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Inleiding 

Gedurende de jaren 2008 tot en met 2011 heeft in het kader van een voortgezet 

project gerichte markttoezicht plaatsgevonden op gastoestellen die o.a. op de camping 

gebruikt (kunnen) worden. De aandacht is op deze productgroep gericht naar aanleiding 

van een nulmeting in 2007. Deze nulmeting had tot doel een beeld te krijgen van de 

veiligheid van gastoestellen vallend binnen de reikwijdtes van de geharmoniseerde 

normen NEN-EN 521 (toestellen werkend op de dampspanning), NEN-EN 497 

(kooktoestellen voor gebruik buitenshuis), NEN-EN 498 (barbecues voor gebruik 

buitenshuis) en NEN-EN 484 (kooktoestellen gecombineerd met een grill, raclette en/of 

een oven).  

 

De resultaten van de nulmeting lieten zien dat gecombineerde gastoestellen  

(NEN-EN 484) niet of nauwelijks op de Nederlandse markt werden aangeboden. 

Daarom is dat soort in het opvolgende project buiten beschouwing gelaten. 

 

De nulmeting liet verder zien dat de andere toestellen wel in grote aantallen werden 

aangeboden en uit de testresultaten bleek dat zij veel tekortkomingen vertoonden 

ten opzichte van de eisen in de geharmoniseerde normen. Veel van de onderzochte 

toestellen voldeden door hun tekortkomingen ook niet aan de wettelijke eisen van 

het Besluit gastoestellen. Met name gastoestellen die vallen binnen de reikwijdte 

van de NEN-EN 521 en werken met wegwerpblikjes bleken tekortkomingen te 

vertonen. 

 

Naar aanleiding van de nulmeting is in 2008 een handhavingsproject gestart dat 

vervolgens is voortgezet in 2009, 2010 en in 2011. Daarbij is telkens ook gekeken 

in hoeverre de eerder toegepaste interventies effect hadden op het nalevingsniveau. 

 

Zo bleek in 2008 dat van de 27 binnen de reikwijdte van het project bemonsterde en 

onderzochte toestellen er 23 tekortkomingen vertoonden, waardoor zij niet aan de 

wettelijke eisen voldeden. In 2009 was dat 23 van de 31, hetgeen op een verbetering 

duidde. In 2010 liep het aantal verder terug tot 21 van de 31 bemonsterde en 

onderzochte toestellen. Tot slot bedroeg in 2011 het aantal 15 van de 29. Een verdere 

verbetering, maar toch nog meer dan de helft van de onderzochte toestellen dat niet 

aan de wettelijke eisen voldoet. 
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1 DOELSTELLING 

Vaststellen wat de effecten zijn van de aanpak in het project, met name of het 

optreden van de NVWA resulteert in: 

• Een beter nalevingsniveau door verdere terugdringing van het percentage 

ernstige overtredingen, waarbij er sprake is van risico’s voor ernstig letsel bij het 

gebruik van de bovengenoemde producten. 

• Meer bewustwording bij de betrokken leveranciers (producenten) en distributeurs 

van hun verantwoordelijkheden, met name dat zij alleen gastoestellen (voor op de 

camping) verhandelen die aan de wettelijke eisen voldoen. 

 

 

 

2 WERKWIJZE 

Dit project betreft zogenoemd productgericht toezicht. Hierbij ligt de focus op een 

bepaalde categorie producten, in dit geval gastoestellen die gebruikt worden op de 

camping. Gastoestellen die binnen de reikwijdte van dit project vallen, zijn op de 

markt opgespoord en bemonsterd voor onderzoek en beproeving. Deze werkwijze is 

telkens herhaald. 

 

Bij bedrijven die in een voorgaand jaar zijn bezocht en waar gastoestellen vallend 

binnen de reikwijdte van dit project bemonsterd zijn en waarvoor vervolgens ook 

een interventie is toegepast (corrigerend en/of sanctionerend), zijn herinspecties 

uitgevoerd. Daarbij is gecontroleerd of nog hetzelfde merk/type gastoestel werd 

verhandeld als in het voorgaande jaar. In gevallen waarbij de tekortkomingen zich 

beperkten tot de opschriften (aanduidingen) en/of de gebruiksaanwijzingen is ter 

plaatse gecontroleerd of die verholpen zijn aan de hand van het eerder door het 

laboratorium productveiligheid van de NVWA opgestelde onderzoeksrapport. Als de 

tekortkomingen niet of onvoldoende waren verholpen, is conform het specifieke 

interventiebeleid productveiligheid (IB01-SPEC04) opgetreden.  

 

In de gevallen dat eerder technische tekortkomingen zijn vastgesteld, is een nieuw 

exemplaar herbemonsterd voor onderzoek op het laboratorium productveiligheid. 

 

Wanneer het bedrijf een gastoestel van een ander merk/type verhandelde als 

vervanger van een toestel, dat eerder was beoordeeld als niet in overeenstemming 

met de wettelijke eisen, dan is daarvan een exemplaar voor onderzoek bemonsterd, 

tenzij van het vervangende merk/type bekend was dat het eerder aan de wettelijke 

eisen voldeed. 

 

De tijdens het project bemonsterde producten zijn onderzocht op veiligheidgerelateerde 

eisen zoals die in de paragrafen van de van toepassing zijnde (aangewezen) normen 

worden genoemd. Voor het project ‘Gastoestellen voor op de camping’ is 

gebruikgemaakt van de volgende 3 geharmoniseerde normen: 

• NEN-EN 521: 2006 Vloeibaargastoestellen – Draagbare toestellen werkend op de 

dampfase van vloeibaar flessengas; 

• NEN-EN 497: 1997 Eisen voor vloeibaargastoestellen – Kookbranders voor 

gebruik buitenshuis; 

• NEN-EN 498: 1997 Eisen voor vloeibaargastoestellen – Barbecues voor gebruik 

buitenshuis. 
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Er is onderscheid gemaakt naar technische eisen, die betrekking hebben op de 

constructie en de werking van het gastoestel, en eisen met betrekking tot de 

aanduidingen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen. Belangrijke 

veiligheidgerelateerde aanduidingen zijn o.a. markeringen en instructies op het 

toestel dan wel instructies in de handleiding om het product veilig te kunnen 

monteren of in elkaar zetten, om het veilig te gebruiken en op welke wijze het 

onderhoud moet gebeuren.  

 

De technische eisen hebben o.a. betrekking op de wijze waarop de verbranding 

plaatsvindt, brandt het toestel rustig en zonder te grote concentratie koolmonoxide 

in de rookgassen. Maar ook of onderdelen van de constructie, zoals handvatten en 

bedieningsorganen tijdens gebruik niet te heet worden. 

 

De wettelijke eisen waarop de gastoestellen zijn onderzocht, zijn erop gericht de drie 

belangrijkste gevaren af te dekken, namelijk:  

• Het gevaar van koolmonoxidevergiftiging, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van 

een slechte (onvolledige) verbranding of in het geval dat het toestel gebruikt 

wordt in een slecht geventileerde ruimte, waardoor er onvoldoende verse lucht 

is voor een goede (volledige) verbranding; 

• Het gevaar van brandwonden door aanraking van hete delen van het toestel; 

• Het gevaar van brandwonden dat dreigt als onverbrand gas uitstroomt (gaslek) 

dat bij het (her)ontsteken van het toestel een steekvlam kan veroorzaken.  

 

In bijlage I van het Besluit gastoestellen staan fundamentele eisen die gesteld 

worden aan de aanduidingen, aanwijzingen en instructies voor veilig gebruik, 

alsmede aan de constructie en het functioneren van het gastoestel.  

 

Een belangrijke eis met betrekking tot aanduidingen is bijvoorbeeld de vermelding van 

eventuele gebruiksbeperkingen. Gastoestellen voor op de camping die binnen de 

reikwijdte van dit project vallen zijn naar hun aard bestemd om buitenshuis of in elk 

geval in een goed geventileerde ruimte te gebruiken. Sommige ervan zijn echter 

bedoeld voor zgn. trekkers, kampeerders die rondtrekken en kort op één plaats 

vertoeven. Dergelijke kampeerders hebben vaak een kleine tent. Bij regen is het goed 

denkbaar en zelfs voorzienbaar dat zo’n kampeerder geneigd is binnen in zijn tent te 

koken. Als dan de gebruiksbeperking resp. de instructie: “alleen buitenshuis gebruiken” 

of “alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte” ontbreekt, kan deze kampeerder 

onvoldoende ventileren met als gevolg onvoldoende verse lucht voor de verbranding en 

een hoge concentratie koolmonoxide. De kampeerder kan dan een 

koolmonoxidevergiftiging oplopen. 

 

Een voorbeeld van een technische eis is dat het toestel zodanig moet zijn 

geconstrueerd, dat de maximale hoeveelheid koolmonoxide in de rookgassen die bij 

normaal gebruik en goede verbranding aanwezig mag zijn, niet meer mag bedragen 

dan 2000 ppm (parts per million = deeltjes per miljoen). In het geval dat deze 

limietwaarde wordt overschreden, kan de gebruiker van het gastoestel en eventuele 

omstanders een koolmonoxidevergiftiging oplopen. Een scenario waarbij dit zich kan 

voordoen, is bijvoorbeeld tijdens het barbecuen. In Nederland komt het vaak voor 

dat de weersomstandigheden barbecuen in de openlucht onmogelijk maakt. In 

dergelijke gevallen wordt vaak gebarbecued in een zgn. partytent. Als dan de 

gasbarbecue een te hoge concentratie koolmonoxide in de rookgassen produceert, 

dan kan de persoon die de etenswaren op de barbecue bereidt onwel worden door 

de koolmonoxide die hij met de rookgassen inademt.  
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Koolmonoxidevergiftiging kan ernstige en soms zelfs fatale gevolgen hebben. Uit de 

literatuur blijkt dat koolmonoxide zich vele malen gemakkelijker bindt aan de 

hemoglobine (Hb) in het bloed dan zuurstof. Daardoor wordt zuurstof in het bloed 

verdrongen en kunnen organen beschadigd raken. Uit de literatuur blijkt verder dat 

ook relatief lage concentraties koolmonoxide in het bloed, met name bij kinderen, al 

tot gezondheidsklachten aanleiding kan geven. 

 

 

 

3 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de handhavingsprojecten over de jaren 2008 

tot en met 2011 bij elkaar gezet. Het beeld dat daaruit naar voren komt, is dat onder 

de inspectiedruk een duidelijke afname te zien is van het aantal overtredingen. In 

bijzonder tabel 2 laat een afname zien van 85% naar 52% van de bemonsterde 

gastoestellen die niet aan de wettelijke eisen voldoen. 

 

In tabel 2 wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige overtredingen en overtredingen 

(niet ernstig). Dit onderscheid vloeit voort uit het interventiebeleid, zoals dat binnen 

de NVWA is vastgesteld. Het interventiebeleid van de NVWA voor productveiligheid 

(non-food) is opgenomen in het Algemene Interventiebeleid (IB01) en het Specifieke 

Interventiebeleid Productveiligheid (IB01-SPEC04). Daarin zijn de overtredingen naar 

hun ernst als volgt ingedeeld: 

Ernstige overtreding: Er is sprake van een ernstige overtreding in het geval door de 

tekortkomingen aan het product gevaar voor ernstig letsel of ernstige 

gezondheidsschade, direct of op termijn, aanwezig is. 

 

Overtreding: Er is sprake van een overtreding in het geval door de tekortkomingen aan 

het product gevaar voor letsel of gezondheidsschade, direct of op termijn, aanwezig is. 

 

In tabel 1 valt op dat in 2009 en 2010 relatief veel inspecties nodig waren om 

voldoende monsters te kunnen nemen. De precieze reden daarvan is niet bekend, 

maar vermoedelijk was het aanbod van de beoogde gastoestellen ten tijde van de 

inspecties beperkt. 

 

 

Tabel 1 - Algemeen overzicht per jaar van de aantallen ingestelde inspecties en 

genomen monsters per soort gastoestel. 

Jaar 2008 2009 2010 2011 

Soort 

gastoestel (1 
A B Totaal A B Totaal A B Totaal A B Totaal 

Inspecties -- -- 48 -- -- 64 -- -- 75 -- -- 41 

Monsters 19 8 27 25 6 31 21 10 31 18 11 29 

1)  A = gastoestellen werkend op de dampfase NEN-EN 521; B = gasbarbecues en soortgelijke toestellen (NEN-EN 497 / 498) 
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Tabel 2 - Overzicht van de overtredingen per jaar per soort gastoestel in aantallen en 

percentages ten opzichte van de bemonsterde toestellen. 

Overtredingen 

(producten in strijd met de wettelijke eisen) 

Ernstige overtredingen 
Overtredingen  
(niet ernstig) Totaal 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

A (1 13 68 9 36 4 16 2 11 2 11 9 36 9 43 6 33 15  18  13 42 8  

B (1   5 63 2 33 6 60 0 0 3 38 3 50 2 20 7 64   8  5  8 26 7  

A + B 18 67 11 36 10 32 2 7 5 19 12 39 11 35 13 45 23 85 23 74 21 68 15 52 

1)  A = gasttoestellen werkend op de dampfase NEN-EN 521; B = gasbarbecues en soortgelijke toestellen (NEN-EN 497 / 498) 

 

Webdossier 

In 2010 is in samenwerking met de afdeling communicatie een webdossier ontwikkeld. 

Hierin zijn onder andere opgenomen de acties die de VWA heeft ondernomen in de 

afgelopen jaren naar onveilige campinggastoestellen. Ook is er voor consumenten een 

lijst met aandachtspunten opgenomen voor het veilig kunnen gebruiken van 

gastoestellen op de camping. 

 

 

 

4 CONCLUSIES 

De resultaten van de afgelopen jaren (2008 tot en met 2011) in tabel 2 laten een 

duidelijke afname zien van het aantal gastoestellen voor op de camping dat niet voldeed 

aan de wettelijke eisen gesteld in het Besluit gastoestellen. De daling van 85% in 2008 

naar 52% in 2011. In bijzonder daalde het aantal ernstige overtredingen bij een 

vergelijkbaar aantal bemonsterde gastoestellen, namelijk van 67% in 2008 naar 7% in 

2011. 

 

Het aantal overtredingen (niet ernstig) daalde niet. In 2008 waren dat er slechts 5 

tegenover 18 ernstige overtredingen. In 2009 was het aantal overtredingen (niet 

ernstig) 12. Die toename kon vermoedelijk gedeeltelijk worden toegeschreven aan 

een verschuiving van ernstige overtredingen naar overtredingen (niet ernstig). In 

sommige gevallen hadden de fabrikanten wel verbeteringen aangebracht, maar deze 

waren onvoldoende, zodat de gastoestellen nog altijd niet aan de wettelijke eisen 

voldeden. Vanaf 2009 is het aantal overtredingen (niet ernstig) in dezelfde orde van 

grootte gebleven. 

 

Deze gegevens rechtvaardigen de conclusie dat het optreden van de NVWA zichtbaar 

effect heeft op de veiligheid van de op de Nederlandse markt aanwezige gastoestellen 

voor op de camping. Verder kan worden geconcludeerd dat dit productgerichte toezicht 

in bijzonder een gunstig effect heeft op het aantal ernstige overtredingen. Tegelijkertijd 

is het effect op het aantal overtredingen (niet ernstig) gering. 

 

Over het geheel kan worden geconcludeerd dat het aantal overtredingen wel is 

afgenomen, maar dat na 4 jaren productgericht toezicht en handhavend optreden 

nog altijd meer dan 50% van de bemonsterde en onderzochte gastoestellen voor op 

de camping niet aan de wettelijke eisen voldoen. Hierin verandering brengen vereist 

een andere aanpak. 

 

 


