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0fiiciële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van2l maart

2011, nr. VGP/VC 3052314, houdende Aanwiizing in het kader van het

Warenwetbesluit elektronische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de aanvraag Dijkstra Advies, Research & EMC (D.A.R.E.) Consultancy BV VijzeÍmolenlaan 7,
3447 GX Woerden van 30 november 2010, kenmerk 10C012858RF01;

Gezien het advies van de Voedsel Warenauroriteit van 23 september 2010, kenmerk VWAC-2010-
27357:

Gelet op artikel 6, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten en richtlijn
nr. 2006/95/EG van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake elekrisch
materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen {PbEU L3741:.

Besluit:

Artikel í

In dit besluit wordt verstaan onder richtlijn 2006/95/EG: richtlijn nr. 2006/95/EG van het Europese
parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU L 374).

Artikel2

'1. Als orgaan dat bevoegd is rapporten op te stellen en adviezen uit te brengen als bedoeld in
artikel 8, tweede lid. onderscheidenlijk artikel 9, derde lid, van richtlijn 2006/95/EG, wordt aangewe-
zen Dijkstra Advies, Research & EMC (D.A.R'E') Consultancy BV Vijzelmolenlaan 7 ' 3447 GX
Woerden.

2. De in het eerste l id genoemde bevoegdheid beperkt zich tot de in de bij lage behorende bij dit
besluit, vermelde productnormen.

Artikel 3

Als voorwaarde wordt bepaald dat het orgaan:
a, bij de uitvoering van de in artikel 2, eerste l id, beschreven taken in de wet en het besluit gestelde

regels in acht neemt. Voor de uitvoering van deze taken zal het orgaan bli jven beschikken over
voldoende deskundigheid, personeel, middelen en voorzieningen. Het orgaan zal deze taken op
onafhankeli jke wijze uitvoeren;

b. op een systematische en behoorlijke wijze de rapporten, dossiers, verslagen en overige gegevens
die samenhangen met, en betrekking hebben op, de aan haar opgedragen taken, bewaart;

c. de Voedsel en Waren Autoriteit desgevraagd alle inlichtingen verstrekt omtrent de uitvoering van
deze beschikking. Tevens informeert zij bovengenoemde autoriteit onmiddell i jk indien zij een van
de op haar naam gestelde en voor deze aanwijzing relevante, erkenningen van de Raad voor
Accreditatie verliest of dreigt te verliezen;

d. de betreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
desgevraagd inlichtingen verstrekt omtrent de uitvoering van deze beschikking;

e. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit, die met de controle en het toezicht zijn belast,
toegang verleent tot alle plaatsen waaryan de betreding voor de vervull ing van hun taak nodig is
en verschaft hen op hun verzoek alle voor dit toezicht van belang zijnde informatie;

f. indien zij van plan is werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen te beëindigen, deelt zij dit
tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden
mede aan de betreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. De in voorwaarde b genoemde gegevens draagt zij, voor zover deze betrekking hebben op
de te beëindigen werkzaamheden, over aan:
- hetzij de betreffende directeur-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport,
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- hetzij, na hiervoor toestemming te hebben gekregen van de betreffende directeur-generaal van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een andere instell ing, die werkzaamhe-
den uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste l id.

Artikel4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant
waarin dit besluit wordt geplaatst en werk terug tot en met 1 januari 2011 en vervalt na vijf jaar met
ingang van 1 januar i  2016,

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

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
d e Di recte u r Voed i n g, G ezo nd h ei d sbesch e rmi n g e n P reve nti e,
M. Sonnema.

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene
wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische 7aken, Postbus 20350, 2500 EJ Den
Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met
ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
. de naam en het adres van de indiener,
. de dagtekening,
. een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer,

briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,
. de gronden van het bezwaar.
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Velllgheldsbàpallngen voor uit hst net gevo€do elektronisch€ €n aanvoÍwantê appaíatuur voor
huishoudelijk en soortg€liik alg€mêen 96bíuik
Voillgh6id ven machinss -Elehrieche uitíusting van machines

Vellighoid van huishoudelijkc en soortelijka €loktrieche toostellen (3ub 1)

Vorl ichtingsarmaturon

V6lllghsid van eppêratuur vooÍ lnÍormatietochniêk. mEt inbogrip van €lektrischo kantoormachinês

V6ilighgids€isen voor elektrisch mateÍieel voor mset- en regeltechniek en laboratoriumgebruik
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Voorliggend besluit strekt tot aanwijzing van Dijkstra Advies, Research & EMC (D.A.R.E.) Consultancy
BV, Vijzelmolenlaan 7,3447 GX Woerden, als orgaan bevoegd tot het opstellen van rapporten en het
uitbrengen van adviezen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderscheidenli jk artikel 9, derde l id, van
richtfijn 73l23lEEG (herziening 2006/95/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lidstaten
inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEG L 077). De
bevoegdheid tot het opstellen van bovenbedoelde rapporten en adviezen beperkt zich tot producten
die vallen onder de normen vermeld in de bij lage behorende bij dit besluit.
ln de richtl i jn zijn geen eisen opgenomen waaÍaan aangewezen organen moeten voldoen, wil len zij in
aanmerking komen voor aanwiii ing door de overheid. De taken van deze organen vertónen echter
inhoudeli jk, voor wat betreft zaken als werkwijze, integriteit, benodigde deskundigheid en onafhanke-
li jkheid, veel overeenkomst met die van de door de l idstaten van de Europese Unie aan te wijzen
keuringsinstanties, de zogenaamde 'notif ied bodies'. De in dat verband gehanteerde eisen voor
aanwijzing zijn hier ook toegepast.

De aanwijzing als orgaan bevoegd tot hêt opstellen van rapporten en het uitbrengen van adviezen van
Dijkstra Advies, Research & EMC (D.A.R.E.) Consultancy BV. geldt voor vijf jaar.

De Minister van Volksgezondheid, Welziin en Sport,
namens deze:
de Directeur Voeding, Gezondheidsbeschermíng en Preventie,
M. Sonnema.
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