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A l s h e t gaat o m veiligheidsnorrnen in
d e privbsfeer speelt Nederland zeker
geen voortrekkersrol i n EG-verband.
Bovendien h e e f t d e consument - e n
daar gaat h e t tenslotte t o c h o m - veel t e
w e i n i g inbreng in d e ontwikkeling v a n
normen. Van Weperen g e e f t aan langs
w e l k e w e g e n n o r m e n t o t stand komen,
geeft o o k aanwijzingen v o o r verbeter i n g van d a t wegennet.

inhoudelijke voorstellen voor 18 concrete
normalisatieprojecten bevat de nota voorstellen voor aanpassingvan de werkwijzen op het
terrein van de veiligheid in de privesfeer.
In dit artikel wordt voornamelijk ingegaan op
de noodzakelijk geachte wijzigingen i n de
werkwijzen. Daaraan voorafgaand worden de
drie genoemde ontwikkelingen (Europese
wetgeving, Warenwet, produktaansprakelijkheid) besproken, en wordt het normalisatieproces kort belicht.

De overheid, het bedrijfsleven en de consumentenbelangen-behartigingsorganisaties
hebben zich tot voor kort niet bovenmatig ingespannen voor de totstandkoming van normen voor de veiligheid van consumentenprodukten. Op dit terrein heeft Nederland dan
ook een aanzienlijke achterstand ten opzichte
van de buurlanden Engeland en Duitsland.
Beide landen beschikken over veel normen
voor de veiligheid van consumentengoederen; Nederland doet door de bank genomen
alleen mee bij de elektrotechnische produkten, de gastoestellen en in de bouw. Door het
snel toenemende belang van normen voor de
veiligheid in de privhsfeer is een geconcentreerde inspanning van alle betrokken partijen noodzakelijk.
Voor de beheersing van de veiligheid in de
privksfeer wordt normalisatie steeds belangrijker. Hiervoor zijn een drietal redenen aan te
voeren, te weten de ontwikkelingen in de
Europese produktveiligheidswetgeving, de
recente wijziging van de NederlandseWarenwet, en de komende produktaansprakelijkheidswetgeving. De huidige gang van zaken
bij normalisatie is evenwel niet in overeenstemming met het toenemende belang van
normen voor de veiligheid in de privksfeer,
met name niet waar het gaat om de inbreng
van
. . de
- .consumentenorientatie.
.
De Stichting ~onsumenten Veiligheid bracht
in 1988 in samenwerking met het ministerie
van Welzijn, ~olksgezondheiden Cultuur (Directie W P ) een nota uit die OD deze oroblematlek ingaat, en voorstellen bevat om er adequaat op te reageren (SCV, 1988). Naast
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In 1985 heeft be Europese Commissie, het
dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschappen, in het kader van haar zogeheten
Nieuwe Aanpak een sterke koppeling tussen
wetgeving en normen tot stand gebracht. In
... Euro-- hoofdliinen komt het erop neer dat in
pese p;oduktveiligheidswetgeving alleen nog
in algemene termen wordt aangeduid welke
gevaren moeten worden geelimineerd. Daartoe bevat een Europese Richtlijn een rijtje zogeheten wezenlijke veiligheidsvereisten (essential safety requirements), echter zonder
dat de richtlijn uitleg geeft over de meetmethoden en de criteria die nodig zijn om na te
gaan of aan de vereisten is voldaan. De Europese Commissie heeft met de Europese nor-

-.--

mal~satie-instellingenCEN en CENELEC eem
overeenkomst gesloten om b11eke Europse
Richthjn de noodzakelijke meetmethoden en
criterla in de vorm van Europese normen te
ontwikkelen. Men gaat er van uit dat het partlculier lnltiatlef (CEN/CENELEC) dtt efflerlruter kan doen dan de Europese overheid.
De lidstaten van de EG maeten elke Europese
Richtlijn blnnen een bepaalde termijn irnplementeren in hun nationale wetaevina. Een
voorbeeld is de Europese ~ichtlijn-voori e veiligheid van speelgoed, uitgevaard~gdin 1988:
de Nederlandse -wetgever treft momenteel
voorbereidingen om het al langer bestaande
Warenwetbesluit voor speelgoed in overeenstemming met de Speelgoedrichtlijn te brengen. CEN heeft onlangs drie Europese normen voor speelgoed voltooid die gelden als
uitwerking van de "essential safety requirements" in de Speelgoedrichtlijn. In Nederland
worden deze norrnen vertaald en uitgegeven
door het Nederlands Normalisatie Instituut.
Deze norrnen zullen dus in de toekomstige
praktijk fungeren als uitwerking van het
Speelgoedbesluit van de Warenwet.

Op grond van de Europese Richilij
~roduktaanswrakelijkheid(l9853is
Pd
betpllcht v&r 1 P U ~ W P ~1S :
nale wetgevinQ dlebepdilng
Iljn over te nemen. %men met diverse andere
t gesiargd defs
IIdstaten IS Ndertand er ~ i eIB
verd~chttnana te komert, maac; er m r d t aan s
g m r k t ; Ggelijk vved't de n l e w m p r o d u b
aanprake lijkhetidswt~evhgnsar f ut'@pem
model in 1990 efgekondlgd. Bij juridischepzschillen die hierop wordon gebaseeadl d l bet,
zowel voor de erssr en ds geikw~deel%de
rechter, nodtg blljken tetuq te kunnen vgllen
(
I
op algemeen aanvaarde criterla. Naast nor1
men zullen ook certificatiesystemen in produktaansprakelijkhe~dskwest~ea
een rol van
I
betekenis kunnen spelen (zle ook Warn Weperen, 1989). Van de verwachte grotere vraag
naar (consumenten)keurmerken ken ook een
toenemende vraag naar normen uitgaan,
aangezien de meeste cert~flcatiesystemenbij
voorkeur offlciele normen opnemen In hun
1
keurlngseisen.
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Normalisatie

Normen worden in overleg met alle betrokken
partijen ontwikkeld, en geven de actuele
Warenwet
standvan de wetenschapen techniekweer op
Een tweede reden voor het toenemende be- het gebied waarop ze betrekking hebben. In
lang van normen is gelegen in de recente Nederland wordt het normalisatieproces beuitbreiding van de werkingssfeer van de heerd door het Nederlands Normalisatie InstiNederlandseWarenwet (1988) naar alleniet- tuut (NNI); op Europees niveau werken de nalevensmiddelen, waardoor een grote behoef- tionale normalisatie-instellingen samen in
te ontstaat aan verantwoorde meetmethoden het Comite Europeen de Normalisation (CEN).
en beoordelingscriteria voor de veiligheid van De normalisatie op electrotechnisch gebied is
niet-levensmiddelen. De ~ijkskeurin~sdienstin handen van respectievelijk het Nederlands
van Waren, die met het toezicht op grond van Electrotechnisch Cornit6 en het CENELEC;
de Warenwet is belast, kan maar voor enkele deze instellingen werken zeer nauw samen
produktgroepen terugvallen op expliciet ge- met hun collega-organisaties NNI en CEN.
formuleerde Warenwetbesluiten. zoals voor Hetzelfde geldt voor de mondiale normalisasoeelaoed. vuurwerk. ladders ei traooen en tie-instellingen IS0 (International Organizai;ddingsvisten. De &ichting consuGent en tion for Standardization) en IEC (International
Veiligheid (SCV) concludeerde onlangs in de Electrotechnical Commission).
rapportage van een klachtenaktie dai er geledere norm (nationaal, Europees of internavaarlijke veertrimtoestellen op de markt zijn,
die tot zeer ernstige (oog)letsels kunnen lei- tionaal) wordt opgesteld door een commissie
den (Dorsman, 1989). Op grond van de van vertegenwoordigers der betrokken parnieuwe Warenwet (artikel 18c) kunnen deze tijen, althans voor zover zij daarvoor belangtoestellen in principe van de mgrkt worden stelling tonen. Voordat een norm definitief
gehaald, rnaar in Nederland bestaan geen wordt uitgegeven vindt een openbare cornnormen om de veilige van de onveilige te kun- mentaarronde plaats, waarbij een ieder in de
nen onderscheiden. De SCV beval in haar rap- gelegenheid wordt gesteld wijzigingsvoordaarom aan dergelijke normen te ontwik- stellen te doen. De normcommissie neemt
deze voorstellen we1 of niet over, en vervolgens wordt de norm definitief uitgegeven. Zonodig vindt na verloop van tijd een herziening
l?J,q&$k$;nsprakelijkheid
plaats.
$AsAkc e factor dle het belana van normen Binnen nationale cornmissies vindt de besluitvorming op basis van consensus plaats,
zodat een kleine minderheid het normalisaTijdschrift voor Huishoudkunde 10 (5) december 1989
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e norm IS vastgesteld worden allle daarven a h ~ j k e n d enat~onalenormen ~ngetrokken.Voor ~nternationalenorrnen
~ e l deen
t
dergel~jkeafspreak niet, maar men
streeh we1 naar sen zelfde werkmg.
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en CEN.
ormalisalrgan~zarnational
f internaommissie
kken par,r belangdefinit~ef
lare comeder i n de
ingsvoor;ie neemt
n vervolleven. Zo~erziening
dt de beus plaats,
tormalisa-

gens niet verstand~gde blik louter te f~xeren
op het normalisat~eproces;normen zijn zowel
nat~onaalals Europees de technische uitwerkingen van wetten en richtlijnen. Daarom
wordt aanslu~tendmgegaan opde totstandkomlng van dergelijke regelgeving.
lnzet v a n onderzoek

Nieuwe normalisatieprojecten worden soms
begonnen zonder een voorafgaande analyse
van de beschikbare gegevens. Voor normen
In de prakt~jkvervullen norrnen een belang- op het gebied van de veiligheid is het nodig
rqke funet~eb ~handel,
j
cert~ficat~e,
wetgeving eerst de ongevalsgegevens te bestuderen, en
en keurmgen De Nederlandse norm voor kin- na te gaan welke oplossingen de eventueel
derverllge verpakkmgen (NEN 1740, 1983) reeds bestaande voorschriften (normen, wetkan hlerbtj els voorbeeld dienen. De norm ten, keuringseisen, e.d.) bieden. Ook kan onwordt aangehaald In het Warenwetbeslu~t derzoek bijdragen aan het oplossen van noralstoetsings- rnalisatiekwesties: stagnatie bij de totstandvoor k~nderve~l~geverpakkingen
Instrument voor het al dan nlet voldoen aan koming van normen is vaak te wijten aan
de wet Daarom past de R~jkskeuringsd~enst verschillen van inzicht die zonder onderzoek
van Waren NEN 1740 toe b ~het
j onderzoek niet verdwijnen.
van produkten d ~ onder
e
dit besluit vallen Een Voor normalisatie relevante onderzoeksresulondernemer d ~ eeen etsende vloe~stofop de taten kunnen onder andere afkomstig zijnvan
consumentenmarkt brengt kan aan zljn leve- klachtenonderzoek, veiligheidsstudies, en
rancier van de verpakking vragen te produce- vergelijkend warenonderzoek. Het is voor de
ren volgens NEN 1740, ook als de etsende acceptatie belangrijk dat de onderzoeksresulvloe~stofmet onder de Warenwet valt Des- taten in de Engelse taal worden aangeleverd,
met name als het gaat om normalisatieprojecnoods kan hij door een onafhankehjk onderzoeksinstituut op gezette t~jdenkeuringen ten met een koppeling naar het Europese of
internationale niveau. Onderzoeksresultaten
volgens NEN 1740 laten uitvoeren. Verder
kan b ~keurmerkverlening,
j
bijvoorbeeld voor kunnen - in een eerderefase - ookdienen om
her keurmerk van de Nederlandse Verenigmg veiligheidsproblemen op de agenda van
van Hu~svrouwen,NEN 1740 worden opge- normcommissies te krijgen; publiciteit kan
een zelfde functie vervullen.
nomen In de keunngse~sen.
Nieuwe wegen
Om wezenlijke invloed ten behoeve van de
veiligheid in de privesfeer op de inhoud van
normen te kunnen uitoefenen zijn de tot op
heden toegepaste werkvormen niet meer toereikend. Enkele begrippen waarmee de situatie in Nederland kan worden aangeduid zijn:
moeizame voortgang, te passief volgen van
Europese en internationale normalisatie,
weinig aandacht voor het belang van onderzoek, en het prevaleren van economische belangen boven het recht op veiligheid van de
consument. Niet al deze kwalificaties zijn op
alle normalisatieprojecten van toepassing,
maar als bijdrage aan de sfeertekening zijn ze
beslist op hun plaats.
Daarom moeten in de normalisatie van consumentengoederen en -diensten nieuwe wegen worden gezocht en bewandeld. Daarin
kunnen twee deelgebieden worden onderscheiden, te weten de inzet van onderzoek en
de inzet van menskracht. Deze worden onderstaand achtereenvolgens besproken. Bij het
bespreken van de werkvormen is het overiTijdschrift voor Huishoudkunde 1 0 (5) december 1989
I
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Om onderzoeksresultaten maximaal te kunnen benutten is een goede programmering,
afgestemd op zowel de gestelde prioriteiten
als de feitelijke gang van zaken binnen normalisatieprojecten, noodzakelijk. De Stichting Consument en Veiligheid heeft al eerder
besloten met name haar activiteit criteria-onderzoek meer te richten op het normalisatieproces. Daarenbovenkan CEN en CENELEC in
overweging worden gegeven dat nieuwe normalisatieprojecten op het gebied van de veiligheid steeds zouden moeten worden voorafgegaan door een grondige studie van de
ongevalsgegevens, gecombineerd met een
toetsing van de reeds bestaande normen op
hun effectiviteit bij het beperken van de problematiek. In het kader van de mandaat-procedure, waarbij de Europese Commissie aan
CEN en CENELEC fondsen beschikbaar steli
om de normen bij een Europese Richtlijn te
ontwikkelen, is het afzonderen van fondsen
voor onderzoek weliswaar een nouveautb,
maar geenszins onverstandig.

lnzet van menskracht

worden besproken De toegang tot dergehjke
de conwerkgroepen IS voor deskund~gend ~ e
sumentenmbreng vertegenwoordrgen doorgaans geen probleem Toch wordt deze benader~ngnog welnlg gevolgd, waarsch~jnlljk
door gebrek aan t ~ j den (re1s)geld van de In
aanmerkmg komende deskund~genOok kan

derland te halen en
veren leker b ~nor
j
pese Cornmlss~eaa
mandaat geeft, zljn
aangezlen de mand
frnancrele compens
aatswerk

Normen voor loopstoeltjes
De onlangs in Nederland begonnen normontwikkeling voor loopstoeltjes illustreert diverse
aspecten die in dit artikel aan de orde komen. Loopstoeltjes zijn voertuigjes waarin peuters
die nog net niet kunnen lopen zich zelfstandig kunnen verplaatsen; het kind zit er zodanig in
dat het met de voeten juist de grond raakt. De belangrijkste gevaren betreffen de
toegenomen mobiliteit, waardoor het kind bijna overal kan komen, en het kantelen van her
loopstoeltje; daarnaast bestaat de mogelijkheid van een negatieve invloed op de
loopontwikkeling van het kind. In verschillende landen, 0.a. Engeland, Canada en de VS, zijn
loopstoeltjes al jarenlang gemeengoed.
Na berichten in de medische literatuur over het toenemende gebruik in Nederland van
loopstoeltjes en de daaraan verbonden gevaren, startte de Stichting Consument en
Veiligheid een onderzoek. In het rapport dat hieruit voortkwam werden de uit het buitenland
bekende ongevalsgegevens geanalyseerd en vergeleken met enerzijds het huidige
marktaanbod in Nederland, en anderzijds de al bestaande buitenlandse normen (Engelen
Vlot, 1989). Hieruit werden onder andere aanbevelingen voor produktveiligheidseisen
afgeleid; de buitenlandse normen kunnen hierin voor een deel voorzien, maar ze vertonen
ook de nodige manco's. In een discussiebijeenkomst, begin 1989, met alle betrokken
partijen (importeurs, handel, onderzoeksinstituten, medici, overheid) werd vervolgens
besloten om tot normalisatie over te gaan. De Stichting Consument en Veiligheid nam op
zich om op basis van haar onderzoeksrapport een eerste concepttekst voor de norm te
leveren, die in de normcomrnissie zou kunnen worden besproken. Het ministerie van WVC
stelde financien ter beschikking voor de aanloopkosten van dit normalisatieproject. De
normcommissie vergaderde in oktober 1989 voor het eerst, met als leden
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (handel en importeurs), overheid (ministerie van
WVC) en onderzoeksinstellingen (Landbouw Universiteit en Stichting Consument en
Veiligheid).
Op verzoek van het betrokken bedrijfsleven wordt de paragraaf produktinformatie als eerste
onderdeel van de norm uitgewerkt; aan een Nederlands voorschrift voor aankoopinformatie,
waarschuwingen en gebruiksaanwijzing bestaat namelijk in de branche grote behoefte.
Men zegt geen behoefte te hebben aan produkteisen in een Nederlandse norm die afwijken
van de bestaande Duitse of Britse norm, orndat Ben van beide al door rnenige producent zou
worden aangehouden. De verwachting is overigens dat binnen afzienbare tijd een Europese
normcommissie voor loopstoeltjes wordt opgericht. In dat geval zal de Nederlandse
commissie daaraan deelnemen, en moeten proberen de inmiddels bereikte conclusies in de
Europese norm opgenomen te krijgen. Zodra de Europese norm definitief is geworden, is hij
ook in Nederland van kracht; een eventueel afwijkende nationale norm moet dan worden
itnnetrokken. Daarmee is aan de begriipeliike wens van het bedrijfsleven, om niet per land te
worden geconfrbnteerd met afwijkende eisen, voldaan.
Tijdschrift voor Huishoudkunde 1 0 (5) december 1989
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digend. Zo i s deze zomer het Nederlands
Consumentenplatform Normalisatie (NCN)
opgericht, waaraan deelnemen de Consumentenbond, d e Consumenten Commissie
voor Europa, het lnstituut voor Consumentenonderzoek SWOKA, h e t Keurmerkinstituut
IVHA, h e t Konsumenten Kontakt, de Stichting
Consument e n Veiligheid, e n de Stichting
Vergelijkend Warenonderzoek. Het ministerie
van Economische Zaken verstrekt subsidie
voor de organisatorische ondersteuning van
dit initiatief. I n algemene zin streeft het NCN
naar n o r m e n w a a r i n voldoende rekening i s
gehouden m e t het consumentenbelang.
M e e r i n het bijzonder stelt h e t NCN zich de
volgende taken op normalisatiegebied:
I
het stimuleren van de inbreng van consu.mentenzijde;
h e t bevorderen van de samenwerking e n
de uitwisseling v a n informatie tussen de led e n van h e t NCN, e n
h e t stimuleren van onderzoek t e r onderb o u w i n g van de inbreng van consumentenzijde.
D e oprichting v a n h e t NCN i s een belangrijke
s t a p i n d e goede richting, zij het dat hiermee
alleen d e infrastructuur verbetert; de omvang
van de inbreng van d e c o n s u m e n t p o r i e n t a t i e wordt er o p zich niet groter door.'
Tot slot verdient het aanbeveling ook een beroep t e doen op het bedrljfsleven om, naast
h e t financieren v a n het secretariaatswerk
voor afzonderlijke normcommissies, ook hi1t e
dragsn aan een evenwichtige structuur van
her-bnormalisatiewerk, bijvoorbeeld door het
(mede)financieren van de benodigde onafhankelijke onderzoeksprojecten. Niet alleen
h e t ~ w e i l i g h e i d s k u n d i g e onderzoek vooraf,
maar. ook h e t evaluatieonderzoek naar de effectenvan normen k o m t hiervoor i n aanmer-

leglslatwe processes at natlonal as well as
and
pean level, because the posslb~l~t~es
stralnts for standards are. to a areat extent, d
mined here. It IS concludedthat the natio
government, which transfers much of its resp
hilities
to standardization. should increase its
.
port to the partles whlch represent consumer ~n
rest ~norder to allow them to fulf~llthe~rnew tas
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