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Nota van toelichting 

 

 

1. Algemeen 

Diverse bepalingen uit het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit 

(Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) zijn in het 

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten opgehangen aan de inmiddels vervallen 

verbodsbepaling uit artikel II, tweede lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet. Daarmee 

waren deze bepalingen bestuurlijk beboetbaar. Artikel II van de Wijzigingswet 1988 

Warenwet is met de Verzamelwet VWS 2018 van 3 oktober 2018 komen te vervallen (Stb. 

2018, 356). Om het vervallen van dit artikel te ondervangen worden verbodsbepalingen 

toegevoegd aan het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) 

en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet). Deze verbodsbepalingen worden 

toegevoegd aan het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, zodat de betreffende bepalingen 

uit voornoemde besluiten bestuurlijk beboetbaar zijn. 

2. Gevolgen voor regeldruk 

Dit besluit heeft naar verwachting geen gevolgen voor de regeldruk voor het bedrijfsleven, 

aangezien het reparatieregelgeving betreft. De ATR kan zich vinden in de analyse en 

conclusie ten aanzien van de gevolgen voor de regeldruk. 

3. Voorhang 

In overeenstemming met artikel 32b, tweede lid, van de Warenwet, is een ontwerp van 

deze algemene maatregel van bestuur op (datum) aan beide kamers der Staten-

Generaal gezonden (Kamerstukken PM). 

4. Handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid 

De NVWA acht het ontwerpbesluit handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig. Het 

voorstel geeft geen aanleiding tot opmerkingen met betrekking tot de 

fraudebestendigheid.  

5. Regulier Overleg Warenwet 

Het ontwerp van dit besluit is ter informatie gestuurd aan de deelnemers aan het Regulier 

Overleg Warenwet (ROW)1.  

6. Artikelsgewijs 

Artikel I, onderdelen A, C en D 

Op grond van artikel 14 van de Warenwet kan bij een algemene maatregel van bestuur 

worden bepaald dat Onze Minister nadere regels kan dan wel moet stellen. Verder kan 

worden bepaald dat het stellen van zodanige regels geschiedt in overeenstemming met 

een of meer andere Ministers. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is 

afgesproken dat het bepaalde in de artikelen 1, tweede lid, onderdeel b, 2, tweede lid, en 

4, eerste lid, van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) niet meer standaard in 

overeenstemming geschiedt met de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

                                                
1 Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van 
consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
 



2 
 

De zinsneden “, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie” komen daarom in die 

artikelen te vervallen.  

Artikel I, onderdeel B, artikel II, onderdeel A en artikel III, onderdeel A 

Hiermee worden verbodsbepalingen met betrekking tot het verhandelen, vervaardigen 

dan wel binnen Nederlands grondgebied brengen van de betreffende waren, toegevoegd 

aan het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) en het Besluit 

draagbaar klimmaterieel (Warenwet).  

Artikel I, onderdeel E, artikel II, onderdeel B en artikel III, onderdeel B 

De citeertitels van het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit (Warenwet) 

en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) worden vervangen door het 

Warenwetbesluit glasartikelen, het Warenwetbesluit spaanplaat en het Warenwetbesluit 

draagbaar klimmaterieel. Daarmee wordt consistentie met andere Warenwetbesluiten 

bewerkstelligd.  

Artikel IV 

In de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten worden verwijzingen naar de 

oude citeertitels van het Glasartikelenbesluit (Warenwet), het Spaanplaatbesluit 

(Warenwet) en het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) vervangen. Daarnaast 

wordt artikel II van de Wijzigingswet 1988 Warenwet vervangen door de van toepassing 

zijnde nieuwe verbodsbepalingen uit voornoemde besluiten.  

Artikel V 

Van de vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien het 

reparatieregelgeving betreft. 

 

de Minister voor Medische Zorg, 

 


