen. 

Als gevolg van de productregels zou de handel op drie manieren worden belemmerd. In 
de eerste plaats moesten bij invoering van het besluit voorraden producten worden aan-
gepast aan de nieuwe eisen of zelfs worden vernietigd omdat de producten onbruikbaar 
waren geworden. Dit zou den van de bedrijven een schadepost van 30.000 gulden heb-
ben opgeleverd. In de tweede plaats is het niet meer rendabel om speciale producten in 
een-stuks serie te maken (zie hiervoor). Tenslotte wordt als gevolg van de langdurige 
keuringstrajecten de time-to-market periode langer. Dit zou risico's voor de commer-
cialisatie in lcunnen houden. 

Volgens een respondent leiden de regels op indirecte wijze ook tot belemmeringen in de 
innovativiteit. Doordat fabrilcanten op dit moment veel energie moeten steken om be- 
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staande producten in hun assortiment aan te passen aan de regelgeving, zouden de aan-
dacht en middelen voor innovaties afnemen. 

Suggesties voor verbeteringen 
De bedrijven stelden een aantal verbeteringen voor. Ten eerste zou een actievere rol 
van de overheid bij de voorlichting gewenst zijn. De voorlichting zou ook richting de 
gebruiker verbeterd moeten worden. Ook vroegen de bedrijven om meer controle op 
naleving van de regels, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. 

Case 8: 	elektrische huishoudelijke apparaten 

Knelpunten 	Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Inadequaat optreden van toezichthoudende instantie 
Ineffectieve wetgeving 
Innovatiebelemmeringen 
Handelsbelernmeringen 

Dedrijf A Producent electr. huishoudelijke apparaten 1000 6En  werkz. personen 
Bedrijf B Detailhandelketen 	 500 werlczame personen 
Bedrijf 	C Verkooporganisatie buitenl. producent 	305 werkzame personen 
Branche-organisatie Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in 

Nederland (VLEHAN) 

De relevante productwetten 
De grote producent gaf aan dat hij te maken had met de Machine-richtlijn, de Laag-
spanningsrichtlijn, de Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit, de WMS en Richt-
lijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De respondenten van de detailhandelketen en 
de verkooporganisatie noemden alleen de WET als relevante productwet. De vertegen-
woordiger van de branche-organisatie was van mening dat met name de Warenwet, de 
WET, de Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit re-
levant was voor zijn achterban. 

Informatievergaring over productwetten 
De branche-organisatie blijkt voor de geraadpleegde bedrijven een belangrijke informa-
tiebron ten aanzien van de productregels te zijn. Een van de bedrijven noemde ook de 
ECD als informatiebron. Met name daar waar sprake was van nieuwe en nog onduide-
lijke productregels werd een beroep op deze bronnen gedaan. Op dit moment zouden de 
meeste vragen betreldcing hebben op de CE-markering voor hun producten en op de 
WET (zie verderop). Een respondent merkte op dat de WET pas in werking had mogen 
treden als de regelgeving voor de betroldcen partijen duidelijk was. 

De informatievoorziening zou in de ogen van de respondenten nog niet optimaal zijn. 
Een van hen illustreerde dit aan de hand van een voorbeeld. Hij kon geen duidelijkheid 
krijgen over het feit of de verplichte energie-etiketten bij wasautomaten alleen door de 
fabrikant mogen worden aangebracht of dat het energieverbruik ook door de verhande-
laar op de verkooplabel mag worden geplaatst. De ECD zou niet in staat zijn geweest 
om deze vraag te beantwoorden. 
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Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
Ten aanzien van de structuur en de uitvoerbaarheid ervoeren de respondenten nauwe-
lijks problemen. Alleen bij het naleven van de WET zou zich een lmelpunt voordoen. 
De fabrilcanten van huishoudelijke apparaten zouden niet altijd een energie-etiket bij 
hun producten leveren, terwijl voorgeschreven wordt dat verhandelaars dit etiket aan-
brengen op hun producten. De bovengenoemde vraag over een mogelijk alternatief was 
naar aanleiding van dit probleem gesteld. 

Ervaringen met EG-wetgeving 
De respondenten noemden drie lmelpunten ten aanzien van de EG-wetgeving voor hun 
producten. Door landspecifieke eisen zou er geen sprake zijn van een optimale hanno-
nisatie. De producten die in Nederland worden verkocht zouden aan strengere eisen 
moeten voldoen dan in andere EG-lidstaten. Met name de eisen die gesteld worden via 
de WET zouden hiervan de oorzaak zijn. Ook de recente besluiten ten aanzien van het 
terugnemen van gebruilcte apparaten (witgoed) in de verwijderingsfase zouden hiervan 
een illustratie zijn. In Duitsland daarentegen zouden de eisen op het gebied van ver-
pakkingen veel strenger zijn dan in andere landen. 

Het tweede lcnelpunt vloeit voort uit het voorgaande. De landspecifleke uitzonderingen 
op de richtlijnen (de zogenaamde notificaties) worden volgens een van de respondenten 
alleen in de taal van het betreffende land opgesteld. Voor exporterende landen zou dit 
lastig zijn. Zij moeten deze uitzonderingsbepalingen telkens zelf vertalen. 

Als laatste punt werden problemen met de CE-markering genoemd. Er is op het gebied 
van de CE-markering geen sprake van standaardisatie in formaliteiten. De producent 
heeft te maken met een breed pakket aan producten, waarvoor verschillende Europese 
richtlijnen gelden. Voor elk van de richtlijnen zouden weer verschillende formaliteiten 
gelden. Ook zouden zich op Europees niveau verschillen voordoen ten aanzien van 
plaats op het product war de CE-markering moet worden aangebracht. Op grond van 
de Laagspannings- en Emc-richtlijn moeten er bijvoorbeeld in Duitsland en Groot-
Brittannie op vier plaatsen CE-markeringen worden aangebracht. In andere landen is dit 
maar op oen plaats verplicht. Verder merlcte een van de respondenten op dat het toe-
zicht op het voeren van de CE-markering sterk per land verschilt. Zo zouden in Duits-
land maar liefst 54 instanties jaarlijks meer dan 10.000 inspecties uitvoeren. In Neder-
land zijn er volgens de respondent slechts 25 controleurs actief. 

Ervaringen met handhaving 
De respondenten zeggen skids kort door de ECD gecontroleerd te worden op naleving 
van de WET. De respondent van de detailhandelketen die hiermee te maken kreeg, be-
oordeelde de controle als slecht. In zijn visie was de deslcundigheid van de controleurs 
onvoldoende. Zij konden vragen over wat er precies op het energie-etiket had moeten 
staan niet beantwoorden. Het betreffende bedrijf lcreeg naar aanleiding van de controle 
een proces verbaal. omdat bij wasautomaten ook de geluidsklasse op het label had 
moeten staan. Dit proces verbaal is later ingetrokken, omdat op het moment van de 
controle de betreffende wet nog niet in werlcing zou zijn geweest. Met betrelcking tot de 
handhaving van de Warenwet werden geen lcnelpunten genoemd. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
De productregels in de Warenwet dragen volgens de respondenten bij aan de verschil- 
lende doelstellingen. Over het nut van de WET was men niet eensluidend. Volgens ten 
van de bedrijven en de vertegenwoordiger van de branche-organisatie zou deze wet niet 
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bijdragen aan energiebesparing. De consument gaat in hun ogen geen energiezuiniger 
producten kopen, omdat zij niet op het CE-merk zullen letten. 

Twee van de geraadpleegde bedrijven hebben hogere productiekosten ervaren als ge-
volg van de productregels. De landenspecifieke regels werden door den van, de respon-
denten als belemmerend voor de handel ervaren. Dezelfde respondent gaf ook aan dat 
de productregels een belemmering vormen voor productinnovatie. Als vernieuwingen 
afwijken van de gehanteerde normen moet goedkeuring worden verlcregen van een no-
tified body. Dit traject werd door de respondent als zeer tijdrovend en kostbaar erva-
ren. 

Suggesties voor verbeteringen 
De bedrijven stelden op twee vlaldcen verbeteringen voor. Ten eerste zou de uniformi-
teit van de regelgeving binnen Europa verbeterd moeten worden. De implementatie van 
de EG-richtlijnen zou in alle landen in dezelfde vorm moeten gebeuren. Ten tweede 
zou de voorlichting rondom de invoering van nieuwe wetten verbeterd moeten worden. 
Dit geldt Met alleen voor de voorlichting aan het bedrijfsleven, maar ook voor die aan 
consumenten. 

Case 9: 	speeltoestellen/speelgoed 

Knelpunten 	Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Inadequate productregels 
Tegenstrijdigheden in productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Ontbreken normen 
Inadequaat optreden van toezichthoudende instanties 
Ineffectieve wetgeving 
Hoge adtninistratieve lasten 
Innovatiebelemmeringen 

Becirijf A 
Bedrijf B 
Bedrijf C 
Branche-organisatie 

Producent speeltoestellen 	90 werlczame personen 
Groothandel speeltoestellen 	13 werlczame personen 
Grootwinkelbedrijf (o.a. speelgoed) 14.000 werlczame personen 

Nederlandse Vereniging van Speeltoestellen Fabrikanten 
(NVSF) 	. 
Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers 
(ORNES) 

De relevante productwetten 
Voor de producent en verhandelaar van speeltoestellen bleken naar eigen zeggen vooral 
de WOW en in het bijzonder het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen relevant. 
Dit besluit zou volgens hen eind maart van dit jaar in werking treden. Buiten dit nieuwe 
besluit gaven deze bedrijven ook aan dat de producten vallen onder de WMS (wat be-
treft sommige lcunststof-onderdelen) en de Arbo-wet (voor het aanbrengen van bepaalde 
lakken in het productieproces). In de beleving van beide respondenten spelen de laatste 
twee wetten echter nauwelijks rol van betekenis. 
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Voor de verkoop van speelgoed via het grootwinkelbedrijf zouden het Warenwetbesluit 
speelgoed, het Cadmiumbesluit en het Afvalstoffenbesluit relevant zijn. De branche-
organisatie sprak eveneens over het Warenwetbesluit speelgoed en de voorschriften 
voor cadium-gebruik in de WMS. 

Informatievergaring over producnvetten 
De respondenten hebben op verschillende manieren infonnatie over productregels ver-
gaard. Met betrelcicing tot speeltoestellen speelden met name de branche-organisatie 
NVSF en hun eigen actieve betrokkenheid bij deze organisatie in dit geval een grote 
rot. Vanuit deze organisatie zijn beide bedrijven betroldcen bij normalisatie-
werkgroepen van het NNI. Verder bleken valcbladen en het ministerie van VWS als in-
formatiebron geraadpleegd. In het laatste geval had dit contact betreldcing op nieuwe 
regelgeving. Eat van de respondenten merIcte op dat het ministerie in zijn beleving niet 
in staat was om vragen over normen adequaat te beantwoorden. 

De respondent van het grootwinkelbedrijf heeft ten behoeve van de productregels voor 
speelgoed literatuur, vakbladen en de notified body geraadpleegd. De drie respondenten 
waren niet eensluidend in bun oordeel over de voorlichting. De oordelen varieerden 
van neutraal tot zeer slecht. Alle drie bedrijven dachten overigens wel geheel op de 
hoogte te zijn van de wetten en EG-richtlijnen die op hun producten van toepassing 
zijn. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De beide respondenten over speeltoestellen zijn van mening dat het nieuwe besluit naar 
verwachting niet goed uitvoerbaar zal zijn. Met name het ontbreken van normen op Eu-
ropees niveau, waamaar het besluit zal verwijzen, maalct naleving moeilijk. Men ver-
wacht interpretatieverschillen tot het moment waarop de normen wel beschikbaar zullen 
zijn. De verwachting van de bedrijven is dat het nog jaren kan duren voordat de nor-
men bekend zullen zijn. Daamaast levert de verplichting tot het aanbrengen van een 
onuitwisbare toestel-identificatie onbegrip bij de beide respondenten op. Dit zou name-
lijk weer om aanvullende veiligheidseisen vragen om het gevaar tegen te gaan dat 
eventuele identiticatieplaatjes een gevaar voor de veiligheid van het spelende kind ople-
veren. 

De respondent over speelgoed was van mening dat in de Nederlandse wetgeving tegen-
strijdige productregels bestaan voor zijn product. Dit had te maken met het cadmium-
gehalte in speelgoedproducten, waarvoor verschillende normen in verschillende wetten 
zouden bestaan (we komen hierop terug in case 12). 

Oordeel over EG-regelgeving 
Volgens de respondent van de branche-organisatie en het grootwinkelbedrijf doen zich 
bij het product speelgoed verschillen tussen Europese landen voor. Deze verschillen 
hebben onder meer betrelcicing op het toepassen van bepaalde stoffen in het product of 
in de verpalcking, de eisen aan batterijen en de leeftijdsgrenzen. Op het gebied van stof-
fen cadmium en pvc doen zich bijvoorbeeld verschillen voor. In Duitsland mag pvc wel 
in verpaldcingen voorkomen, in Nederland niet meer. De verschillen in leeftijdsgrenzen 
zouden betrelcking hebben op het volgende: voor een identiek product geldt in het ene 
land een leeftijdsgrens van drie jar, en in het andere land vier jaar. 

Het probleem van het ontbreken van Europese normen voor de veiligheid van speeltoe-
stellen is hiervoor al aan de orde geweest. 
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Oordeel over handhaving 
Met betrekking tot het nieuwe besluit voor speeltoestellen, is vanzelfsprekend nog geen 
ervaring opgedaan met de handhaving. Wel spraken de beide respondenten de ver-
wachting uit dat problemen in de handhaving mogen worden verwacht. De keuringsin-
stanties zijn namelijk vijf weken voor de inwerlcingtreding van de wet nog steeds Met 
aangewezen. Deze instanties kurmen zich naar het oordeel van de respondenten nooit 
binnen zo'n kort tijdsbestek inwerken in de gehele materie. Bovendien werd het nut van 
aanvullende keuringen op grond van het nieuwe besluit betwijfeld door de beide res-
pondenten. De producten worden namelijk al gekeurd door het Duitse Tiiv-instituut. Dit 
instituut toetst de speeltoestellen aan de DIN-normen. Internationaal gezien zijn dit vol-
gens de respondenten voor speeltoestellen de meest geaccepteerde normen. 

Het speelgoed-bedrijf heeft te maken gehad met controle van de IGB. De desbetreffen-
de controle, naar aanleiding waarvan tekortkomingen werden gesignaleerd, werd als 
zeer slecht ervaren. De deslcundigheid van de betroklcen inspecteurs werd als onvol-
doende ervaren. Na overleg tussen IGB en het bedrijf werd een belangrijk deel van de 
geconstateerde tekortkomingen weer ingetrokken. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
De nieuwe regelgeving op het gebied van speeltoestellen zal volgens de beide respon-
denten een positief effect hebben op de kwaliteit van producten. Dit zou lcunnen bijdra-
gen aan een versterking van de concurrentiepositie van deze bedrijven. Het ontbreken 
van normen heeft tot nu toe alleen negatieve effecten tot gevolg gehad. Als gevolg van 
de onduidelijkheid over de normen en de angst dat zij producten ontwiklcelen die Met 
aan de eisen voldoen, hebben beide bedrijven een aantal ontwiklcelingsprojecten stopge-
zet. In het ene geval zou het om twee projecten gaan, in het andere geval om 15 projec-
ten. Naast deze effecten hebben beide bedrijven ook op een ander negatief effect gewe-
zen. Door de strengere regelgeving zouden beheerders van speeltuinen opgezadeld 
worden met veel hogere kosten. Hierdoor zou het gevaar redel zijn dat spelen in de 
toekomst econornisch gezien onbetaalbaar wordt. 

De beide respondenten uitten ook kritiek op de toekomstige eisen die gesteld worden 
aan documentatie van elk speeltoestel. De eisen zullen ondermeer bestaan uit het opstel-
len van een toestelidentificatie, documenten voor ldanten, een modellogboek en een 
technisch constructiedossier. Dit zou een grote administratieve belasting betekenen voor 
de bedrijven. Deze extra belasting werd door de betreffende bedrijven ingeschat op 
respectievelijk 90.000 en 100.000 gulden per jaar. De kosten zouden vooral betrelcking 
hebben op loonkosten, omdat de bedrijven vooruitlopend op de nieuwe regelgeving al 
extra mensen hebben aangetroklcen voor de administratieve taken. De kosten werden 
niet alleen als hoog maar ook als overbodig beschouwd, omdat de producten al zouden 
voldoen aan de Duitse DIN-normen. 

Suggesties voor verbeteringen 
De respondenten voor de speeltoestellen hechtten vooral belang aan het snel beschik-
baar komen van gespecificeerde normen, zodat deze als handvaten kunnen worden ge-
bruikt voor de ontwikkeling en productie van speeltoestellen. 

Vanuit de andere respondenten werd aangegeven dat duidelijkheid gewenst was over de 
CE-markering bij speelgoed en de relatie met CE voor andere producten. Consumenten 
zouden door de bomen het bos niet meer zien, omdat een CE-markering telkens weer 
jets anders zou betekenen. 
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Case 10: 	kinderzitjes 

Knelpunten 	Infonnatievoorziening over productregels onvoldoende 
Inadequate productregels 
Inadequaat optreden van keuringsinstanties 
Innovatiebelernmeringen 

Bedrijf A Ontwikkel- en verkooporganisatie lcinderproducten 75 werkzame personen 
Bedrijf B Impotteur auto-accesoires 	 28 werkzame personen 
Bedrijf C Importeur auto-accesoires 	 10 werkzame personen 
Bedrijf D Producent auto-toebehoren 	 7 werlczame personen  
Branche-organisatie 	Nederlandse vereniging De Ftijwiel- en Automobielindustrie 

(RAI) 

De relevante productwetten 
De geraadpleegde bedrijven die Idnderzitjes ontwilckelen of produceren geven aan dat 
er voor hun producten bepaalde productregels gelden. Geen van hen wist de Wegen-
verkeerswet bij naam te noemen. De twee importerende bedrijven waren van melting 
dat zij niet te maken hadden met bepaalde wettelijke regelingen voor hun producten. 
Eon van hen gaf aan dat een keuring niet verplicht zou zijn, maar dat deze wel gedist 
werd door de markt. De Warenwet werd door geen van de respondenten genoemd. 

De respondent van de branche-organisatie noeinde de Wegenverkeerswet als relevance 
wet voor het product kinderzitjes. In het uitvoeringsbesluit zou geregeld zijn dat voor 
autolcinderzitjes een type-keuring verplicht is. Voor fietslcinderzitjes zou dit Met gelden. 
Daarnaast merkte de respondent op dat er oolc nog andere wetten van toepassing icun-
nen zijn, zoals de WMS. De betreffende respondent vond het ingewilckeld om te bepa-
len welke wetten er exact van toepassing zijn. 
Infonnatievergaring over productwetten 
AIleen het bedrijf dat ook Icinderzides ontwikkelt, geeft aan volledig op de hoogte te 
zijn van de relevance wetten. Deze respondent gebruikt vakbladen en de branche-
organisatie als informatiebron over productregels. De aldus verlcregen informatie zou 
naar de mening van deze respondent niet altijd duidelijk zijn, met name als het gaat om 
normen. Het betreffende bedrijf zou moeite hebben om de regels te vertalen naar de 
pralctijksituatie bij de ontwikkeling van het product. De vertaalslag die daarbij nodig is, 
zou volgens hem leiden tot vertragingen in het ontwikkelingstraject. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De twee bedrijven die uitsluitend kinderzitjes importeren hadden geen oordeel over de 
structuur en uitvoerbaarheid van de wetten, omdat zij de productregels niet van toepas-
sing achten op hun producten. De twee andere bedrijven ondervonden met name pro-
blemen doordat de productregels niet aan zouden sluiten bij de praktijlcsituatie in hun 
bedrijven. Zo zouden de gestelde grenswaarden discutabel zijn. Als voorbeeld noemde 
de respondent de waarden omtrent de positie van het hoofd van het kind. Deze waarden 
verschillen per type kinderzitje. Bovendien zou het in de praktijk moeilijk zijn om aan 
deze grenswaarden te voldoen. De respondent betwijfelde bovendien het nut van som-
mige eisen (zoals de schokbestendigheid), omdat deze geen wezenlijke verbetering van 
de veiligheid zouden betekenen. 
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Ervaringen met handhaving 
De beide importeurs konden geen ervaringen met uitvoeringsinstanties geven. Door 
beide andere respondenten werden bij de keuring van hun producten onenigheid over 
de uitkomsten van keuringen als belangrijIcste lcnelpunt genoemde. Dit zou worden ver-
oorzaakt doordat verschillende partijen de regelgeving verschillend uitleggen. De keu-
ringsinstanties zouden de regels anders interpreteren dan de bedrijven. Bovendien zou-
den er volgens de respondent ook interpretatieverschillen tussen de Nederlandse 
keurinesinstantie (TNO) en buitenlandse keuringsinstanties bestaan. Een van de respon-
denten spralc op dit punt over rechtsongelijIcheid. Ook zou er volgens de respondenten 
sprake zijn van grote verschillen in kwaliteit tussen de keuringsinstanties binnen Euro- 
pa. 

Het gevolg van de interpretatieverschillen was voor den van de bedrijven dat een pro-
duct vier maanden later dan de bedoeling was op de markt kon worden gebracht. Dit 
zou hebben geleid tot een omzetderving van minimaal 50.000 gulden. 

Met de toezichthoudende instantie, de Rijlcsdienst voor het Wegverkeer, hadden geen 
van de bedrijven ervaring opgedaan. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
De respondent van de branche-organisatie en een van de bedrijven gaven aan dat de 
productregels in zijn algemeenheid bijdragen aan een grotere veiligheid. Bovendien 
zouden de regels een verbetering van de producticwaliteit en een versterlcing van de 
concurrentiepositie betekenen. Een andere respondent was van oordeel dat de aanslui-
ting met de pralctijk onvoldoende is, omdat te veel partijen meepraten over de inhoud 
van de regels. Het opstellen van productregels en de daarmee verband houdende nor-
men zouden in zijn visie zoveel mogelijk moeten worden overgelaten aan de industrie. 

Als belangrijk negatief effect werd de belemmering van de regelgeving voor innovatie 
eenoemd. Als voorbeeld noemde een respondent de eisen over het losmaken van slui-
ringen in onveilige situaties, bijvoorbeeld bij een ongeluk. De EG-regelgeving zou op 
dit punt weinig ruimte bieden voor innovaties, terwijl er binnen de bedrijven wel ideeen 
voor vernieuwingen bestaan. 

Suggesties voor verbeteringen 
Volgens de bedrijven zijn er een aantal verbeteringen in de productregels mogelijk. Ten 
eerste zou de samenhang tussen productregels voor verschillende aan lcinderen gerela-
reerde producten verbeterd lcunnen worden, zoals kinderstoelen en kinderzitjes voor 
auto's en fietsen. Ten tweede zou er meer ruimte moeten worden gecrederd voor ver-
nieuwingen door snellere besluitvorming rondom productwetten en het meer betreldcen 
van de industrie bij het opstellen van normen. 
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Case 11: 	meet- en weegtoestellen 

Knelpunten Informatievoorziening over productregels onvoldoende 
Te veel bepalingen 
Inadequate productregels 
Inadequaat optreden van keuringsinstantie 
Hoge administratieve lasten 
Belemmering toetre ding nieuwkomers 
Innovatiebelemmeringen 

Bedrijf A 	 Handelsagent verpakkingsmachines 	3 werkzame personen 
Bedrijf B 	 Handelsondememing weegapparatuur 26 werkzame personen 
Bedrijf C 	Handelsondememing weegwerktuigen 140 werkzame personen 
Bedrijf D 	 Producent onderdelen ind. weegsystemen 75 werkzame personen  
Branche-organisatie 	Vereniging Leveranciers WeegwerIctuigen (VLW) 

De relevante producnvetten 
De handelsondememingen gaven alle tie aan dat de Ukwet voor hun producten van 
toepassing is. De respondent van de producerende ondememing gaf an dat daamaast 
de Machine-richtlijn, de Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Electromagnetische 
Compatibiliteit voor hem relevant zijn. 

Informatievergaring over productwenen 
Informatie over de productregels in de Ukwet wordt ingewoimen via de branche-
organisatie, de fabrilcanten die de weegtoestellen leveren, het NMi, via het Platform 
Weegtoestellen en uit de vakbladen. De informatie zou volgens de respondenten niet 
altijd voldoen aan hun wensen. Zo zou de infonnatie die door het NMi verstrelct wordt 
over de Ulcwet te theoretisch van aard zijn. Een bedrijf zei moeite te hebben met het 
implementeren van de productregels in de pralctijk. Ook werd door e'en van de respon-
denten aangegeven dat infonnatie over bijgestelde normen hen niet altijd tijdig bereilcte. 
Het gevolg hiervan was dat een van zijn afnemers een weegtoestel kreeg geleverd die 
niet voldeed aan de meest recente normen. Het aanpassen van het toestel en het vervan-
gen van de software leverde het bedrijf een schadepost van 20.000 gulden op. 

De respondenten geven aan geheel of bijna geheel op de hoogte te zijn van de relevante 
onderdelen van de productwetten. Voor de handelsondememingen zou alleen het Iceu-
ringsgedeelte van de Ulcwet relevant zijn, voor het overige dienen naar hun mening de 
fabrikanten te zorgen voor toestellen die voldoen aan de wet. Jarenlange ervaring bin-
nen de branche bleek van grote waarde te zijn. Nieuwkomers op de markt zouden vol-
gens hen veel moeite hebben met het voldoen aan de voorwaarden, omdat de voorlich-
ting aan deze groep zeer beperkt is. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De knelpunten met de structuur en de uitvoerbaarheid van de wet hebben betrelcking op 
een aantal zaken. In de eerste plaats zouden er in de Ukwet volgens de respondenten 
veel te veel bepalingen staan. Daarnaast werd gewezen op het feit dat de regels zelf te 
weinig gedetailleerd zijn. Het vertalen van de regels naar de pralctijk zou daardoor las-
tig zijn. Bovendien biedt de wet mogelijkheden om bepalingen verschillend te interpre-
teren. Zo zou er onduidelijkheid bestaan ten aanzien van producten met een CE- 
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markering. Klanten gaan ervan uit dat deze producten worden geleverd met een Neder-
landstalige handleiding. Dit zou volgens een van de respondenten niet verplicht zijn 
voor op maat geleverde weegtoestellen. 

Ervaring met EG-wetgeving 
Het producerende bedrijf sprak met betrekking tot de EG-richtlijnen over concurrentie-
vervalsing. De reden hiervan was dat de keuringen voor krachtopnemers door het NMi 
veel strenger zouden zijn dan de keuringen door buitenlandse keuringsinstanties. Het 
NMi zou volgens deze respondent veel strengere normen hanteren dan de keuringsin-
stanties in bijvoorbeeld Duitsland, Franlcrijk en Spanje. 

Ervaring met handhaving 
De fabrikant heeft te maken met afzet in verschillende Europese landen. Dit bedrijf laat 
type-keuringen en installatie-keuringen verrichten door verschillende Europese ijkbe-
voegden. Wanneer een toestel dat in het buitenland al is gekeurd op de Nederlandse 
markt wordt gebracht, worden naar de mening van deze respondent door het NMi aan-
vullende eisen gesteld, ondanlcs het feit dat het toestel al is goedgekeurd door bijvoor-
beeld het Duitse ijlcinstituut (PTB). In de meeste gevallen zou het NMi twee testen over 
willen doen, namelijk de testen voor temperatuur-wisselingen en voor statische ontla-
ding. De respondent is onbekend met het doel van deze extra keuringen en betwijfelt 
het nut hiervan. 

Eon van de respondenten gaf verder aan dat keuringsinstanties dilcwijls op een andere 
manier testen en testresultaten verwerken dan de bedrijven zelf. Uitkomsten zouden 
daardoor moeilijk vergelijkbaar zijn en van elkaar verschillen. Als gevolg hiervan zou 
er sprake zijn van verschillende interpretaties van testen. 

Len andere respondent gaf aan te maken te hebben met miscommunicatie met het NMi. 
Afspraken in het keuringstraject zouden niet zijn nagekomen, waardoor er een stagnatie 
in de verkoop is opgetreden. De betreffende respondent weet dit aan de perikelen rond 
de privatisering van het NMi. De respondent van de branche-organisatie plaatste kant-
tekeningen bij de taken van het NMi. De toezichthoudende en keuringstaken worden 
weliswaar door twee aparte onderdelen uitgevoerd, feitelijk is er volgens deze respon-
dent sprake zijn van een vermenging van corrunerciele en wettelijke activiteiten. Na een 
ldacht van de branche-organisatie heeft men aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe si-
tuatie voldoet echter nog steeds niet volgens de betreffende respondent. 

Oordeel over de effectiviteit 
De regelgeving voor weegtoestellen komt volgens de respondenten tegemoet aan de 
doelen die nagestreefd worden. Het strikt naleven van deze regels heeft volgens een 
respondent zelfs geleid tot een verbetering van de concurrentiepositie. Als ongewenste 
bijverschijnselen werden de hoge administratieve lasten genoemd. Met name de kleinste 
van de ondervraagde bedrijven had dit als zodanig ervaren. Deze respondent had de 
administratieve lasten becijferd op ongeveer 8.000 gulden, wat als heel veel werd be-
schouwd. De ingewilckeldheid van de wet zou daarnaast het toetreden van nieuwkomers 
op de markt belemmeren. De heersende weegtoestellen-industrie zou een voor-
keurspositie innemen, omdat de regelgeving in overleg met hen is opgezet. 

In de beeldvorming van een van de respondenten zou er ook sprake zijn van belemme-
ringen van innovaties. Deze geluiden bereikten hem vooral vanuit fabrikanten. Concre-
te voorbeelden daarvan kon de betreffende respondent echter met noemen. Volgens de 
respondent van de branche-organisatie zouden voornamelijk kleine bedrijven bij het 
doorvoeren van innovaties belemmeringen ondervinden. Deze bedrijven zouden in zijn 
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visie bij de introductie van vemieuwingen niet over voldoende middelen beschilcken om 
"langdurig op te boksen tegen het Europese conglomeraat van notified bodies". 

Suggesties voor verbeteringen 
De aangedragen verbeterpunten hebben betrelcking op het sterker rubriceren en verkor-
ten van de bepalingen in de Ukwet en een betere voorlichting (met mogelijk een rol 
voor de Kamers van Koophandel). Bovendien zouden de mogelijlcheden voor normali-
satie op ha gebied van software benut moeten worden, omdat het mechanisch gedeelte 
van weegtoestellen in toenemende mate vervangen wordt door software. Een van de 
respondenten sprak zijn voorkeur uit voor een Europese keuringsinstantie, om uniformi-
teit in de toepassing van de regels te bevorderen. Om afstemmingsproblemen tussen 
keuringsinstanties en bedrijven verder in te perken, zou er volgens een respondent ge-
werIct moeten worden aan standaardisatie van testen en de verwerIcing van meetresulta-
ten 

Case 12: 	cadmiumhoudende producten 

Knelpunten 

Bedrijf A 
Bedrijf B 
Bedrijf C 
Branche-organisatie 

Informatievoorziening over productregels niet voldoende 
Te veel productregels 
Tegenstrijdigheden in productregels 
Harmonisatie op EG-niveau onvoldoende 
Innovatiebelemmeringen 
Hogere ontwilckelingskosten 
Grootwinkelbedrijf (o.a. speelgoed) 14.000 werkzame personen 
Producent plastic producten 	180 werkzazne personen 
Producent lcunststoffen 	90.000 werkzame2ersonen 

Nederlands Federatie Kunststoffen (NFK) 
Organisaties van Nederlandse Speelgoedleveranciers (ORNES) 

De relevante producnvenen 
De twee lcunststofproducerende bedrijven geven aan dat voor hun producten de WMS 
van toepassing is. De respondent van de branche-organisatie noemde eveneens deze 
wet. Voor het product speelgoed van het grootwinkelbedrijf zouden naast het Cadmi-
umbesluit ook het Warenwetbesluit speelgoed en het Afvalstoffenbesluit relevant zijn. 

Informatievergaring over producnvenen 
Bij de twee lcunststofverwerkende bedrijven bleek de branche-organisatie een belangrij-
ke infonnatiebron te zijn over de WMS. Daamaast werden ook andere bronnen ge-
raadpleegd, zoals literatuur/vakbladen, brochures, ministeries, afnemers en collega-
ondernemers. Volgens eon van hen zou de Nederlandse overheid op eigen initiatief 
geen informatie over de regelgeving verstreldcen. Dit werd eveneens door de respon-
dent van de branche-organisatie opgemerlct. In de beleving van deze respondenten bete-
kent dit, dat ze zelf steeds het initiatief moeten nemen om aan adequate inforrnatie te 
komen. 

Ha grootwinkelbedrijf zou informatie over cadmium hebben vericregen via litera- 
tuunvakbladen en een keuringsinstantie. He grootwinkelbedrijf was van mening dat de 
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informatie over het toegestane cadmiumgehalte in producten niet eenduidig was (zie 
verderop). De bedrijven zeiden overigens alle drie volledig op de hoogte te zijn van de 
relevante regels voor cadmiurnhoudende producten. 

Knelpunten structuur en uitvoerbaarheid 
De respondent van het wereldwijde concern merkte op dat de WMS-regelgeving voor 
veel bedrijven als complex en ontoegankelijk wordt ervaren. Hij zou dit met name bij 
zijn afnemers ervaren hebben. Met name door de grote hoeveelheid bepalingen, de 
voortdurende wijzigingen in de wet en de onleesbaarheid door het juridisch taalgebruik, 
zouden met name veel ldeinere bedrijven moeite hebben met het implementeren van de 
WMS. De aansluiting met de praktijk in ondernemingen is daardoor zoek. Het gevolg 
hiervan is volgens deze respondent dat veel bedrijven de regelgeving links laten liggen. 
Dit zou overigens niet alleen voor het gedeelte over cadmium, maar ook voor de gehele 
wet van toepassing zijn. Ook de respondent van de branche-organisatie merkte op dat 
de besluiten doorgaans onleesbaar zijn voor bedrijven. 

De laatstgenoemde respondent maalcte ook een opmerking ten aanzien van het ontbre-
ken van differentiatie binnen het Cadmiumbesluit. Alle vormen van cadmium-
toepassingen worden volgens hem op een hoop gegooid. Voor metalische cadmium-
toepassingen zou de wet wel volstaan, voor cadmiumverbindingen zouden veel minder 
strenge eisen nodig zijn. 

Het grootwinkelbedrijf en de branche-organisatie voor speelgoedleveranciers gaven aan 
een tegenstrijdigheid in de regels over het toegestane cadmiumgehalte in producten te 
ervaren. In het Besluit speelgoed wordt namelijk gesteld dat er maximaal 75 
mg/eenheid is toegestaan. In het Cadmiumbesluit daarentegen is de grens gesteld op 
maximaal 50 mg/eenheid. De achtergrond hiervan zou volgens deze respondenten zijn 
dat het eerste besluit uitgaat van de veiligheid van het kind, terwijl het tweede besluit 
milieubescherming als uitgangspunt neemt. Importeurs en leveranciers zouden nu de 50 
mg/eedieid als uitgangspunt voor hun producten nemen. Deze strengere eis leidt vol-
gens hen tot extra kosten bij de producenten. 

Ervaringen met EG-wetgeving 
Een van de respondenten was van mening dat de Nederlandse regelgeving rond cadmi-
um een andere invalshoek heeft dan de EG-richtlijn voor deze stof. In Nederland zou 
de regelgeving uitgaan van het principe `een verbod tenzij', de EG-richtlijn daarentegen 
zou `toepasbaar mits' als uitgangspunt nemen. 

De respondenten van beide branche-organisaties plaatsten kritische kanttekeningen bij 
het feit dat het Cadmiumbesluit in Nederland veel strenger is dan de regelgeving in an-
dere EG-lidstaten. Dit zou op onbegrip stuiten bij hun achterban. De geraadpleegde be-
drijven hebben dit niet opgemerkt. Ook zou de intensiteit van controle-activiteiten in 
Europa nogal sterk uiteenlopen. In Nederland, Duitsland en Groot-Brittannie zou vol-
gens deze respondent sprake zijn van een adequate controle. In Zuid-Europese landen, 
zoals Italie, zou de mate van controle te wensen overlaten. 

Ervaringen met handhaving 
Alleen de grote producent zou te maken hebben gehad met controles van de Inspectie 
Milieuhygiene. Over deze controles werd opgemerkt dat de deskundigheid van de con-
troleurs onvoldoende zou zijn. Het uitvoerend niveau van deze inspectiedienst zou heel 
anders tegen de materie aankijken dan op beleidsniveau was aangekondigd. 
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De respondent van branche-organisatie voor de kunststofproducerende bedrijven gaf 
nog een ander probleem in de handhaving aan. Niet alle handhavers zouden in de 
praktijk de wettelijke bepalingen over cadmium goed uitleggen. Zo zouden Met alle 
controleurs weten dat het in voorraad houden van cadmium voor de handel verboden is, 
maar een voorraad voor eigen gebruik Met. 

Oordeel over effectiviteit van de wetgeving 
Over het algemeen zouden de betreffende productregels volgens de respondenten bij-
dragen aan de beoogde doelstellingen. Een van de bedrijven is nog voor de inwerIcing-
treding van het Cadmiumbesluit overgegaan op het toepassen van altematieve stoffen. 
Volgens een respondent zouden de doelstellingen nog beter bereikt kunnen worden als 
de regelgeving minder ingewildceld zou zijn. Hiermee kan met name de toegankelijk-
heid van de wetgeving voor kleinere bedrijven verbeterd worden. Deze respondent 
noemde twee andere bepalingen van de WMS waarvan hij het nut betwijfelde. Dit had 
betrekking op het Besluit melding nieuwe ketmis en de bepalingen over etikettering. 
Een waarschuwing op het product zou nuttig lcunnen zijn, mits de gebruiker van dit 
product het etiket kan begrijpen. Dit laatste wordt door hem betwijfeld. 

Volgens de producenten zijn er ook een aantal neptieve effecten te noemen. Ten eerste 
hebben de bedrijven als gevolg van de WMS te maken gekregen met een stijging van de 
productprijzen. Zo zouden cadmium vervangende materialen per kilo 30% duurder zijn 
dan cadmium zelf. Ten tweede zou er in de ogen van een van de respondenten sprake 
zijn van handelsbelemmeringen, omdat bepaalde producenten nog cadmium in hun pro-
ducten gebruiken. In de beleving van de betreffende respondent is dit niet volgens de 
regels. De regelgeving zou ook beletrunerend voor de innovativiteit van de produceren-
de ondememingen zijn. Dit zou met name het geval zijn bij de ontwildceling van nieuwe 
stoffen. Door het ontbreken van regels voor nieuwe stoffen, moet een lang traject afge-
legd worden om vast te kunnen stellen of de stof aan de wettelijice bepalingen voldoet. 
Ook het kostenaspect speelt hierbij een rol. De middelen voor R&D-activiteiten moeten 
gedeeltelijk worden aangewend voor de kennisgeving van nieuwe stoffen. Bij een be-
drijf was hiermee op jaarbasis gemiddeld een fulltime eenheid arbeidscapaciteit per 
nieuwe stof gemoeid. Het is zelfs voorgekomen dat ontwilcIcelingsprojecten zijn stopge-
zet, omdat de middelen ontbraken om het verplichte kennisgevingstraject voor nieuwe 
stoffen af te leggen. Ook de branche-organisatie sprak in dit kader over hoge admini-
stratieve lasten. 

Suggesties voor verbeteringen 
De respondenten stelden een aantal verbeteringen voor. Ten eerste zou de regelgeving 
binnen Europese landen eensluidend moeten zijn. Ten tweede zou gestreefd moeten 
worden naar vereenvoudiging van de WMS-regelgeving. Met name de leesbaarheid zou 
bevorderd moeten worden. Ten derde kunnen verbeteringen worden aangebracht ten 
aanzien van de voorlichting. Deze zou gericht moeten zijn op de gehele keten, dus ook 
op de eindgebruiker/consument. 

In het volgende hoofdstuk zullen we de knelpunten die in alle voorgaande cases an de 
orde zijn gekomen, aan een nadere analyse onderwerpen. 
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4. EVALUATIE VAN DE 1CNELPUNTEN 

4.1 	Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we aan de hand van de ervaringen van de individuele 
bedrijven en de opmerkingen van respondenten van branche-organisaties per product de 
knelpunten beschreven. In dit hoofdstuk zullen we de gesignaleerde knelpunten vertalen 
naar de verschillende wetten. Daarbij moeten we wet opmerken dat niet alle knelpunten 
teruggevoerd lcunnen worden naar bepaalde wetten of specifieke productregels. Dik-
wijls plaatsten respondenten kritische kanttekeningen van algemene aard, waarbij er 
veeleer sprake zal zijn geweest van beeldvorming. Ook kwam het voor dat de respon-
denten zelf niet konden aangeven op welke productregel hun opmerkingen betrelcking 
hadden. Tenslotte kwam het voor dat respondenten naar verkeerde wetten verwezen. 

Ter aanvulling op de ervaren knelpunten door bedrijven en branche-organisaties hebben 
we ook de knelpunten vermeld, die door respondenten van uitvoeringsorganisaties zijn 
genoemd. In het vervolg van dit hoofdstuk hanteren we de indeling in vier hoofdthe-
ma's, zoals in paragraaf 2.3 gepresenteerd. 

4.2 	1Cnelpunten in de structuur en de uitvoerbaarheid 

Informatievoorziening 
De tekortschietende informatievoorziening over productregels wordt als belangrijk 
knelpunt ervaren door bedrijven en branche-organisaties. Met name daar waar sprake 
was van nieuwe regelgeving, nieuwe normen en tussentijdse wijzigingen in bestaande 
waren werd re weinig of te laat informatie verstrekt. Dit had onder meer betrekking op 
de WOW (in het bijzonder de Machine-richtlijn, de richtlijnen voor Drulcvaten van 
eenvoudige vorm en het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen), de Warenwet 
(het Besluit Gastoestellen), de productregels voor persoonlijke beschermingsmiddelen, 
de WET (electrische huishoudelijke apparaten) en de IJIcwet (weegtoestellen). De voor-
lichting over de Arbeidsomstandighedenwet werd daarentegen over het algemeen als 
positief beoordeeld. 

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen werd verder gewezen op het probleem dat de 
informatie versnipperd via verschillende kanalen beschikbaar lcwam. Mogelijk heeft dit 
te maken met het onderscheid tussen regelgeving voor professioneel gebruik en prive-
gebruik. 

In enkele gevallen werd de informatievoorziening ook als onvoldoende ervaren, omdat 
de respondenten in hun ervaring niet voldoende duidelijkheid over her toepassen van de 
regels hadden gelcregen. Dit werd opgemerkt ten aanzien van de normen voor kinder-
zitjes (Wegenverkeerswet). Vanuit verschillende uitvoeringsorganisaties werd opge-
merkt dat de informatie dikwijls te globaal of re algemeen is. De vertaling naar de 
praktijk zou veelal ontbreken. Dit werd ondermeer opgemerkt ten aanzien van de 
WGW (0.a. persoonlijke beschermingsmiddelen) en de Warenwet. Bij laatstgenoemde 
wet werd ook opgemerkt dat de voorlichting flier de gehele productketen bereikt. Ge-
bruikers zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de waarde van de CE-markering. De 
respondent van de Consumentenbond voegde hieraan toe, dat de CE-markering niet be-
palend is voor het koopgedrag van consumenten. lets soortgelijks speelt bij liften 
(WOW en Arbeidsomstandighedenwet). Gebruikers van liften zouden niet voldoende op 
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de hoogte zijn van nieuwe regelgeving, producenten daarentegen wel. Ook voor de ge-
bruikers van icinderzitjes zou dit gelden. 

Bij de cadmiumhoudende producten (WMS) werd vanuit de bedrijven opgemerkt dat de 
overheid niet uit eigen beweging infonnatie verstrelcte. De bednjven zouden zelf moeten 
achterhalen hoe de wetgeving er op di: punt uit ziet. Dit werd overigens niet door de 
respondenten van de uitvoeringsorganisaties bevestigd. 

Opvallend was dat de meeste respondenten van bedrijven van melting waren dat zij on-
danks de lutische opmerkingen over de informatievoorziening over het algemeen toch 
redelijk goed op de hoogte waren van de relevante productregels. Vanuit de uitvoe-
ringsorganisaties werd dit sons in twijfel getrokken. Zo werd onder nicer opgemerkt 
dat grotere becirijven vaak zelf het initiatief nemen om te achterhalen welke productre-
gels van toepassing zijn (al of niet met hulp van derden), kleinere bedniven zouden in 
veel mindere mate actie ondernemen om informatie te verzamelen. Gebrek aan tijd en 
geld werd door een van de respondenten aangevoerd als achterliggende oorzaak hier-
voor. Dit zou betreldcing hebben op de verschillende besluiten in de WOW (o.a. voor 
drukapparatuur en machines), de Warenwet (Besluit Gastoestellen), de WET 
(electrische huishoudelijlce apparaten), de WMS (o.a. Cadrniumbesluit) en op de IJk-
wet. 

Te veel productregels 
De hoeveelheid productregels werd in slechts twee cases als knelpunt aangevoerd. Ai-
leen respondenten van bedrijven die te maken hadden met de Ulcwet en de WMS heb-
ben dit genoemd. Dat dit relatief weinig door bedrijven zelf als knelpunt is aangevoerd, 
heeft waarschijnlijk te maken met het felt dat sommige bedniven in de pralcdjk selectief 
met productregels omgaan. De indruk bestaat dat veel respondenten alleen naar die be-
sluiten Icijken, die duidelijk voor hun product van toepassing zijn. Wetten met meer al-
gemene normen die van toepassing zijn, worden niet onderkend. Bovendien kan mee-
spelen dat grotere bedrijven die een uitgebreid productassortiment hebben, over het 
algemeen voldoende capaciteit en deslcundigheid hebben om de vele regels na te lcunnen 
leven. 

Overigens valt op dat ook respondemen van de keurings- en certificeringsinstanties 
meldden dat de Ulcwet en de WMS te veel bepalingen bevatten. De respondenten van 
de betreffende inspectiediensten daarentegen gaven dit niet aan. De respondent van de 
Consumentenbond sprak overigens in zijn algemeenheid over een "lappendeken van re-
gels en een grote versnippering van productregels over verschillende wetten". 

Inadequate regels 
Met betrekking tot inadequate productregels werden door de bedrijven geheel uiteenlo-
pende, veelal technische eisen genoemd waaraan in het geheel niet of moeilijk aan te 
voldoen zou zijn. Deze voorschriften hadden betrekking op het volgende: 
• de lcruipruimte onder liften (WGW of Arbeidsomstandighedenwet); 
• diverse technische aspecten van oudere lcranen (Machine-richtlijn of Arbeidsom-

standighedenwet); 
• de bouwdiameter voor drukappararuur (regels `Toestellen onder druk); 
• de geluidseisen voor houtbewerkingsmachines (Arbeidsomstandighedenwet); 
• bepaalde tolerantiewaarden van persoonlijke beschermingsmiddelen (WOW en Wa-

renwet). Vanuit de uitvoeringsorganisaties werd opgemerIct dat sommige regels 
voor dit product voor meerdere uitleg vatbaar zijn; 
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• bepaalde grenswaarden voor lcinderzitjes (Wegenverkeerswet). De scherpe limieten 
werden eveneens vanuit de keuringsinstantie aangevoerd, waardoor hieraan moei-
lijk te voldoen zou zijn. 

Bij de WET doet zich de bijzondere situatie voor dat door producenten niet altijd een 
energie-etiket wordt meegeleverd. Hierdoor lcunnen handelaars niet aan de wet vol-
doen. Handelaars zijn namelijk verplicht om dit etiket op hun producten aan te brengen. 
Dit probleem werd zowel vanuit de bedrijven, de branche-organisaties en de toezicht-
houdende instantie gemeld. 

Daarnaast zouden bepaalde regels flier duidelijk genoeg zijn of voor meerdere uitleg 
vatbaar. Dit 'can een belenunering vormen voor het naleven van de productregels. Over 
de volgende bepalingen zijn hierover opmerlcingen gemaalct: 
• eisen over signalering en noodstop voor lcranen (Machine-richtlijn). Vanuit de Ar-

beidsinspectie werd gemeld dat het niet eenvoudig is om de fundamentele eisen 
vanuit de Machine-richtlijn te vertalen naar concrete voorschriften. Normen op 
productniveau zouden namelijk ontbreken; 

• rekenregels voor drukapparatuur (regels `Toestellen onder druk'); 
• het gebruik van kunststoffen leiding bij gastoestellen (Besluit Gastoestellen); 
• het al of niet moeten voeren van een CE-markering voor weegtoestellen (1.11cwet). 

Een respondent van de keuringsinstantie vulde aan dat de EG-richtlijnen te alge-
meen zijn en geen concrete eisen zouden bevatten. Dit zou het verrichten van keu-
ringen bemoeilijken. 

Vanuit de uitvoeringsorganisaties werd opgemerkt dat het kennisgevingsbesluit binnen 
de WMS zeer slecht leesbaar zou zijn. Dit zou niet alleen voor de bedrijven maar ook 
voor de inspecteurs gelden. 

Tegenstnjdigheden in productregels 
De volgende tegenstnjdigheden in productregels werden door de bedrijven aangevoerd 
(waarbij in een aantal gevallen niet exact kon worden aangegeven waarop de tegen-
strijdigheid precies betrelcicing had): 
• de eisen voor de kruipruimte van liften (Liftenbesluit en Arbeidsmiddelenbesluit in 

Arbeidsomstandighedenwet); 
• binnen het Machinebesluit zouden tegenstrijdige regels voorkomen met betreldcing 

tot het gebruik van electronica bij lcranen. Bovendien werd vanuit de keuringsin-
stantie voor lcranen gemeld dat de Machine-richtlijn en de Richtlijn Arbeidsmidde-
len een tegenstrijdigheid bevat. Kranen zouden volgens de eerste richtlijn een min-
der streng keuringsregime hoeven te hebben dan vanuit de tweede richtlijn; 

• de Richtlijn Electromagnetische Compatibiliteit en de Laagspanningsrichtlijn zou-
den tegenstrijdigheden bevatten, onder andere ten aanzien van het gebruik van ze-
keringen bij gastoestellen; 

• het Besluit Speelgoed in de Warenwet en het Cadmiumbesluit in de WMS worden 
als tegenstrijdig ervaren wat betreft het maximaal toegestane gehalte van cadmium. 

Overlap 
Van overlap in productregels, zou volgens de respondenten van bedrijven maar in be-
perkte mate sprake zijn. Alleen in de case Gastoestellen (nummer zes) werd gesigna-
leerd dat de rendementseisen in de WET-besluiten Gastoestellen en Rendementseisen 
CV-ketels met elkaar overeenkomen. Vanuit de uitvoeringsorganisaties werd diverse 
malen opgemerIct dat het onderscheid tussen professioneel gebruik en prive-gebruik, dat 
tot uiting is gebracht door implementatie in twee verschillende wetten (de WGW en de 
Warenwet), niet logisch en niet nodig zou zijn. 
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Achterlopende nonnen 
Dat normeringen achterlopen bij technologische verrzieuwingen werd alleen bij gastoe-
stellen opgemerla. Daar zouden de normen in het Besluit Gastoestellen niet voorzien in 
het gebruik van kunststofmaterialen. Vanuit keuringsinstanties werd het voorbeeld van 
titanium-gebruik bij afsluiters genoemd (drukapparatuur). 

4.3 	Knelpunten in de relatie tussen nationale en EG-wetgeving 

Onvoldoende harmonisatie op EG-niveau 
In diverse interviews werd gesproken over oneerlijke situaties als gevolg van landspe-
cifieke voorschnften. Verschillen zouden zich onder meer voordoen met betrelcicing tot 
de positie van het CE-merk voor electrische huishoudelijke apparaten (WET). In Neder-
land zouden volgens de bedrijven strengere regels dan in andere EG-Ianden bestaan 
voor de volgende producten: 
• lcranen (waarschijnlijk op grand van de Arbeidsomstandighedenwet): 
• drulcvaten (in vergelijking tot bijvoorbeeld Italie); 
• speelgoed (ten aanzien van het gebruik van cadmium en pvc). 
Dit wordt als oneerlijk ervaren. Een deel van deze lafelpunten is vermeend en kan ver-
Idaard warden door mogelijke beeldvorming. Een ander deel is serieus en is verklaar-
baar door wettelijke mogelijkheden om landspecifieke regels te houden. 

Ook kwam het volgens de respondenten voor dat strengere eisen gelden voor Neder-
landse producten die op een buitenlandse markt worden gebracht. Deze additionele ei-
sen zouden niet zozeer vanuit regelgeving komen, maar zouden door buitenlandse af-
nemers (dus de markt) zelf worden bepaald. Dit zou het geval zijn voor liften 
(Duitsland) en installatievoorschriften voor gastoestellen (Duitsland). Bij het laatstge-
noemde product werd dit ook door de keuringsinstantie opgemerIct. De producen-
ten/leveranciers van gastoestellen zouden in Belgie bijvoorbeeld zelfs te maken hebben 
met notified bodies, die hun producten strenger beoordelen dan de producten die door 
binnenlandse leveranciers warden geleverd. Voor Icranen (Duitsland) en drulcvaten 
(Franlcrijk) zouden Nederlandse bedrijven extra keuringen moeten uitvoeren ten opzich-
te van de bedrijven in de betreffende landen zelf. 

Voorbeelden werden genoemd van buitenlandse bedniven die niet zouden voldoen aan 
de productregels wanneer zif hun producten op de Nederlandse markt brengen. Zo zou-
den persoonlijke beschermingsmiddelen uit lage lonen landen worden ingevoerd, die 
niet voldoen aan de eisen. Vanuit de Arbeidsinspectie werd aangevoerd dat Duitse leve-
ranciers van machines veelal geen Nederlandstalige handleidingen bijvoegen, terwijl dit 
wel verplicht is. 

Ontbreken van normen 
Oak zou in de verschillende EG-Ianden verschillend met de productregels omgegaan 
worden, omdat de productwetten alleen betrekking hebben op fundamentele  veiligheid-
seisen. Het ontbreken van normen op EG-niveau is hiervan de oorzaak. Dit zou het ge-
val zijn bij drukvaten en bij attractie- en speeltoestellen. 

Optreden buitenlandse notified body 
Het lcnelpunt dat in dit kader werd genoemd, had betrelcicing op het eerdergenoemde 
optreden van buitenlandse keuringsinstanties bij het product gastoestellen. 
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4.4 	Knelpunten in de handhaving 

Inadequaat optreden toezichthoudende instantie 
Slechts twee bedrijven hebben lcritische lcanttekeningen geplaatst bij het optreden van de 
toezichthoudende instantie. In deze gevallen waren tekortkomingen geconstateerd door 
de ECD (electrische huishoudelijke apparaten) en de IGB (speelgoed). Beide responden-
ten meldden dat de tekortkomingen deels weer ingetrokken zouden zijn. Ze waren van 
mening dat de deskundigheid van de controleurs onvoldoende was. 

Te weinig toezicht 
Een tekort aan toezicht zou kunnen leiden tot onvoldoende werking van de regels en tot 
concurrentievervalsing. De respondenten van branche-organisaties merkten op dat er 
(nog) geen sprake is van toezicht op naleving van de Machine-richtlijn. Ook bij per-
soonlijke beschermingsmiddelen zou sprake zijn van onvoldoende toezicht, zodat ook 
producten op de markt komen die niet aan de eisen voldoen. Vanuit de uitvoeringsor-
ganisaties zelf werd opgemerkt dat het niveau van toezicht vanuit de IGB onvoldoende 
zou zijn voor een effectieve wetgeving. Over het toezicht op naleving van de WMS 
werd verschillend gedacht. In de overige gevallen zou voldoende gecontroleerd wor-
den. 

Inadequaat optreden van keuringsinstanties 
Het optreden van keuringsinstanties werd door sommige respondenten kritisch bena-
derd. Dit had uiteenlopende achtergronden. Bij het product lcranen zou de Arbeidsom-
standighedenwet te strikt worden toegepast, bij stoom- en damptoestellen zou het 
Stoomwezen BV eigen regels hanteren. Interpretatieverschillen tussen de keuringsin-
stantie en het bedrijf deden zich voor bij lcinderzitjes en dubbele (en dus onnodige) 
keuringen in het kader van de Ulcwet bij weegtoestellen. 

Lang keuringstraject/onvoldoende keuringscapaciteit 
Van een lange doorloopnjd van keuringen zou volgens de respondenten sprake zijn bij 
keurineen in het kader van het Besluit Gastoestellen en keuringen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen (WOW of Warenwet). Bij het laatstgenoemde product zou ook 
sprake zijn van lange wachttijden, omdat er sprake is van onvoldoende keuringscapaci-
teit. 

4.5 	Knelpunten in de effectiviteit van de wetgeving 

Ineffectieve wetgeving 
Verreweg de meeste respondenten van bednjven zijn van mening dat de verschillende 
wetten bijdragen aan de beoogde doelstellingen. Dit gold overigens ook vo.or de res-
pondenten van uitvoeringsorganisaties. 

Door het ontbreken van duidelijke normen voor drukvaten en controle kon volgens den 
respondent geen sprake zijn effectieve wetgeving. Het nut van de bepalingen in de WET 
werd door sommige respondenten van her bednjftleven betwijfeld. Het is volgens hen de 
vraag of deze bepalingen bij zullen dragen aan minder energiegebruik. De responden-
ten van de betreffende uitvoeringsorganisaties dachten daar anders over. 

Hoge administratieve lasten 
In een aantal gevallen werden de administratieve lasten door de geraadpleegde bednj- 
ven als onevenredig hoog ervaren. Zo werden de administratieve verplichtingen rond- 
om keurineen van lumen en drulcvaten (WGW-besluiten) als belastend ervaren. Vanuit 
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de Arbeidsinspectie werd dit gerelativeerd, omdat een technisch constructie-dossier 
sowieso al aangelegd moet worden. Deze verplichting zou niet additioneel zijn. Overi-
gens wend door een andere respondent van dezelfde dienst gewezen op de hoge kosten 
van de verplichting om gebruilcsaanwijzingen voor machines op te stellen in de taal van 
het land waaraan geleverd wordt. 

Bij speeltoestellen werden de komende administratieve verplichtingen rondom het 
nieuwe Besluit attractie- en speeltoestellen met argusogen bekelcen. De beide bedrijven 
hadden vooruitlopend op de nieuwe wetgeving al extra personeel aangetrokken ont aan 
de administratieve verplichtingen te kzuznen voldoen. Een 'dein bedrijf ervoer vender de 
administratieve verplichtingen in het kader van de Likwet als hoog. Ook voor keuringen 
van gastoestellen zouden de kosten voor met name kleinere bedrijven te hoog zijn. Een 
onderscheid naar bedrijfsgrootte werd ook door enkele respondenten van uitvoeringsor-
ganisaties gemaalct. Kleinere bednjven zouden relatief veel meer kosterz »taken dart 
grotere bednjven. 

Belernmering ontwikkeling producten op maat 
Door een respondent in de case Persoonlijke beschermingsmiddelen werd aangegeven 
dat op maat gemaakte producten niet meer rendabel op de marla te brengen zifn als ge-
volg van de verplichte keuringen. De serie (van meestal een product) is te !dein in ver-
gelijicing tot de kosten van de type-keuring. Deze respondent maakte daarbij overigens 
geen onderscheid naar WOW en Warenwet. 

Handelsbeletnmeringen 
De onderkende handelsbelemmeringen zouden met name voortvloeien uit de voornoem-
de knelpunten ten aatzzien van de harrnonisatie op EG-niveau (landspecifieke regelge-
ving). Daarnaast zou er ook sprake zijn van een `voorraadprobleern'. Zo hebben ver-
handelaars van persoonlijke beschermingsmiddelen hun voorraad moeten aanpassen of 
zelfs vernietigen als gevolg van strengere eisen (WOW en Warenwet). 

Overigens werd ook door verschillende respondenten, zowel vanuit bedrijven als vanuit 
uitvoeringsorgartisaties, gewezen op het feit dat de handel juist bevorderd zou zijn door 
de CE-markeringen in de diverse wetten. De exportmogelijkheden zouden hierdoor zijn 
verruimd. 

Belemmering toetreding nieuwkomers 
De veelheid en ingewikkeldheid van de regelgeving rond liften en stoom- en darnptoe-
stellen zouden het moeilijk maken voor nieuwkomers om toe te treden. Dit zou overt-
gens ook gelden voor weegtoestellen die onder de IJIcwet vallen. 

De respondenten van uitvoeringsorganisaties zijn over de gehele linie veel kritischer op 
dit punt. Op een paar uitzonderingen na noemden alle respondenten van deze onder-
zoelcsgroep de eenduidigheid en toegankelfilcheid van de productregels onvoldoende om 
maidcelijk toe te kunnen treden tot de markt. Het ontbreekt nieuwkomers aan kennis en 
ervaring om de wetten te doorgronden en te vertalen naar concrete producten. 

Innovatiebelemmeringen 
Vanuit de bedrijven werden verschillende verldaringen aangevoerd voor het optreden 
van belemrneringen in vernieuwingen. In de eerste plaats is onzekerheid over 
(veranderingen in) wetgeving en normeringen een reden om innovaties uit te stellen. Bij 
speeltoestellen en drukvaten werd dit genoemd. In beide gevallen is sprake van wijzi-
gingen in wetgeving op korte termijn. 
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Ook het ontbreken van regels en nom:en kan een aanleiding zijn voor het afzien van in-
novaties. De bedrijven missen in die gevallen een handvat om nieuwe producten te toet-
sen aan de productregels. Bij het Besluit Gastoestellen en de WMS zou hiervan sprake 
zijn. Overigens werd vanuit de uitvoeringsorganisaties over de WMS gezegd dat deze 
wet juist innovaties bevorderde. Bedrijven moeten namelijk op zoek gaan naar vervan-
gende stoffen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er geen sprake is van vrijwil-
ligheid. 

Bij kMderzitjes werd opgemerIct dat de EG-richtlijnen belemmerend zouden zijn van-
wege de hoge mate van detaillering. Bij persoonlijke bescherrningsmiddelen was het 
een lcwestie van tijdig aandacht richten op aanpassing van het huidige assortiment aan 
de wetgeving en daardoor minder energie lcurmen steken in de ontwildceling van nieuwe 
producten. 

Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek van de productwetgeving zich concentreert 
op vier lmelpunten die het meest door de betrokkenen worden ervaren. Deze lcnelpun-
ten zijn een ontoereikende informatievoorziening, inadequate productregels, onvol-
doende harmonisatie op EG-niveau en irmovatiebelemmeringen. In het volgende hoofd-
stuk geven we weer welke verbeterpunten de respondenten wensen naar aanleiding van 
de knelpunten die zij ervaren met de productwetgeving. 
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5. 	OPLOSSINGSRICHTINGEN 

5.1 	Inleiding 

In navolging op de knelpunten die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, worden in 
dit hoofdstuk mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen. Daarbij wordt onderscheid 
gemaalct in oplossingen die respondenten zelf hebben aangedragen (paragraaf 5.2) en 
voorgelegde oplossingen die zij konden beoordelen (paragraaf 5.3). We sluiten het 
hoofdstuk af met een korte beschouwing over de waarde van de gesignaleerde lcnelpun-
ten voor het al of met ontwildcelen van den integrale productwet (paragraaf 5.4). 

5.2 	Aangedragen oplossingsrichtingen 

In de cases zijn de verbeterpunten weergegeven die de respondenten van bedrijven en 
branche-organisaties hebben genoemd. We zullen de belangrijlcste suggesties voor ver-
beteringen hieronder geclusterd weergeven. 

Een betere voorlichting 
De respondenten wensen in de eerste plaats dat verbeteringen worden aangebracht in de 
voorlichting over productregels. Niet alleen wordt meer informatie gevraagd, maar ook 
informatie die meer duidelijkheid verschaft over de vertaling van de regels naar de 
ontwikkeling van de producten. Dit geldt voor verschillenden wetten, maar met name 
voor die waarin veranderingen worden doorgevoerd. De voorlichting moet zich niet 
alleen op de direct betroldcenen richten, maar op alle betrolckenen van de productketen 
(producenten, handelaren en gebruikers). 

Een verbetering van de voorlichting werd ook door verschillende respondenten van 
keuringsinstanties genoemd. Informatie zou vooral in een vroegtijdig stadium verstrekt 
moeten worden. De voorlichting over CE-markering zou uitgebreid moeten worden 
naar eindgebruikers. Verder werd op dit punt voorgesteld om een helpdesk op te zetten 
en interne te gebruiken. 

Meer harmonisatie op EG-niveau 
Volgens de respondenten moeten de EG-richtlijnen dusdanig vorm lcrijgen dat er sprake 
is van een eenduidige toepassing van de richtlijnen in alle EG-landen. Oneerlijke be-
handeling van bedrijven door keurings- of controlerende instanties moeten worden 
voorkomen door eenduidige normen voor de producten op te stellen. 

Uitbreiding van het toezicht op naleving 
Het toezicht op naleving zou verder verbeterd moeten worden, door de controles uit te 
breiden. Vanuit de productgroepen cadmiumhoudende producten en persoonlijke be-
schermingsmiddelen werd hierop aangedrongen. Verschillende respondenten van keu-
ringsinstanties vroegen om uitbreiding van de inspecties door de Arbeidsinspectie en de 
IGB. 

Betere afstemming tussen wetten/meer samenhang in wetten 
Voor bedrijven die met verschillende producten te maken hebben, zouden de regels 
beter op ellcaar afgestemd lcunnen worden (bijvoorbeeld bij lcinderproducten). Dit zou 
ook moeten gelden voor wetten die voor verschillende fasen van de productlevenscyclus 
gelden (bijvoorbeeld constructie en gebruik van tanks). 
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Vanuit de inspectiediensten werden vooral verbeteringen voorgesteld in de afstemming 
tussen de WOW en de Warenwet. Suggesties gun in de richting van een cemrale aan-
sturing van handhavingsactiviteiten en verantwoordelijkheid daarvoor bij 66n ministe-
rie. Bovendien zouden deze wetten ge,actualiseerd moeten worden volgens enIcele res-
pondenten. De scheiding tussen professioneel en prive-gebruik zou daarbij opgeheven 
moeten worden. 

Aanvulling of verbetering van productregels. 
De werking van productregels zou verbeterd kunnen worden ais hiaten in de regelge-
ving opgevuld worden (bijvoorbeeld voor bepaalde aspecten van drulcapparatuur, kin-
derzitjes en gastoestellen). Ook werd door sommige respondenten gevraagd om verdui-
delijking en vereenvoudiging van wetsteksten, om de toegankelijlcheid te vergroten (bij 
meet- en weegtoestellen, gastoestellen en cadmitunhoudende producten). 

5.3 	Voorgelegde oplossingsrichtingen 

We hebben de respondenten van bedrijven en branche-organisaties een aantal mogelijke 
verbeterpunten voorgelegd, die zij lconden beoordelen. Mn de hand van rapportcijfers 
konden respondenten aarigeven of zij waarde hechten aan het betreffende verbeterpunt. 
In tabel 5.1 stain de gemiddelde uitkomsten per onderzoeksgroep weergegeven. 

Tabel 5.1 	Gemitidelde waardering in rapporttiffers voor mogelijke verbeterpunterz, branche- 
organisaties en bedriiven 

Verbeterpunt 

	

waardering 	waardering bedthven 

	

branche-organisaties 	 =35) 
(N=13) 

Meer voorlichting over productregels 	 6,8 	 7,6 

Meer begeleiding bij toepassen van de regelgeving 	 7,4 	 6,6 

Len rol van branche-organisaties in de voorlichting 	 7,9 	 7,3 

Len loket wan alle informatie over productregels is te 	 7,0 	 8,4 

verkrijgen 
Len geautomatiseerd informatiesysteem met alle pro- 	 8,0 	 7,8 

ductregels per product 
Len integrale productwet waarin per productgroep alle 	 6,5 	 6,7 

regels staan 
Minder productregels 	 6,5 	 5,6 

Minder gedetailleerde regels, meer globale regels 	 5,4 	 6,1 

Meer aandacht voor normalisatie en certificering 	 7,6 	 6,8 

Legenda: 	1 	= punt wordt door respondent absoluut niet onderschreven 

10 	= punt wordt door respondent absoluut onderschreven 

Het meeste being werd gehecht am n aspecten die te maken hebben met voorlichting. 
De eenloket-gedachte en een geautomatiseerd informatiesysteem met alle productregels 
per product Icregen de hoogste gemiddelde waardering van beide onderzoeksgroepen. 
Ook was er met name vanuit bedrijven een hoge waardering voor uitbreiding van de 
voorlichting. Verder is er brede steun voor het uitbreiden van normalisatie en certifice-
ring . 
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De aspecten die te maken hebben met de ordening en de structuur van de productwet-
geving, zoals de vermindering van het aantal productregels en minder detaillering in de 
productregels, lcregen de minste steun van de respondenten. 

5.4 	Slotbeschouwing 

In deze slotparagraaf zullen we, op verzoek van de begeleidingsconunissie van het on-
derzoek, kort ingaan op de waarde van de gesignaleerde lcnelpunten in relatie tot de 
noodzaak om at of niet te komen tot een integrale productwet. We merken daarbij na-
druldcelijk op dat dit vanuit onze eigen visie en ervaringen in dit onderzoek is weerge-
geven. 

De ervaren knelpunten zijn naar onze mening terug te voeren op twee kernproblemen, 
namelijk enerzijds her ontbreken van een volledig irzzicht bij het bedrijfsleven in welke 
regels voor de producten van toepassing zijn en anderzijds her niet goed kunnen door-
gronden en in de praktijk toe kunnen passen van de productregels waarop zij wet zicht 
hebben. Het eerste probleem heeft in onze beleving te maken met de systenzatiek en de 
toegankelijkheid van de productregelgeving, het tweede meer met de kwaliteit van de 
individuele productregels. 

In de `zoelctoche van bedrijven naar informatie over productregels en normen wordt her 
product als uitgangspunt genomen. De bedrijven zoeken naar concrete en gedetailleer-
de regels voor hun producten, die voldoende handvaten geven bij de productontwildce-
ling of de inkoop. Uit welke wet of wetten deze regels afkomstig zijn of het aantal re-
gels is daarbij niet het meest belangrijke. Voor toetreders en grote bedrijven is dit 
overigens meer een probleem dan voor de rest van de bedrijven. De lcwaliteit van de 
regels en normen staat in de meeste gevallen voorop. Dit betekent dat in ieder geval 
gewerkt moet worden aan een verbetering van inhoud van de bestaande productregels. 

Anderzijds heeft de vraag vanuit het bedrijfsleven naar meer en betere informatie over 
productregels ook een ordeningskant. De huidige structuur van de productregelgeving 
(meerdere wetten die `beheerd' worden door verschillende ministeries) kan als onsa-
menhangend worden beschouwd, waardoor tegenstrijdigheden en overlap in productre-
gels voorkomen. Bovendien gaat het uitdragen van informatie via verschillende loket-
ten. Het informatieprobleem heeft dan ook een directe relatie met het 
structuurprobleem. Een integrale opzet van de productwetgeving kan een bijdrage leve-
ren aan een betere informatievoorziening en dus een betere toepassing van de produc-
tregels (als tegelijkertijd de lcwaliteit van individuele productregels verbeterd wordt!). 
Echter ook bij een integrale productwet zal niet voorbij gegaan lcunnen worden aan de 
uiteenlopende doelen van de productregels en de verschillende fasen van de levenscy-
clus van producten waarop de regels zijn gericht. 

Een integrate productwet met alle regels voor producten of productgroepen als uit-
gangspunt past bij de wijze waarop bedrijven met productregels omgaan. Het product 
wordt namelijk als uitgangspunt gekozen. Een andere structurering is een van de mo-
gelijkheden om te komen tot een betere informatievoorziening. Het inzicht in product-
regels kan daarmee vergroot worden en de samenhang tussen wetten voor de verschil-
lende fasen van de productlevenscyclus verbeterd worden. Tot slot moet in ogenschouw 
worden gehouden dat een deel van de ervaren knelpunten betreldcing heeft op EG-
regelgeving en niet direct op de nationale product-regels. Om deze problemen weg te 
nemen moet er meer gebeuren dan alleen acties op nationaal niveau. 
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