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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 

5 oktober 2011, nr. VGP/3081963 houdende wijziging van de 

Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidseisen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

– het besluit van de Commissie van 29 maart 2011 betreffende de overeenstemming van norm EN 
14682:2007 inzake koorden en treksluitingen van kinderkleding met de algemene veiligheidsver-
eiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de 
referentie van de norm in het Publicatieblad (PbEU 2011, L 82);

– het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 augustus 2011 betreffende de overeenstemming 
van de norm EN 16156:2010 ‘Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veilig-
heidseis’ en van de norm EN ISO 12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van 
het ontstekend vermogen van sigaretten’ met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 
2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties van 
de norm EN 16156:2010 ‘Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis’ en 
van de norm EN ISO 12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontste-
kend vermogen van sigaretten’ in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2011, L 205);

– artikel 18a, tweede lid, van de Warenwet; 

Besluit:

ARTIKEL I 

De bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidseisen wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de norm ‘EN 1130–2:1996 – Meubelen – Wiegen voor huiselijk gebruik – Deel 2: Beproevingsme-
thoden’ wordt de volgende norm ingevoegd:

EN 1273:2005 – Artikelen voor zuigelingen en peuters – Loopstoeltjes – Veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden

2. Na de norm ‘EN 1860–1:2003 – Apparaten, vaste brandstoffen en aanmaakhulpmiddelen voor 
barbecuen; Deel 1: Barbecues voor vaste brandstoffen; Eisen en beproevingsmethoden’ wordt de 
volgende norm ingevoegd:

EN ISO 9994: 2006 – Aanstekers – Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005)

3. ‘EN 13138–2:2003’ wordt vervangen door: EN 13138–2:2002.

4. ‘EN 14682:2004’ wordt vervangen door: EN 14682:2007.

5. De punt aan het slot van de bijlage vervalt.

6. Aan het slot van de bijlage worden de volgende normen toegevoegd:

EN 16156:2010 ‘Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis’
EN ISO 12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen 
van sigaretten’

ARTIKEL II 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers.

STAATSCOURANT
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TOELICHTING 

Deze regeling strekt tot uitvoering van de volgende twee besluiten van de Europese Commissie:
1. het besluit van de Commissie van 29 maart 2011 betreffende de overeenstemming van norm EN 

14682:2007 inzake koorden en treksluitingen van kinderkleding met de algemene veiligheidsver-
eiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de 
referentie van de norm in het Publicatieblad (PbEU 2011, L 82);

2. het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 augustus 2011 betreffende de overeenstemming 
van de norm EN 16156:2010 ‘Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veilig-
heidseis’ en van de norm EN ISO 12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van 
het ontstekend vermogen van sigaretten’ met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 
2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties van 
de norm EN 16156:2010 ‘Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis’ en 
van de norm EN ISO 12863:2010 ‘Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontste-
kend vermogen van sigaretten’ in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2011, L 205).

De in deze besluiten van de Europese Commissie aangewezen normen voldoen aan het algemene 
veiligheidsvereiste van richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 
2001 inzake algemene productveiligheid (PbEU 2002, L 11) (verder: de algemene productveiligheids-
richtlijn), welke is opgenomen in artikel 18, aanhef en onder a, van de Warenwet. Producten die 
voldoen aan de op grond van artikel 18a, eerste lid, van de Warenwet aangewezen normen worden 
vermoed te voldoen aan dit algemene veiligheidsvereiste.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal omissies te herstellen. Allereerst zijn de 
normen ‘EN 1273:2005 – Artikelen voor zuigelingen en peuters – Loopstoeltjes – Veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden’ en ‘EN ISO 9994:2006 – Aanstekers – Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005)’ 
ten onrechte nog niet opgenomen in de bijlage bij de Warenwetregeling aanwijzing algemene 
veiligheidseisen. Deze twee normen zijn opgenomen in de Mededeling van de Commissie in het kader 
van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene 
productveiligheid (PbEU 2011, C 115). In deze mededeling zijn de titels en referentienummers van 
Europese normen opgenomen die in het kader van de algemene productveiligheidsrichtlijn zijn 
vastgesteld. De tweede wijziging betreft het jaartal van de norm ‘EN 13138–2’. 

Administratieve lasten en bedrijfseffecten 

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven, 
en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken 
aangezien het hier Europese regelgeving betreft.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.I. Schippers.
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