
16 maart 1998/Nr. GZB/C&O/98319

De Staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport,
Gelezen de aanvraag van Dijkstra
Advies, Research & EMC Consultancy
B.V. Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX Woer-
den, 4 juli 1997;
Gelet op artikel 6, eerste lid onder b,
van het Warenwetbesluit elektrotechni-
sche produkten;

Besluit:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
richtlijn: richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van
19 februari 1973, no 73/23/EEG,
betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke voorschriften der Lid-
Staten inzake elektrisch materiaal
bestemd voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen (PbEG L077), zoals
laatstelijk gewijzigd bij richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen
van 22 juli 1993, no. 93/68/EEG tot wij-
ziging van een twaalftal richtlijnen in
verband met de harmonisatie van de
bepalingen betreffende het aanbrengen
en het gebruik van de CE-markering
(PbEG L220).

Artikel 2
1. Als instelling die bevoegd is rappor-
ten op te stellen en adviezen uit te bren-
gen als bedoeld in artikel 8 tweede lid,
onderscheidelijk artikel 9, derde lid, van
de richtlijn, wordt aangewezen Dijkstra
Advies, Research & EMC Consultancy
B.V. Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX Woer-
den. 
2. De in het eerste lid genoemde
bevoegdheid beperkt zich tot de in de
bijlage, behorende bij deze regeling, ver-
melde productnormen.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het zal
worden geplaatst en vervalt drie jaar na
het tijdstip van inwerkingtreding.

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Tot slot zij erop gewezen dat, op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht, degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken,
daartegen binnen zes weken na de dag
waarop het aangevallen besluit bekend
is gemaakt, een bezwaarschrift kan
indienen bij het  bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen. Een dergelijk
bezwaarschrift dient u te adresseren aan
de Directie Wetgeving en Juridische

Zaken van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Postbus 5406, 
2280 HK Rijswijk.

’s-Gravenhage, 16 maart 1998.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
Erica Terpstra.
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Bijlage 

referentie Omschrijving

EN 41003 Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten 

kan worden aangesloten

EN 50091 Niet-onderbreekbare voedingen

EN 60065 Veiligheidsbepalingen voor uit het net gevoede elektronische en aan

verwante apparatuur voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik

EN 60204 Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines

EN 60335 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

EN 60598 Verlichtingsamaturen

EN 60695-2-2 Brandbaarheid van elektrotechnische produkten - Deel 2: Beproevings-

thoden - Sectie 2: Naaldvlamproef

EN 60730 Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk 

gebruik

EN 60742 Beschermingstransformatoren en veiligheidstransformatoren

EN 60950 Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek, met inbegrip van elek

trische kantoormachines

EN 61010 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en 

laboratoriumgebruik

Toelichting
Voorliggend besluit strekt tot tijdelijke aanwijzing van Dijkstra Advies, Research
& EMC Consultancy B.V. Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX Woerden, voor het
opstellen van rapporten en het uitbrengen van adviezen als bedoeld in artikel 8,
tweede lid, onderscheidelijk artikel 9, derde lid, van de richtlijn.   
In de richtlijn zijn geen eisen opgenomen waaraan aangewezen instanties moeten
voldoen, willen zij in aanmerking komen voor aanwijzing door de overheid. De
taken van deze instanties vertonen echter inhoudelijk, voor wat betreft zaken als
werkwijze, integriteit, benodigde deskundigheid en onafhankelijkheid, veel over-
eenkomst met die van door de lidstaten van de Europese Unie aan te wijzen keu-
ringsinstanties, de zogenaamde ’notified bodies’. De in dat verband gehanteerde
eisen voor aanwijzing zijn hier ook toegepast.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Erica Terpstra.


