
Verbetering markttoezicht op de veiligheid van producten 

Maandelijks worden in de Europese Unie tientallen CE-gemarkeerde producten uit de handel gehaald 

en/of teruggeroepen, omdat zij een ernstig risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van 

consumenten en professionele gebruikers. Dit constateert de Algemene Rekenkamer in het 

onderzoek Producten op de Europese Markt: CE-markering ontrafeld1. Onjuiste gecertificeerde en 

non-conforme producten hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu, maar 

ook voor de concurrentiepositie van bedrijven die producten ontwikkelen waarmee wel wordt 

voldaan aan Europese productrichtlijnen. Zo worden via Chinese online platforms inferieure 

elektrotechnische producten zoals bekabeling en verlichting aangeboden. Deze in de handel 

gebrachte producten zijn niet CE-conform, zeer laag geprijsd en veroorzaken zeer onveilige situaties 

voor de maatschappij. Tevens ontstaat een ongewenst oneerlijk speelveld. 

FME, DMH, FEDET, VLA, FPT-VIMAG en INDENT pleiten middels deze position paper voor extra 

aandacht voor deze onveilige producten die de Europese markt overspoelen. Wij pleiten hierbij voor 

daadkrachtige uitwerking van de Europese Verordening Markttoezicht2 zodat onveilige en non-

conforme producten van de Nederlandse markt kunnen worden geweerd. 

Problemen rondom CE Markering: 

De CE-markering die op veel producten te vinden is, geeft aan dat een product voldoet aan 

de daarvoor geldende Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. Dit kan 

bijvoorbeeld te maken hebben met regels over elektrische veiligheid, brandveiligheid of het 

energiegebruik. Komt een product uit een land buiten de Europese Unie? Dan is de importeur of 

gemachtigde verantwoordelijk voor de CE-markering en aanspreekbaar is door de marktautoriteiten 

op de conformiteit van het product met de Europese regels.  

In toenemende mate komen er via internet en andere kanalen steeds meer producten van buiten 

Europa ons land binnen die onterecht zijn voorzien van een CE-markering. De markering is nep en 

van conformiteit is geen sprake. Daarmee wordt een economisch delict begaan. Maar helaas is er 

onvoldoende controle op dergelijke producten. Markttoezicht ontbreekt in belangrijke mate door 

een capaciteitsprobleem bij de marktautoriteiten en tevens omdat de producten zich onttrekken aan 

een aanspreekpunt binnen de EU. De combinatie van deze factoren maakt dat handhavend optreden 

vaak uitblijft en sanctionering vrijwel onmogelijk is. De producten vinden daardoor hun vrije weg 

naar de consument.  

1) FME, DMH, FEDET, VLA, FPT-VIMAG en INDENT pleiten voor meer capaciteit bij toezichthouders 

zodat er vaker en sneller kan worden gehandhaafd. 

Gevolgen: 

De gevolgen van non-conforme producten zijn enerzijds risico’s voor de gezondheid van mens en 

milieu. Denk hierbij aan elektrische producten die meer energie verbruiken dan toegestaan, zoals 

verlichting die niet voldoet aan de wettelijke normen, of producten die niet elektrisch veilig zijn met 

een risico op kortsluiting en brand  of denk aan gezondheidsrisico’s zoals een veel grotere kans op 

 
1 Algemene Rekenkamer (2017), Producten op de Europese Markt: CE-markering ontrafeld. 
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2017/01/19/producten-op-de-europese-markt-ce-
markering-ontrafeld  
2 Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordening (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011  
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breuken of parodontitis door het gebruik van tandimplantaten waar een foutieve CE markering op 

staat. 

Daarnaast zijn er ook economische consequenties. Deze producten zijn veelal goedkoper dan 

Europese producten die wél voldoen aan Europese regels. Als gevolg wordt er een ongelijk speelveld 

gecreëerd en ervaren partijen die zich aan de regels houden een concurrentienadeel. De koper gaat 

er immers van uit dat producten met een CE-markering veilig zijn beoordeeld en koopt dan het 

goedkopere product.  

Voorbeeld 1: Nederlandse machinefabrikanten hebben last van concurrenten binnen Europa die zich 
niet aan de Europese Machinerichtlijn houden en daardoor een gunstigere marktpositie innemen 
met onveilige producten. De machinerichtlijn schrijft voor dat de bestuurder van tractoren, shovels 
en heftrucks met een tilfunctie beschermd moet zijn tegen vallende voorwerpen, bijvoorbeeld via een 
cabine of veiligheidsdak (FOPS constructie). Machines zonder dergelijk FOPS constructie zijn voor de 
consument aantrekkelijker omdat ze goedkoper, kleiner en gebruiksvriendelijker zijn (in- en 
uitstappen gaat makkelijker). Hierdoor zien de Nederlandse fabrikanten steeds vaker dat zij orders 
mislopen en dat consumenten zich onwetens een onveilige machine aanschaffen waarbij zij risico 
lopen op ernstige letsel. 

 
Voorbeeld 2: Er komen Chinese industriële machines op de markt die niet voldoen aan de Europese 

veiligheidseisen (conform de CE-markering). Door het ontbreken van deze aanvullende 

veiligheidsmaatregelen vallen ze gemiddeld minimaal 5000 euro goedkoper uit. De handhaving is 

onvoldoende om dergelijke producten van de markt te weren en consumenten komen in de 

verleiding goedkopere onveilige producten aan te schaffen, ten nadele van Europese leveranciers.  

 

Handhaving: 

Het markttoezicht op producten is in Nederland sterk versnipperd doordat het uitgevoerd wordt 

door vijf Rijksinspecties3. Toezichthouders vallen vervolgens onder de systeemverantwoordelijkheid 

van de betreffende ministers. Dit maakt dat er zes ministers betrokken zijn4. De Tweede Kamer 

ontvangt per actor informatie over de taakuitvoering. Hierdoor ontbreekt een helder overzicht van 

de effectiviteit van het systeem en de garantie dat producten aan voldoende toezicht zijn 

onderworpen.   

2) FME, DMH, FEDET, VLA, FPT-VIMAG en INDENT pleiten er daarom voor dat de staatssecretaris 

van EZK minimaal één keer per jaar op samenhangende wijze informatie over de effectiviteit van 

hetsysteem met de Kamer deelt, zoals toegezegd in haar brief van 29 oktober 20185 en hierover 

met Kamerleden in gesprek gaat. 

 

 

 

 
3 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Agentschap Telecom, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie Leefomgeving en Transport. 
4 De ministers van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (IenM), Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Financiën en de minister voor Wonen en Rijksdienst (WenR). 
5 Kamerstuk 279879, nr. 65 



Recente ontwikkelingen: 

De Europese Unie heeft op 20 juni 2019 een verordening gepubliceerd om markttoezicht op 

Europese productveiligheid te versterken6. Het doel ervan is om bestaande handhavingsregels te 

integreren en versterken, ook beoogt het betere coördinatie tussen diensten, zowel Europees als 

nationaal. Dit juichen wij toe. In de verordening (artikel 9) is de mogelijkheid voorgesteld om tot 

samenwerkingsverbanden voor markttoezicht te komen tussen bedrijfsleven en marktautoriteit in 

zogenaamde PPS-constructies.  

Vanuit de fabrikanten zijn al ideeën in ontwikkeling om per branche of sector de marktautoriteit te 

ondersteunen voor het uitvoeren van onderzoek naar inferieure producten op basis van 

onafhankelijk testonderzoeken gefinancierd vanuit de marktsectoren zelf. Van belang is daarbij dat 

adequaat en tijdig gebruik gemaakt wordt van de verkregen resultaten door marktautoriteit om tot 

snelle handhaving over te gaan.  

Binnen de Europese elektrotechnisch branche is al een dergelijk initiatief opgezet onder de naam 

MSSI (Market Surveillance Support Initiative) met als doel voor elektrotechnische producten 

onafhankelijke testen te laten uitvoeren ter ondersteuning van het markttoezicht. Ook FME pakt 

hierbij een rol om samen met branches in de elektrotechnische industrie, machinebouwsector en 

bouw/installatiesector samenwerkingshandvesten te ontwikkelen met als doel een gezamenlijk 

gedragen handvest te maken die de basis zal vormen voor gesprekken met markttoezichthouders. 

Dergelijke samenwerking kan sterk bijdragen tot verhoging van de veiligheid en het beperken in de 

Unie van onveilige producten.  

3) FME, DMH, FEDET, VLA, FPT-VIMAG en INDENT roepen op om bij de uitwerking van de nieuwe 

Europese regelgeving de publiek private samenwerkingsverbanden (PPS) met kracht te stimuleren 

en toe te passen. Wij vragen daarom de staatssecretaris om samen met de verschillende 

ministers en rijksinspecties en in samenspraak met het bedrijfsleven deze samenwerking actief te 

bevorderen en op korte termijn samen  een protocol op te stellen dat de samenwerking tussen de 

toezichthouders en sectordaadwerkelijk vorm geeft . De werkwijze zou daarbij zo moeten zijn dat 

de resultaten van onafhankelijk productonderzoek ook resulteren in een snelle en adequate  

handhaving, inclusief het effectief treffen van sanctioneringsmaatregelen.   
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