
 

 

Besluit van … houdende wijziging van het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet), 

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

Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de toevoeging van 

verbodsbepalingen en enkele technische aanpassingen 

 

 

 

 

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg, van                                 , 

kenmerk                                   ; 

 

Gelet op de artikelen 4, eerste, tweede en derde lid, 7, 8, eerste lid, onderdelen a en b, 

9, onderdeel b, 14 en 32b van de Warenwet; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van                           , 

no.                                     ); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van                            , 

kenmerk                                    ; 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

Artikel I 

Het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel 1, tweede lid, onderdeel b, vervalt “, van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie”. 

B 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:  

Artikel 1a 

Het is verboden draagbaar klimmaterieel te verhandelen, te vervaardigen of binnen 

Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of 

krachtens dit besluit gestelde voorschriften. 

 



 

 

C 

In artikel 2, tweede lid, vervalt “, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie”. 

D 

In artikel 4, eerste lid, vervalt “, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie”. 

E 

Artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6 

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. 

 

Artikel II 

Het Glasartikelenbesluit (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd: 

A  

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:  

Artikel 1a 

Het is verboden glasartikelen te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij of 

krachtens dit besluit gestelde voorschriften. 

B  

Artikel 8 komt te luiden: 

Artikel 8 

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit glasartikelen. 

 

Artikel III 

Het Spaanplaatbesluit (Warenwet) wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 1a 

Het is verboden spaanplaat te verhandelen of te vervaardigen anders dan met 

inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften. 

B 

Artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6 

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit spaanplaat. 

 

 



 

 

Artikel IV 

De bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het onderdeel ‘Inhoud’ wordt: 

a. “Glasartikelenbesluit (Warenwet)” vervangen door “Warenwetbesluit glasartikelen”; 

b. “Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) – Regeling nadere eisen draagbaar 

klimmaterieel (Warenwet)” vervangen door “Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel – 

Warenwetregeling draagbaar klimmaterieel”; 

c. “Spaanplaatbesluit (Warenwet)” vervangen door “Warenwetbesluit spaanplaat”. 

2. Rubriek B-4 komt te luiden:  

B-4 Warenwetbesluit glasartikelen     

B-4.1 artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel a €525,- €1.050,- X 

B-4.2 artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel b €525,- €1.050,- X 

B-4.3 artikel 1a juncto artikel 2, onderdeel c €525,- €1.050,- X 

B-4.4 artikel 1a juncto artikel 3, eerste lid €525,- €1.050,- X 

B-4.5 artikel 1a juncto artikel 3, tweede lid €525,- €1.050,- X 

B-4.6 artikel 1a juncto artikel 3, derde lid €525,- €1.050,- X 

B-4.7 artikel 1a juncto artikel 4 €525,- €1.050,- X 

B-4.8 artikel 1a juncto artikel 5, eerste lid €525,- €1.050,- X 

B-4.9 artikel 1a juncto artikel 5, tweede lid €525,- €1.050,- X 

B-4.10 artikel 1a juncto artikel 6 €525,- €1.050,- X 

 

3. Rubriek B-7 komt te luiden:  

B-7 Warenwetbesluit draagbaar 

klimmaterieel  

   

B-7.1 artikel 1a juncto artikel 2, eerste lid €525,- €1.050,- X 

B-7.2 artikel 1a juncto artikel 3, eerste lid €525,- €1.050,- X 

B-7.3 artikel 1a juncto artikel 3, tweede lid €525,- €1.050,- X 

B-7.4 artikel 1a juncto artikel 3, derde lid €525,- €1.050,- X 

 

B-7.5 Warenwetbesluit 

draagbaar 
klimmaterieel 

Warenwetregeling 

draagbaar 
klimmaterieel  

   

B-7.5.1 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto  

artikel 1, eerste 
lid  

€525,- €1.050,- X 

B-7.5.2 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 1, tweede 
lid 

€525,- €1.050,- X 

B-7.5.3 artikel 1a juncto 

artikel 2, tweede lid, 

juncto 

artikel 2 €525,- €1.050,- X 

B-7.5.4 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 3 €525,- €1.050,- X 

B-7.5.5 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 4 €525,- €1.050,- X 

B-7.5.6 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 5, tweede 
lid 

€525,- €1.050,- X 



 

 

B-7.5.7 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 5, derde 
lid 

€525,- €1.050,- X 

B-7.5.8 artikel 1a juncto 

artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 5, vierde 

lid 

€525,- €1.050,- X 

B-7.5.9 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 6 €525,- €1.050,- X 

B-7.5.10 artikel 1a juncto 
artikel 2, tweede lid, 
juncto 

artikel 7 €525,- €1.050,- X 

 

4. Rubriek B-9 komt te luiden: 

B-9 Warenwetbesluit spaanplaat    

B-9.1 artikel 1a juncto artikel 3 €525,- €1.050,- X 

B-9.2 artikel 1a juncto artikel 4 €525,- €1.050,- X 

 

Artikel V 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

de minister voor Medische Zorg, 

 


