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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0153/2010, ingediend door Joachim Kelke (Duitse nationaliteit), 
over het probleem dat hij ondervond bij het in Duitsland op de markt brengen van 
een in Nederland toegelaten product, op basis van het beginsel van wederzijdse 
erkenning (Cassis de Dijon)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft kennelijk enkele Herbal-Incense-producten uit Nederland geïmporteerd, 
vertrouwend op de verzekering van de leverancier dat deze producten toegelaten waren in het 
land van oorsprong. Het was zijn bedoeling om deze producten in Duitsland te verkopen. De 
Duitse autoriteiten waren echter van mening dat de handelswaar een mogelijke schending van 
regelgeving inzake verdovende middelen met zich meebracht en namen die in beslag. Er is 
nog geen aanklacht tegen indiener ingediend. De Duitse zakenman stelt dat er sprake is van 
een schending van Verordening (EG) nr. 764/2008 (herziening van Cassis de Dijon) en dat het 
Duitse productcontactpunt – dat is ingesteld op grond van de verordening – niet in staat of 
niet bereid is geweest om de situatie op te helderen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 08.06.10. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010

Het verzoekschrift

Indiener stelt dat hij problemen heeft ondervonden nadat hij Herbal-Incense-producten uit 
Nederland heeft geïmporteerd, ondanks de verzekering van de leverancier dat deze producten 
toegelaten waren in het land van oorsprong. Indiener had de bedoeling de producten in 
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Duitsland in de handel te brengen, maar de Duitse autoriteiten meenden dat de producten een 
mogelijke schending van regelgeving inzake verdovende middelen met zich meebrachten en 
namen ze op 6 februari 2009 in beslag. Tot op heden is er klaarblijkelijk geen aanklacht 
ingediend. Indiener meent dat er sprake is van inbreuk op Verordening 764/2008/EG en 
verklaart dat het Duitse productcontactpunt – ingesteld op grond van de verordening – niet in 
staat of bereid is geweest om de situatie op te helderen.

Opmerkingen van de Commissie

a) Algemeen wettelijk kader

De diensten van de Commissie merken op dat Verordening (EG) nr. 764/20081 (hierna te 
noemen "de verordening inzake wederzijdse erkenning" of "de verordening") betrekking heeft 
op het niet-geharmoniseerde gebied, in het bijzonder op producten waarvoor geen 
harmonisatie van wetgeving op EU-niveau bestaat of op aspecten van producten die buiten de 
werkingssfeer van de harmonisatiemaatregelen van de EU vallen. Zij is in werking getreden 
op 13 mei 2009. De verordening geldt voor bestuurlijke beslissingen gericht op 
marktdeelnemers, die hetzij zijn genomen hetzij worden voorbereid op basis van een 
technisch voorschrift. Nationale autoriteiten moeten de verordening toepassen indien de 
bestuurlijke beslissing 1) betrekking heeft op een rechtmatig in een andere lidstaat in de 
handel gebracht product, 2) betrekking heeft op een product dat niet is onderworpen aan 
geharmoniseerd EU-recht, 3) is gericht op marktdeelnemers, 4) is gebaseerd op een technisch 
voorschrift en 5) als direct of indirect gevolg heeft dat het product a) niet in de handel mag 
worden gebracht, b) wordt aangepast of wordt onderworpen aan aanvullende beproevingen 
voordat het in de handel mag worden gebracht of gehouden, of c) uit de handel wordt 
genomen. 

Bij afwezigheid van harmoniserende EU-wetgeving is de handel binnen de EU altijd 
onderworpen aan de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (artikelen 34 
t/m 36 VWEU) en het algemene beginsel van wederzijdse erkenning. 

Ten aanzien van verdovende middelen en psychoactieve stoffen dient de verordening inzake 
wederzijdse erkenning te worden toegepast wanneer de bevoegde instanties van een lidstaat 
van plan zijn een beslissing te nemen die zou kunnen leiden tot een verbod op het in de handel 
brengen van producten die rechtmatig in de handel worden gebracht in een andere lidstaat. Dit 
is bijvoorbeeld het geval wanneer een psychoactieve stof die rechtmatig in de handel is in een 
andere lidstaat niet tot de markt wordt toegelaten om redenen van naamgeving, formaat, 
samenstelling, enz.

b) Geïmporteerde producten

Sinds 2004 worden in veel Europese landen kruidenmengsels zoals "Spice" verkocht, 
hoofdzakelijk via het internet. Dit is de eerste keer dat cannabinoïdeachtige synthetische drugs 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van 
procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere 
lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG, PB L 218 van 
13.8.2008, blz. 21.
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zijn gebruikt als versnijdingsmiddel in commercieel verkrijgbare producten. Druggebruikers 
meldden na het roken effecten als die van cannabis en negatieve uitslagen bij veelgebruikte 
drugstests. Hoewel sommige van de aangegeven ingrediënten potentieel bioactief zijn, rees de 
verdenking dat versnijdingsmiddelen verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de 
kenmerkende effecten. 

Uit een analyse die door het Instituut voor Forensische Geneeskunde van het Universitair 
Medisch Centrum in Freiburg is uitgevoerd1 op enkele van de door indiener genoemde 
producten, bleek dat "Skunk" en "Smoke" grote hoeveelheden van een cannabimimetic 
aminoalkylindole met de naam JWH 018 bevatten. Daarnaast bevatten ze aanzienlijke 
hoeveelheden oleamide, dat bij inname cannabinoïdeachtige gedragsreacties oplevert. De 
ontdekte CP 47497-homoloog werd aangetroffen in alle bloedmonsters die tijdens de proeven 
zijn genomen.

In dezelfde studie wordt geconcludeerd dat "het ontbreken van gegevens over de toxiciteit in 
combinatie met verschillen van partij tot partij in de hoeveelheden en/of soorten toegepaste 
middelen deze mengsels tot een onvoorspelbaar risico voor de gebruikers en een blijvende 
uitdaging voor toxicologen maakt". Wellicht hebben de Duitse instanties hun beslissing 
gebaseerd op deze conclusie, maar in de door indiener overgelegde documentatie wordt van 
deze kwestie geen melding gemaakt.

c) Vermeend slecht functioneren van het nationale productcontactpunt

Productcontactpunten (PCP's) zijn het onderwerp van de artikelen 9 ("Oprichting") en 10 
("Taken") van de verordening. Op grond van artikel 10 moet het PCP aan marktdeelnemers de 
volgende informatie verstrekken: de technische voorschriften die van toepassing zijn op een 
specifiek type (niet-geharmoniseerd) product, de contactgegevens van de bevoegde instanties 
in de betrokken lidstaat en de rechtsmiddelen die op het grondgebied van die lidstaat in het 
algemeen beschikbaar zijn in het geval van een geschil tussen de bevoegde instanties en een 
marktdeelnemer. Het PCP moet een verzoek beantwoorden binnen vijftien werkdagen na 
ontvangst van het verzoek.

Volgens de door indiener verstrekte inlichtingen heeft hij op 10 augustus 2009 contact 
opgenomen met het Duitse PCP, waarna hij op 19 augustus 2009 een ogenschijnlijk volledig 
antwoord op zijn vraag ontving. In dit antwoord worden uitdrukkelijk de bevoegde instanties 
genoemd waarmee contact moet worden gezocht, alsmede het algemeen wettelijk kader dat 
betrekking heeft op de producten in kwestie. Er is geen andere correspondentie met het 
nationale PCP opgenomen in de door indiener overgelegde documentatie. De overige 
verstrekte kopieën van berichten betreffen verzoeken die zijn gericht aan verschillende andere 
organen en particuliere instanties in de periode augustus-september 2009.

d) Lijst van producten

Volgens indiener was "de in de verordening genoemde lijst van producten niet correct 
bijgewerkt". Ten eerste is dit, nogmaals, niet relevant omdat de door de Duitse instanties 
getroffen maatregelen (van 6 februari 2009) voorafgingen aan de inwerkingtreding van de 

                                               
1 Gepubliceerd in Toxichem + Krimtech, deel 76, Heft 2 (2009), blz. 90.
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verordening (13 mei 2009). Verder wordt in artikel 12, lid 4, van de verordening inzake 
wederzijdse erkenning uitdrukkelijk verwezen naar een "niet-limitatieve" lijst van producten. 
In dit verband zij opgemerkt dat een dergelijke niet-limitatieve lijst beschikbaar was ten tijde 
van de inwerkingtreding van de verordening en dat deze sindsdien voortdurend is 
geactualiseerd. 

Conclusie

Volgens indiener zijn de producten in kwestie door de Duitse autoriteiten in beslag genomen 
op 6 februari 2009. De verordening is van kracht sinds 13 mei 2009 en heeft derhalve geen 
betrekking op dit bijzondere geval. 

Hierbij moet erop worden gewezen dat producten die al rechtmatig in de handel worden 
gebracht in een lidstaat en die niet onderworpen zijn aan EU-wetgeving, volledig onder de 
verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (artikelen 34 t/m 36 VWEU) en het 
algemene beginsel van wederzijdse erkenning, vastgesteld door het Europese Hof van Justitie, 
vallen. Mochten nationale instanties van mening zijn dat er gronden bestaan om het beginsel 
van wederzijdse erkenning niet toe te passen (zoals hier het geval lijkt te zijn), dan mogen zij 
maatregelen treffen waardoor het in de handel brengen van de producten in kwestie wordt 
verboden, mits: 

a) de voorgenomen beslissing wordt gerechtvaardigd op een van de gronden van algemeen 
belang die worden uiteengezet in artikel 36 VWEU of onder verwijzing naar andere 
doorslaggevende redenen van algemeen belang; en

b) de voorgenomen beslissing geschikt is voor het bereiken van het beoogde doel en niet 
verder strekt dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van dat doel. 

De Commissie constateert echter dat de feitelijke beslissing van de Duitse autoriteiten om de 
uit Nederland geïmporteerde producten te verbieden en in beslag te nemen geen deel uitmaakt 
van de door indiener bijgevoegde documentatie. Derhalve is een wettelijke beoordeling van 
de formulering en/of reikwijdte van die beslissing in het licht van de artikelen 34 t/m 36 
VWEU niet mogelijk. 

Bovendien kan op basis van de verstrekte inlichtingen niet worden geconcludeerd dat het 
nationale PCP op enige wijze slecht gefunctioneerd heeft. Het nationale PCP heeft indiener 
ruim binnen de gestelde termijn het in de verordening voorgeschreven type informatie 
verschaft. Ook moet worden opgemerkt dat pas geruime tijd na de inbeslagneming door de 
nationale autoriteiten contact is opgenomen met het nationale PCP.

De diensten van de Commissie menen dat een marktdeelnemer altijd inlichtingen moet 
kunnen verkrijgen over de wetgeving die van toepassing is op een specifiek producttype op 
het grondgebied van de lidstaat waarvoor het product bestemd is door contact op te nemen 
met de productcontactpunten die zijn opgericht op grond van de verordening, of in elk geval 
door contact op te nemen met de lokale autoriteiten. Het verkrijgen van deze informatie 
voorafgaande aan het in de handel brengen van het product is te allen tijde een duidelijke 
verplichting van de marktdeelnemer, met name in gevallen van producten die schadelijk 
zouden kunnen worden geacht voor de gezondheid en het leven van consumenten.


