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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 978/2005, ingediend door Dietmar Bieber (Duitse nationaliteit), 
over vermeende nalatigheid van Duitsland in het naleven van Richtlijn 
90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van wetgevingen 
van de lidstaten inzake gastoestellen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat Richtlijn 90/396/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing 
van wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen in Duitsland niet wordt nageleefd en hij 
citeert met name de bepalingen van de richtlijn die stellen dat lidstaten het op de markt brengen 
en in gebruik stellen van verwarmingstoestellen die voldoen aan de essentiële vereisten van deze 
richtlijn niet mogen verbieden, beperken of verhinderen. Overeenkomstig de richtlijn mogen 
lidstaten bovendien het op de markt brengen van toestellen met een EG-typegoedkeuringsmerk 
en, indien van toepassing, een conformiteitsverklaring, niet verbieden, beperken of verhinderen. 
Aangezien het gastoestel van indiener een EG-typegoedkeuringsmerk heeft, is hij volgens hem 
niet verplicht het te onderwerpen aan een dure inspectie door een schoorsteenveger, zoals de 
bevoegde autoriteiten eisen. Hij verzoekt het Europees Parlement derhalve de kwestie op te 
lossen en verwijst daarbij naar het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-103/01 (Commissie 
tegen Duitsland), dat volgens hem ook van toepassing is op zijn zaak. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 maart 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2006.

1. In artikel 4 van Richtlijn 90/396/EEG inzake gastoestellen wordt bepaald dat de lidstaten het 
op de markt brengen en in gebruik stellen van toestellen met CE-markering, die 
daadwerkelijk aan de voorschriften van dat keurmerk voldoen, niet mag verhinderen. De 
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lidstaten mogen geen aanvullende eisen stellen aan zaken die onder de richtlijn vallen.

Er dient te worden opgemerkt dat de richtlijn in beginsel betrekking heeft op het toestel zelf 
en niet op de uitlaatgasinstallaties. Alleen wanneer het toestel samen met de 
uitlaatgasinstallatie op de markt is gebracht, geldt voor beide de CE-markering, die aangeeft 
dat aan de bedoelde richtlijn (en mogelijk andere toepasselijke richtlijnen) wordt voldaan.

De lidstaten kunnen het in gebruik stellen van gastoestellen niet verhinderen op gronden die 
verband houden met zaken die onder de richtlijn vallen. Wanneer gastoestellen samen met de 
afvoerleiding op de markt worden gebracht, geldt dit beginsel voor het gehele systeem 
(toestel plus uitlaatgasinstallatie).

Dit sluit niet uit dat nationale bepalingen van toepassing kunnen zijn op zaken die niet onder 
de richtlijn of, meer in het algemeen, onder het Gemeenschapsrecht vallen, zoals bepalingen 
betreffende de plaatsing van toestellen. Dergelijke bepalingen mogen echter geen invloed 
hebben op het ontwerp van het toestel.

2. De Commissie zal de situatie in Duitsland onderzoeken en nagaan of Richtlijn 90/396/EEG 
op onjuiste wijze wordt uitgevoerd. Daartoe ontvangen de diensten van de Commissie graag
nadere informatie van indiener waarmee kan worden aangetoond dat er sprake is van een 
onjuiste uitvoering van de richtlijn. Met name willen zij graag de arresten van het Hof 
ontvangen waarnaar indiener verwijst.

3. Op grond van de beschikbare informatie kunnen de diensten van de Commissie in dit 
stadium geen standpunt innemen over de specifieke apparatuur van indiener. Om daartoe wel 
in staat te zijn, moet de Commissie allicht de Duitse autoriteiten concrete gegevens over deze 
zaak verstrekken. Daartoe hebben wij de uitdrukkelijke toestemming van indiener nodig.

De Commissie zal het Europees Parlement van de ontwikkelingen in deze zaak op de hoogte 
houden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

De diensten van de Commissie hebben aanvullende documenten ontvangen van indiener, en deze 
gedetailleerd bestudeerd, alhoewel daar geen substantiële nadere informatie in stond. Op basis 
van de beschikbare informatie zijn zij tot de conclusie gekomen dat er geen elementen zijn die 
wijzen op een schending van EG-wetgeving door de Duitse autoriteiten.

De Commissie wenst echter de volgende opmerkingen te formuleren:

De Richtlijnen 90/396/EEG inzake gastoestellen en 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde 
producten zijn productgerelateerde richtlijnen. Zij harmoniseren de technische en wettelijke 
vereisten voor het op de markt brengen en in gebruik nemen van de producten die binnen hun 
werkingssfeer vallen. 

Het certificaat waarnaar indiener verwijst heeft geen betrekking op de conformiteit van de 
verbrandingseenheid en uitlaatgasinstallatie (die onder de CE-markering vallen die aantoont dat 
het product voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen). Het heeft eerder betrekking op de 
juiste installatie en aansluiting van de verbrandingseenheid op de uitlaatgasinstallatie. Het is met 
name bedoeld om aan te tonen dat de uitlaatgasinstallatie, na de aansluiting op de 
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verbrandingseenheid, in goede staat verkeert en geschikt is voor de verbrandingseenheid waarop 
deze is aangesloten.

Lidstaten hebben het recht om op een voor iedereen gelijke en evenredige wijze de juiste en 
correcte installatie van gastoestellen te waarborgen en zo de gezondheid en veiligheid van 
personen tijdens normale en voorzienbare gebruiksomstandigheden te beschermen, mits zij 
daarbij de beginselen respecteren die worden genoemd in het EG-Verdrag en met name het vrije 
verkeer van goederen.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Afgaande op het laatste document dat de Commissie van indiener heeft ontvangen, stellen de 
diensten van de Commissie vast dat indiener geen nadere informatie heeft verstrekt sinds het 
besluit tot afsluiting van de behandeling.

Niettemin kan wat betreft de juridische kant van het verwarmingssysteem van indiener het 
volgende worden opgemerkt: 

Indiener stelt dat zijn in 1997 geïnstalleerde verwarmingstoestel als zodanig (dus samen met de 
uitlaatgasinstallatie) op de markt kwam en dat derhalve het gehele verwarmingstoestel onder de 
CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG inzake gastoestellen valt, want anders zou 
het systeem niet bruikbaar zijn dan wel functioneren. Hij geeft daarom in overweging dat het in
artikel 43, lid 7 van de Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW; Bouwverordening van 
de deelstaat Nordrhein-Westfalen) genoemde vereiste voor een door de plaatselijke 
schoorsteenveger afgegeven certificaat, inhoudende de bevestiging dat de uitlaatgasinstallatie 
aan de eisen voldoet en geschikt is voor de betreffende verbrandingseenheid, niet verenigbaar is 
met EU-wetgeving, met name Richtlijn 90/396/EEG inzake gastoestellen, aangezien de Duitse 
regeling aanvullende eisen stelt voor het op de markt brengen van gastoestellen die voldoen aan 
deze richtlijn.

Volgens artikel 43, lid 1, van de Bauordnung NRW moeten verbrandingseenheden en 
uitlaatgasinstallaties zoals schoorstenen, afvoerleidingen en verbindingselementen 
(verwarmingssystemen), afvoersystemen voor het verbrandingsgas van vaste 
verbrandingsmotoren met inbegrip van tanks en typen gasvormige en vloeibare brandstoffen 
veilig en brandwerend zijn en mogen zij geen risico's en onaanvaardbare hinder met zich mee 
brengen. De geluiddemping moet zodanig zijn dat andere ruimten geen hinder ondervinden. 
Uitlaatgasinstallaties moeten veilig en goed te reinigen zijn.

Artikel 43, lid 7, van dezelfde Bauordnung NRW (BauO NRW) bepaalt dat wanneer 
schoorstenen worden geplaatst of aangepast of wanneer verbrandingseenheden worden 
aangesloten op schoorstenen of afvoerleidingen, de bevoegde regionale autoriteit voor het 
schoorsteenvegerwezen de eigenaar een certificaat doet toekomen waarmee wordt bevestigd dat 
de schoorsteen of uitlaatgasinstallatie aan de eisen voldoet en geschikt is voor de betreffende 
verbrandingseenheden. Al tijdens de plaatsing dan wel bouw van de schoorsteen moet de 
constructie worden geïnspecteerd voordat een certificaat wordt verstrekt. Indien de bevoegde 
regionale autoriteit voor het schoorsteenvegerwezen daarbij gebreken vaststelt moet zij deze
mededelen aan de bevoegde dienst bouwtoezicht.

Zoals indiener reeds bevestigde en blijkens de documenten die hij gedurende de behandeling van 
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zijn verzoekschrift heeft overgelegd, hebben de bouwinstanties bevestigd dat het certificaat in 
kwestie niet vereist is voor een verbrandingseenheid met een uitlaatgasinstallatie
(verwarmingstoestel) waarvoor als geheel een CE-markering geldt (BauO NRW 
uitvoeringsbesluit nr. 43.7). 

Na grondige bestudering van alle door indiener overgelegde documenten en informatie komt de 
Commissie tot de volgende conclusie:

Ondanks dat indiener stelt dat zijn “verwarmingsinstallatie van Veritherm slechts bruikbaar is als 
een constructie-eenheid”, hetgeen technisch gezien weliswaar juist is, is dit niet relevant voor de 
beantwoording van de vraag of de CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG alleen 
geldt voor de verbrandingseenheid of ook voor de uitlaatgasinstallatie. Met andere woorden: 
bestond het op de markt gebrachte toestel uit een verbrandingseenheid met of zonder een 
uitlaatgasinstallatie. 

Artikel 1, lid 1 geeft aan op welke toestellen Richtlijn 90/396/EEG van toepassing is. Hier 
worden uitlaatgasinstallaties als zodanig niet genoemd (producten voor de luchtverversing en 
afvoer van verbrandingsproducten). Dat wil echter niet zeggen dat deze geen onderdeel kunnen 
zijn van een gastoestel. In een dergelijk geval heeft de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit 
hoofde van Richtlijn 90/396/EEG tot doel veilig te stellen dat het gehele toestel dan wel systeem
aan de in de Richtlijn genoemde eisen en aspecten voldoet.

De CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG bevestigt dat het toestel voldoet aan de in 
de Richtlijn genoemde eisen, namelijk dat een toestel zodanig moet zijn ontworpen en gebouwd 
dat de werking veilig is en geen gevaar oplevert.

Het is echter niet noodzakelijk dat het toestel gebruiksklaar is zodra het op de markt komt. Dit is 
het geval wanneer nog onderdelen nodig zijn om het toestel aan te sluiten op bijvoorbeeld het 
gas- of elektriciteitsdistributienet; hetzelfde geldt wanneer het toestel moet worden aangesloten 
op een uitlaatgasinstallatie, wanneer deze niet samen met het toestel wordt geleverd. In dit geval
geldt de CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG niet voor deze aanvullende, voor de 
plaatsing en ingebruikneming van het toestel noodzakelijke onderdelen. De technische 
aanwijzingen voor de installateur moeten duidelijke en gedetailleerde informatie bevatten over 
de wijze waarop het toestel veilig wordt geïnstalleerd en wordt aangesloten op aanvullende 
onderdelen of installaties of het soort afvoerleiding waarop het toestel aangesloten moet worden.

Daarboven en daarnaast kunnen voor wat betreft andere aspecten ook andere richtlijnen van 
toepassing zijn.

Wat betreft het toestel van indiener komen de diensten van de Commissie tot de conclusie dat dit 
niet als compleet systeem op de markt is gekomen. De beschikbare informatie leidt tot de 
conclusie dat het verwarmingstoestel op de markt kwam met een afvoerapparaat (ventilator) dat 
wordt aangesloten op het uiteinde van de uitlaatgasinstallatie, maar zonder de 
uitlaatgasinstallatie zelf (die noodzakelijk is om het toestel in gebruik te kunnen stellen) en dat 
derhalve de CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG alleen geldt voor het 
verwarmingstoestel, maar niet voor de uitlaatgasinstallatie.

Het document getiteld “Nationale technische goedkeuring” van het Deutsches Institut für 
Bautechnik (goedkeuringsnummer Z-43.1-036) bepaalt in punt 1.1 dat “deze goedkeuring noch 
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geldt voor de centrale die nodig is voor een normaal functioneren van de verbrandingseenheid, 
noch voor de apparatuur voor de brandstofvoorziening, condensatie of warmtedistributie”. In 
punt 2.1, getiteld “Kenmerken en constructie”, staat vermeld dat het product bestaat uit een 
“primaire warmtewisselaar” (2.1.1), een “secundaire warmtewisselaar” (2.1.2), een
“verbrandingsapparaat” (2.1.3), een “neutralisatietoestel” (2.1.4), “veiligheidsapparaten” (2.1.5), 
een “dragende constructie” (2.1.6) en een “behuizing en vloerbak” (2.1.7). Verder bepaalt het 
document dat de “aanwijzingen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud” (2.1.8) 
behalve enkele andere aspecten ook informatie moeten bevatten over geschikte producten voor 
de afvoer van verbrandingsproducten en de juiste installatie hiervan. De door TÜV Rheinland op 
2 februari 1996 verstrekte verklaring van EG-typeonderzoek verwijst tevens naar dit document.

Het verslag van TÜV Rheinland nr. K 21/02 van augustus 2002 waarnaar indiener verwijst, is 
een testverslag. Alleen complete systemen kunnen tests ondergaan. Hierbij is de vraag of de 
verbrandingseenheid met of zonder uitlaatgasinstallatie op de markt kwam, niet van belang. 
Bovendien verwijst dit verslag naar de in de gehele EU geldende norm NEN 303-1 “Centrale-
verwarmingsketels – Deel 1: Centrale-verwarmingsketels met ventilatorbranders – Definities, 
algemene eisen, beproeving en merken”. Deze norm werd opgesteld door het hiermee door de 
Europese Commissie belaste Europees Comité voor Normalisatie (CEN) uit hoofde van Richtlijn 
92/42/EEG betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-
verwarmingsketels. Dit verslag heeft derhalve geen betrekking op Richtlijn 90/396/EEG en bevat 
dus geen enkele informatie over de vraag of de CE-markering uit hoofde van deze richtlijn alleen 
geldt voor de verbrandingseenheid of ook voor de uitlaatgasinstallatie. Bovendien heeft het 
verslag betrekking op een test die plaatsvond in 2002, oftewel jaren na de installatie van het 
verwarmingssysteem van indiener. 

Verder wordt in de door indiener overgelegde assemblage- en installatievoorschriften waarvan 
het product vergezeld ging, gesteld dat “elke gecertificeerde installatie en/of aan de 
bouwvoorschriften voldoende installatie die door een gespecialiseerd bedrijf is geplaatst, kan 
worden gebruikt als uitlaatgasinstallatie. In dit soort gevallen wordt verwezen naar de 
documentatie van de betreffende fabrikant en de verklaring van overeenstemming”. Verder 
wordt bepaald dat “alvorens een verbrandingseenheid in gebruik wordt gesteld de bevoegde 
regionale autoriteit voor het schoorsteenvegerwezen de veiligheid en bruikbaarheid van de 
uitlaatgasinstallatie moet bevestigen”.
     
Zoals hierboven reeds aangetoond, geldt de CE-markering uit hoofde van Richtlijn 90/396/EEG 
niet voor het gehele verwarmingssysteem van indiener; met andere woorden: wel voor de 
verbrandingseenheid, maar niet voor de uitlaatgasinstallatie.

De diensten van de Commissie kunnen niet vaststellen dat de Duitse autoriteiten met het 
voorschrift op basis waarvan beoordeeld moet worden of de uitlaatgasinstallatie geschikt is voor 
de verbrandingseenheid en de juiste installatie van het toestel, Richtlijn 90/396/EEG hebben 
geschonden.

Het door de Duitse autoriteiten vereiste certificaat betreft niet de op de markt gebrachte 
verwarmingsinstallatie en het aanvullende toestel, maar een correcte installatie van de 
uitlaatgasinstallatie en de aansluiting hiervan op de verbrandingseenheid. Door dit certificaat 
wordt bevestigd dat de uitlaatgasinstallatie na aansluiting op de verbrandingseenheid in goede 
staat is en geschikt voor de verbrandingseenheid waarop zij is aangesloten.
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Verder moet erop worden gewezen dat uitlaatgasinstallaties van verwarmingssystemen bedoeld 
zijn om vast in een gebouw te worden geïnstalleerd. Derhalve moeten ze worden aangemerkt als 
zijnde voor de bouw bestemde producten in de zin van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake 
voor de bouw bestemde producten. Geharmoniseerde technische specificaties voor dergelijke 
voor de bouw bestemde producten hebben betrekking op kenmerken zoals reactie en 
vuurvastheid, lekdichtheid, stromingsweerstand en duurzaamheid. Deze kenmerken zijn gericht 
op het waarborgen van een veilig gebruik in het gebouw/de schoorsteen onder alle voorzienbare 
omstandigheden. Het feit dat een bepaalde uitlaatgasinstallatie als onderdeel van een 
gasgestookte cv-ketel werd gecertificeerd overeenkomstig Richtlijn 90/396/EEG laat 
gelijktijdige toepassing van Richtlijn 89/106/EEG onverlet. De uitlaatgasinstallatie moet ook als 
losse functionele eenheid voldoen aan de bepalingen van die richtlijn (zoals essentiële eisen, 
conformiteitsbeoordeling). Dit geldt ook wanneer is beoogd om deze installatie als onderdeel van 
een gastoestel op de markt te brengen. In een dergelijk geval houdt een CE-markering voor het 
verwarmingssysteem in dat het gehele systeem voldoet aan beide richtlijnen. Toen het 
verwarmingstoestel van indiener op de markt kwam, kon dit systeem nog niet voldoen aan 
Richtlijn 89/106/EEG, aangezien deze richtlijn toentertijd nog geen geharmoniseerde technische 
specificaties bevatte en deze derhalve nog niet beschikbaar waren. Pas in 2002 werden deze 
geharmoniseerde technische specificaties in Richtlijn 89/106/EEG opgenomen en toepasselijk. 
Zodoende kon pas vanaf dat moment een verklaring van overeenstemming worden verstrekt, 
waarop de CE-markering uit hoofde van die richtlijn gebaseerd was. Uit het voorgaande blijkt
dat op het verwarmingssysteem van indiener, dat in 1997 in diens huis werd geïnstalleerd, voor 
wat betreft de uitlaatgasinstallatie nationale bouwvoorschriften van toepassing waren en dat de 
CE-markering op het op de markt gebrachte toestel niet uit hoofde van Richtlijn 89/106/EEG 
werd verstrekt.

Afsluitend bevestigen de diensten van de Commissie dat er geen elementen zijn die wijzen op 
een schending van EG-wetgeving door de Duitse autoriteiten voor wat betreft Richtlijn 
90/396/EEG van de Raad en Richtlijn 89/106/EEG van de Raad. De lidstaten hebben het recht 
om de juiste en correcte installatie van gastoestellen te waarborgen en zo de gezondheid en 
veiligheid van personen tijdens normale en voorzienbare gebruiksomstandigheden te 
beschermen, mits zij daarbij de beginselen respecteren die worden genoemd in het EG-Verdrag 
en met name het vrije verkeer van goederen

De Commissie spreekt de hoop uit dat de bovenstaande uiteenzetting zal leiden tot afsluiting van 
deze kwestie.


