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IB02-SPEC45: Bijlage 2 Klasseindeling bewakingssystemen voor productie en beheer; versie 02, 2017-07-03
Bron

Grondslag

Code

Wetgeving

Artikelen

regel 1

Warenwet, Warenwetregeling
algemene productveiligheid

WW art. 21b lid 1,
jo. WW-regeling
apv, art. 2

Alle marktdeelnemers

Plicht voor handelaren om te
melden bij de NVWA als zij weten
of behoren te weten dat zij een
gevaarlijk product hebben
verhandeld.

Het niet melden bij de NVWA van een Klasse B
gevaarlijk product door de producent
en niet reeds zelf een adequate
corrigerende actie uitgevoerd.

BB

Mogelijk ernstig risico
veiligheid en/of
gezondheid.

regel 2

Warenwet, Warenwetregeling
algemene productveiligheid

WW art. 21b lid 1,
jo. WW-regeling
apv, art. 2

Alle marktdeelnemers

Plicht voor handelaren om te
melden bij de NVWA als zij weten
of behoren te weten dat zij een
gevaarlijk product hebben
verhandeld.

Het niet melden bij de NVWA van een Klasse C
gevaarlijk product door de producent,
maar deze heeft wel al zelf een
corrigerende actie uitgevoerd.

SW + nalevingshulp

Risico veiligheid en/of
gezondheid.

regel 3

Warenwet, Warenwetregeling
algemene productveiligheid

WW art. 21b lid 3,
jo. WW-regeling
apv, art. 3

Alle marktdeelnemers

Plicht tot meewerken aan
corrigerende acties i.v.m.
gevaarlijke producten.

Het niet meewerken aan corrigerende Klasse B
acties door de producent en/of de
distributeur (leverancier), of opgelegd
d.m.v. een last.

BB

Mogelijk ernstig risico
veiligheid en/of
gezondheid.

regel 4

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
Producent
art. 2 lid 1 sub a jo.
sub b onder 1°

Plicht om informatie over risico's Geen of onvoldoende kennis van de
te verstrekken en plicht om op de veiligheids- en gezondheidsrisico's
hoogte te blijven van de risico's,
implicitete plicht om op de
hoogte te zijn van die risico's

Klasse C

SW + nalevingshulp

Risico veiligheid en/of
gezondheid.

regel 5

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
art. 2 lid 1 sub b
onder 2°

Passende corrigerende acties
kunnen ondernemen om risico's
te kunnen voorkomen

De producent kan niet aannemelijk
maken dat hij in staat is passende
corrigerende acties te ondernemen

Klasse C

SW + nalevingshulp

Risico veiligheid en/of
gezondheid.

regel 6

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
Producent
art. 2 lid 1 sub b jo.
lid 2 sub a

Plicht tot vermelden
contactgegevens producent

Klasse C

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 7

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
Producent
art. 2 lid 1 sub b jo.
lid 2 sub b onder 1°

Plicht voor producent om
steekproeven te nemen.

De identiteit en de contactgegevens
van de producent staan niet op het
product of de verpakking.
Niet / onvoldoende op de hoogte
blijven van veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.
De producent doet geen
steekproeven aan de door hem in de
handel gebrachte producten.
Niet / onvoldoende op de hoogte
blijven van veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.

Klasse C

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 8

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
Producent
art. 2 lid 1 sub b jo.
lid 2 sub b onder 2°

Plicht voor producent tot
onderzoek van klachten.

BB

Risico veiligheid en/of
gezondheid.
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NVWA -maatregel
Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Producent

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

De producent heeft de klachten van Klasse B
consumenten over zijn producten niet
onderzocht.
Niet / onvoldoende op de hoogte
blijven van veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding
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Grondslag

NVWA -maatregel

Code

Wetgeving

Artikelen

regel 9

Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
Producent
art. 2 lid 1 sub b jo.
lid 2 sub b onder 3°

Plicht voor producent tot het
bijhouden van een
klachtenregister.

regel 10 Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
art. 2 lid 3

Distributeur

regel 11 Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
art. 2 lid 3

regel 12 Warenwetbesluit algemene
productveiligheid

WW-besluit apv
art. 2 lid 3

regel 13 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit elektrisch materiaal,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.
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Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

De producent heeft geen
klachtenregister, terwijl hij wel
klachten over zijn producten heeft
ontvangen.
Niet / onvoldoende op de hoogte
blijven van veiligheids- en
gezondheidsrisico’s.

Klasse C

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Plicht voor distributeurs tot
De distributeur heeft hem bekend
Klasse B
doorgeven risico’s van producten. geworden ernstig(e) risico(’s) niet
doorgegeven aan zijn leverancier
(producent) en/of niet aan de
consument.
Geen / onvoldoende bewaking van de
veiligheid van op de markt gebrachte
producten.

BB

Risico veiligheid en/of
gezondheid.

Distributeur

Plicht voor distributeurs tot
De distributeur heeft hem bekend
Klasse C
doorgeven risico’s van producten. geworden risico(’s) niet doorgegeven
aan zijn leverancier (producent) en/of
niet aan de consument.
Geen / onvoldoende bewaking van de
veiligheid van op de markt gebrachte
producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Distributeur

Plicht voor distributeur tot
bijhouden en verstrekken van
documenten waaruit de herkomst
van de producten blijkt.

De distributeur kan geen documenten Klasse C
overleggen waaruit de herkomst van
het product blijkt.
Geen / onvoldoende bewaking van de
veiligheid van op de markt gebrachte
producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Marktdeelnemers
(fabrikant, gemachtigde
of EU-imp.).

Plicht tot mededelen wie
afnemers zijn.

De producent kan geen documenten Klasse C
overleggen waaruit blijkt wie de
afnemers van zijn product zijn.
Geen / onvoldoende bewaking van de
veiligheid van op de markt gebrachte
producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Wettelijke norm

Motivatie voor indeling
overtreding
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Grondslag

Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

regel 14 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit elektrisch materiaal,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.

Marktdeelnemers
(fabrikant, gemachtigde;
EU-imp. alleen tonen).

Plicht tot opstellen, bewaren en
op verzoek aan bevoegde
autoriteiten kunnen tonen van
een technisch
(constructie)dossier, de
technische documentatie of het
productdossier.

Een of meerdere van de volgende
Klasse C
onderdelen "Bill of material,
kleurenfoto,kopie verpakking,
gebruiksaanwijzing, leeftijdsindeling,
veiligheidsbeoordeling, EG verklaring
van overeenstemming, testrapporten,
safety data sheets (indien van
toepassing)" ontbreekt in technisch
dossier.
Daardoor is niet voldaan aan de EGovereenstemmingsprocedures,
onterecht aanbrengen CE-markering.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 15 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit elektrisch materiaal,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.

Marktdeelnemers
(fabrikant, gemachtigde;
EU-imp. alleen tonen).

Plicht tot opstellen, bewaren en
op verzoek aan bevoegde
autoriteiten kunnen tonen van
een technisch
(constructie)dossier, de
technische documentatie of het
productdossier.

Een of meerdere van de volgende
Klasse C
onderdelen ontwerptekeningen,
productietekeningen,
componentschema's, circuits een
beschrijving van voorgaande alsmede
een beschrijving van het
productieproces, ontbreken in het
technisch dossier.
Daardoor is niet voldaan aan de EGovereenstemmingsprocedures,
onterecht aanbrengen CE-markering.

SW + nalevingshulp

Omvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 16 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit elektrisch materiaal,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.

Marktdeelnemers
(fabrikant, gemachtigde;
EU-imp. alleen tonen).

Plicht tot opstellen, bewaren en
op verzoek aan bevoegde
autoriteiten kunnen tonen van
een technisch
(constructie)dossier, de
technische documentatie of het
productdossier.

Adres van productie ontbreekt.
Klasse C
Niet voldoen aan de EGovereenstemmingsprocedures,
onterecht aanbrengen CE-markering.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 17 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.

Marktdeelnemers
(fabrikant, gemachtigde)

Plicht tot EG-typeonderzoek.

De verplichte (type-) keuring door een Klasse B
aangewezen en aangemelde
instelling (NoBo) is niet uitgevoerd.
Niet voldoen aan de EG-overeenstemmingsprocedures, onterecht
aanbrengen CE-markering.

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico veiligheid en/of
gezondheid.
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Grondslag

Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

regel 18 Diverse WW-besluiten gebaseerd Zie specifieke
op nieuwe aanpak richtlijnen of
wetgeving
verordeningen, bijv. WW-besluit
gastoestellen + Vo (EU) 426/2016,
WW-besluit elektrisch materiaal,
WW-besluit machines, WWbesluit speelgoed 2011, enz.

Marktdeelnemer
(fabrikant).

Plicht tot bewaking kwaliteit van
de productie, al dan niet
verplichte beoordeling door een
aangewezen en aangemelde
instelling (NoBo).

Er vindt geen bewaking plaats van de Klasse B
productie, in voorkomende gevallen
verplicht door een NoBo.
Niet voldoen aan de EG-overeenstemmingsprocedures, onterecht
aanbrengen CE-markering.

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico veiligheid en/of
gezondheid.

regel 19 Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen

WAS, art. 7

Marktdeelnemer
(fabrikant).

Plicht tot bewaking kwaliteit van Er vindt geen bewaking plaats van de Klasse B
de productie.
productie.
Voor type-gekeurde toestellen dient
een gedetailleerd fabricageplan en
een beschrijving van het gehanteerde
kwaliteits-borgingssysteem te zijn
opgenomen in het technisch dossier,
zodat de naar een het type
kenmerkend monster vervaardigde
toestellen of voor de veiligheid
relevante onderdelen hier ook
daadwerkelijk mee overeenstemmen.

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico veiligheid en/of
gezondheid.

regel 20 Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen

WAS, art. 7

Marktdeelnemer
(fabrikant).

Plicht tot opstellen, bewaren en
op verzoek kunnen tonen van
een technisch constructiedossier.
Het voorhanden zijn van een
technisch constructiedossier
maakt de beoordeling van de
deugdelijkheid van het toestel en
van de kwaliteit van de daarin
toegepaste materialen en
beveiligingsvoorzieningen
mogelijk met niet-destructieve
onderzoeksmethoden. Het
technisch constructiedossier dient
te voldoen aan de eisen uit
bijlage II. Naast de technische
gegevens en tekeningen dienen
ook een beschrijving van de
gevaren van het toestel en de
gebruiksaanwijzing deel uit te
maken van het technisch
constructiedossier.

Klasse B

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico voor veiligheid
en/of gezondheid.
Tevens indicatie dat
keuringsprocedure niet
correct is gevolgd.

regel 21 Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen

WAS, art. 8

Marktdeelnemer
(fabrikant).

Keuringsplicht door aangewezen De verplichte (type)keuring door een Klasse B
keuringsinstantie.
aangewezen keuringsinstantie (AKI) is
niet uitgevoerd.

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico veiligheid en/of
gezondheid.
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Het technisch constructiedossier is
niet voorhanden en kan evenmin
binnen een redelijke termijn worden
verstrekt / getoond.
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Grondslag

Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Klasse B

BB

Geen waarborg op
veilige producten en
risico veiligheid en/of
gezondheid.

Opeenstapeling van tekortkomingen Klasse B
t.o.v. goede productiepraktijken
(GMP): samen leidend tot een situatie
waarbij onveilige producten (kunnen)
worden vervaardigd

BB

Onvoldoende beheerste
situatie; kans op
onveilige producten.

Er wordt niet volgens goede
productiepraktijken (GMP) gewerkt,
onveilige producten zijn
aangetroffen.

BB

Onvoldoende beheerste
situatie; onveilige
producten.

Ingrijpende wijzigingen of
Niet voldoen aan meldplicht
reparaties aan het toestel moeten ingrijpende wijzigingen en/of
worden gemeld aan de AKI die
reparaties.
het toestel of het typekenmerkend monster heeft
gekeurd, zodat deze kan
beoordelen of en zo ja, in
hoeverre nadere keuring nodig is.

Motivatie voor indeling
overtreding

regel 23 Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen

WAS, art. 13

regel 25 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

regel 26 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

regel 27 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Onvoldoende toepassen van
Klasse D
procedures die gebaseerd zijn op
GMP beginselen, of geen procedures
beschikbaar. Onvoldoende naleving,
geen onveilige producten
aangetroffen.

Mededeling

Geen onveilige situatie
die kan leiden tot
onveilige producten.

regel 28 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Niet toepassen van procedures die
gebaseerd zijn op GMP beginselen.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 29 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Wel toepassen van procedures, die
Klasse D
gebaseerd zijn op GMP-beginselen.
Geen vastlegging van controle
gegevens wat conform procedure wel
zou moeten. Geen onveilige situatie
op basis van verzamelde feiten
geconstateerd.

Mededeling

Geen onveilige situatie
die kan leiden tot
onveilige producten.
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Marktdeelnemers
(fabrikant) en/of
exploitant, beheerder

Wettelijke norm

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Klasse B

Klasse C
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Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

regel 30 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

regel 31 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

regel 32 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

BB

Onvoldoende beheerste
situatie; kans op
onveilige producten.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Indien de omstandigheden of
Klasse B
toepassingen op meerdere punten
niet voldoen en de cosmetische
producten er door verontreinigd
kunnen worden.
Structureel niet nakomen
schoonmaakplan,
ongediertebestrijdingsplan, dan wel
sprake van achterstallig onderhoud in
een bereidplaats, waar op dat
moment gewerkt wordt.
Indien de omstandigheden of
Klasse C
toepassingen op meerdere punten
niet voldoen aan de eisen van GMP.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Indien de omstandigheden of
toepassingen op een enkel punt in
geringe mate niet voldoen.

Mededeling

Geen direct onveilige
situatie.

regel 33 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Fabrikant cosmetische
cosmetische
producten
producten 2011
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Cosmetische producten worden
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).

Gebruik van water (niet zijnde
Klasse B
leidingwater) dat niet aantoonbaar
voldoet.
Onverantwoord bezig zijn met water
waarvan niet bekend is of het veilig
is.

BB

Onvoldoende beheerste
situatie; kans op
onveilige producten.

regel 34 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.f. Vo
1223/2009 artikel 8.1.

WW-besluit
Importeur van producten Cosmetische producten worden
cosmetische
buiten de Europese Unie, vervaardigd volgens goede
producten 2011
EER en Turkije
productiepraktijken (GMP).
art. 2.1.f. Vo (EG)
1223/2009 art. 8.1.

Het niet kunnen aantonen,
Klasse B
bijvoorbeeld m.b.v. documentatie, dat
de cosmetische producten zijn
vervaardigd volgens goede
productiepraktijken (GMP).
Ontbreken van een verklaring dat de
productie van het cosmetische
product plaatsvindt volgens goede
productiepraktijken.

BB

Onvoldoende beheerste
situatie; kans op
onveilige producten.

regel 36 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.h. Vo
1223/2009 artikel 11.1.

Art. 2.1.h.

Ontbreken productinformatiedossier
Vo (EG) 1223/2009, art. 11

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.
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Cosmetische producten

Verplichting tot
productinformatiedossier

Klasse D

Klasse C
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Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Overtredingsklasse

Interventies

Klasse C

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Klasse C

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Grondstoffen worden niet
Klasse C
geselecteerd volgens van tevoren
vastgestelde specificaties die ervoor
moeten zorgen dat het materiaal of
eindproduct voldoet aan de ervoor
geldende voorschriften, grondstoffen
voldoen niet aan de gestelde
specificaties of er is geen controle
daarop.
Goede
De exploitant van een bedrijf stelt Een doeltreffend en gedocumenteerd Klasse C
fabricagemethoden (GMP) een doeltreffend en
kwaliteitsborgingssysteem ontbreekt
voor materialen en
gedocumenteerd
of wordt niet nageleefd
voorwerpen bestemd om kwaliteitsborgingssysteem vast
met
dat hij ten uitvoer
levensmiddelen in contact legt en handhaaft.
te komen

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Goede
fabricagemethoden (GMP)
voor materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

regel 37 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.g. Vo
1223/2009 artikel 10.1. en 11.1.b

Vo (EG) 1223
Bijlage I

Cosmetische producten

Verplichte veiligheidsbeoordeling Ontbreken beoordeling van de
veiligheid, Vo (EG) 1223/2009, art. 10

regel 38 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.h. Vo
1223/2009 artikel 11.1.
regel 39 WW-besluit cosmetische
producten 2011 artikel 2.1.j. Vo
1223/2009 artikel 13

Art. 2.1.h.

Cosmetische producten

Verplichting tot
productinformatiedossier

Art. 2.1.j.

Cosmetische producten

Verplichting tot notificeren

Ontbreken gegevens die verplicht zijn Klasse C
volgens bijlage I van Vo (EG)
1223/2009
De verantwoordelijke persoon of de Klasse C
distributeur heeft voorgeschreven
informatie niet bij de EU-Commissie
genotificeerd

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen
Goede
fabricagemethoden (GMP)
voor materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

Traceerbaarheid van materialen
en voorwerpen moet zijn
gegarandeerd

Materiaal of voorwerp niet
traceerbaar (één stap vooruit of één
stap verder in de keten)

regel 40 Vo (EG) nr 1935/2004; zie verder Art. 17
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksartikelen
regel 41 Vo (EG) nr 2023/2006; Warenwet
regeling verpakkingen en
gebruiksartikelen

Art. 5 lid 2

regel 42 Vo (EG) nr 2023/2006; zie verder Art. 5 lid 1
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksartikelen

regel 43 Vo (EG) nr 2023/2006; zie verder Art. 6
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksartikelen
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Grondstoffen worden
geselecteerd volgens van tevoren
vastgestelde specificaties die
ervoor moeten zorgen dat het
materiaal of eindproduct voldoet
aan de ervoor geldende
voorschriften

De exploitant van een bedrijf stelt
een doeltreffend
kwaliteitscontrolesysteem
vast dat hij handhaaft.

Er is geen toezicht binnen het bedrijf Klasse C
op het werken volgens goede
fabricagemethoden of er zijn geen
maatregelen vastgesteld om indien
nodig tekortkomingen in de
uitvoering van goede
fabricagemethoden te corrigeren of
producten worden niet middels
steekproeven gecontroleerd

Motivatie voor indeling
overtreding
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Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

regel 44 Vo (EG) nr 2023/2006; zie verder Art. 7
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksartikelen

Goede
fabricagemethoden (GMP)
voor materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

De exploitant van een bedrijf stelt
op papier of in elektronische
vorm passende documentatie op
over specificaties, voorschriften
voor de samenstelling en
verwerking die van belang zijn
voor de naleving van de
wetgeving en de veiligheid van
het afgewerkte materiaal of
voorwerp, en houdt de
documentatie actueel.

Er is geen passende documentatie
Klasse C
over specificaties, voorschriften voor
de samenstelling en verwerking die
van belang zijn voor de naleving van
de wetgeving en de veiligheid van het
afgewerkte materiaal of voorwerp, of
deze documentatie is niet actueel.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 45 Vo (EG) nr 2023/2006

Goede
fabricagemethoden (GMP)
voor materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

De exploitant van een bedrijf stelt
op papier of in elektronische
vorm passende documentatie op
over de registratie
van de verschillende uitgevoerde
fabricageprocessen die van
belang
zijn voor de naleving van de
wetgeving en de veiligheid
van het afgewerkte materiaal of
voorwerp, en over de resultaten
van het
kwaliteitscontrolesysteem, en
houdt de documentatie
actueel.

De exploitant van een bedrijf heeft
Klasse C
geen passende documentatie
opgesteld over de registratie van de
verschillende uitgevoerde
fabricageprocessen die van belang
zijn voor de naleving van de
wetgeving en de veiligheid van het
afgewerkte materiaal of voorwerp, of
heeft geen documentatie over de
resultaten van het
kwaliteitscontrolesysteem

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

een verklaring van
Verklaring van overeenstemming
overeenstemming die de per
ontbreekt
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (ofwel cellofaan)

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

Art. 7, lid 2

regel 46 Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2 en 3; Bijlage,
gebruiksartikelen
Deel A, Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen
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Klasse C
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Code

Wetgeving

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

regel 47 Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksartikelen
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

een verklaring van
overeenstemming die de per
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (cellofaan)

De verklaring van overeenstemming Klasse C
is niet opgesteld zoals vereist volgens
de regeling verpakkingen en
gebruiksartikelen. 1. Informatie die
nodig is om veilig gebruik mogelijk te
maken ontbreekt 2. Ontbrekende
informatie heeft geen betrekking op
de chemische veiligheid of juist
gebruik.

SW + nalevingshulp

Onvoldoende waarborg
op veilige producten.

regel 48 Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksartikelen
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

een verklaring van
overeenstemming die de per
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (cellofaan)

De verklaring van overeenstemming Klasse D
is niet opgesteld zoals vereist volgens
de regeling verpakkingen en
gebruiksartikelen. 1. Informatie die
nodig is om veilig gebruik mogelijk te
maken ontbreekt 2. Ontbrekende
informatie heeft geen betrekking op
de chemische veiligheid of juist
gebruik.

Mededeling

Geen direct onveilige
situatie.

regel 48 Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksartikelen
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

Adequate documentatie met de
volgens de regeling verpakkingen
en gebruiksartikelen
voorgeschreven informatie is
aanwezig bij producent of EU
importeur van verpakkingen en
gebruiksartikelen of kan binnen
redelijke termijn worden
opgevraagd bij testlaboratorium
voor de volgende materialen:
kunststof, gerecycled kunststof,
keramische materialen (inzake Pb
en Cd), epoxyderivaten (inzake
BADGE, BFDGE, NOGE)

Adequate documentatie (in de vorm Klasse C
van testrapporten, worst case
berekening of simulatieexperimenten met daarvoor geschikte
software) is niet aanwezig of kan niet
elders worden opgevraagd

SW + nalevingshulp

Indien een verklaring van
overeenstemming is
uitgegeven, dan is deze
ongefundeerd. Er kan
sprake zijn van een risico
voor de gezondheid,
ongeschikt materiaal kan
zijn gebruikt.
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Artikelen

regel
117

Vo (EG) 2023/2006; Warenwet
regeling verpakkingen en
gebruiksart.en

Art. 5 lid 2

regel
118

Vo EG nr 2023/2006; zie verder
Art. 5 lid 1
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksart.en

regel
119

Vo EG nr 2023/2006; zie verder
Art. 6
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksart.en

regel
120

Vo EG nr 2023/2006; zie verder
Art. 7
Warenwetbesluit verpakkingen en
gebruiksart.en
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NVWA -maatregel
Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

betreffende goede
fabricagemethoden voor
materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

Grondstoffen worden
geselecteerd volgens van tevoren
vastgestelde specificaties die
ervoor moeten zorgen dat het
materiaal of eindproduct voldoet
aan de ervoor geldende
voorschriften

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Grondstoffen worden niet
Klasse C
geselecteerd volgens van tevoren
vastgestelde specificaties die ervoor
moeten zorgen dat het materiaal of
eindproduct voldoet aan de ervoor
geldende voorschriften, grondstoffen
voldoen niet aan de gestelde
specificaties of er is geen controle
daarop.
betreffende goede
De exploitant van een bedrijf stelt Een doeltreffend en gedocumenteerd Klasse C
fabricagemethoden voor een doeltreffend en
kwaliteitsborgingssysteem ontbreekt
materialen en
gedocumenteerd
of wordt niet nageleefd
voorwerpen bestemd om kwaliteitsborgingssysteem vast
met
dat hij ten uitvoer
levensmiddelen in contact legt en handhaaft.
te komen
betreffende goede
De exploitant van een bedrijf stelt Er is geen toezicht binnen het bedrijf Klasse C
fabricagemethoden voor een doeltreffend
op het werken volgens goede
materialen en
kwaliteitscontrolesysteem
fabricagemethoden of er zijn geen
voorwerpen bestemd om vast dat hij handhaaft.
maatregelen vastgesteld om indien
met
nodig tekortkomingen in de
levensmiddelen in contact
uitvoering van goede
te komen
fabricagemethoden te corrigeren of
producten worden niet middels
steekproeven gecontroleerd
betreffende goede
De exploitant van een bedrijf stelt Er is geen passende documentatie
Klasse C
fabricagemethoden voor op papier of in elektronische
over specificaties, voorschriften voor
materialen en
vorm passende documentatie op de samenstelling en verwerking die
voorwerpen bestemd om over specificaties, voorschriften van belang zijn voor de naleving van
met
voor de samenstelling en
de wetgeving en de veiligheid van het
levensmiddelen in contact verwerking die van belang zijn
afgewerkte materiaal of voorwerp, of
te komen
voor de naleving van de
deze documentatie is niet actueel.
wetgeving en de veiligheid van
het afgewerkte materiaal of
voorwerp, en houdt de
documentatie actueel.

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan
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Code

Wetgeving

Artikelen

regel
121

Vo EG nr 2023/2006

Art. 7, lid 2

betreffende goede
fabricagemethoden voor
materialen en
voorwerpen bestemd om
met
levensmiddelen in contact
te komen

De exploitant van een bedrijf stelt
op papier of in elektronische
vorm passende documentatie op
over de registratie
van de verschillende uitgevoerde
fabricageprocessen die van
belang
zijn voor de naleving van de
wetgeving en de veiligheid
van het afgewerkte materiaal of
voorwerp, en over de resultaten
van het
kwaliteitscontrolesysteem, en
houdt de documentatie
actueel.

De exploitant van een bedrijf heeft
Klasse C
geen passende documentatie
opgesteld over de registratie van de
verschillende uitgevoerde
fabricageprocessen die van belang
zijn voor de naleving van de
wetgeving en de veiligheid van het
afgewerkte materiaal of voorwerp, of
heeft geen documentatie over de
resultaten van het
kwaliteitscontrolesysteem

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan

regel
116

Vo (EG) 1935/2004; zie verder
WW-besluit verpakkingen en
gebruiksartikelen

Art. 17

Traceerbaarheid van materialen
en voorwerpen moet zijn
gegarandeerd

Materiaal of voorwerp niet
traceerbaar (één stap vooruit of één
stap verder in de keten)

Klasse C

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan

regel
122

Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2 en art. 3;
gebruiksart.en
Bijlage, Deel A,
Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen
Materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

Klasse C

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan
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NVWA -maatregel
Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

een verklaring van
Verklaring van overeenstemming
overeenstemming die de per
ontbreekt
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (ofwel cellofaan)

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding
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regel
123

Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksart.en
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

inzake materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

een verklaring van
overeenstemming die de per
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (cellofaan)

De verklaring van overeenstemming Klasse C
is niet opgesteld zoals vereist volgens
de regeling verpakkingen en
gebruiksartikelen. 1. Informatie die
nodig is om veilig gebruik mogelijk te
maken ontbreekt 2. Ontbrekende
informatie heeft geen betrekking op
de chemische veiligheid of juist
gebruik.

SW + nalevingshulp

Risico gezondheid kan
ontstaan

regel
124

Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksart.en
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

inzake materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

een verklaring van
overeenstemming die de per
materiaal volgens de regeling
verpakkingen en
gebruiksartikelen voorgeschreven
informatie bevat is aanwezig in
het handelskanaal voor de
volgende materialen: kunststof,
gerecycled kunststof, keramische
materialen (inzake Pb en Cd),
epoxyderivaten (inzake BADGE,
BFDGE, NOGE), geregenereerd
cellulose (cellofaan)

De verklaring van overeenstemming Klasse D
is niet opgesteld zoals vereist volgens
de regeling verpakkingen en
gebruiksartikelen. 1. Informatie die
nodig is om veilig gebruik mogelijk te
maken ontbreekt 2. Ontbrekende
informatie heeft geen betrekking op
de chemische veiligheid of juist
gebruik.

Mededeling

Geen onveilige situatie
die kan leiden tot
onveilige producten.

regel
124

Warenwetbesluit verpakkingen en Art. 2, lid 3 en
gebruiksart.en
Bijlage, Deel A van
de Regeling
verpakkingen
gebruiksartikelen

inzake materialen en
voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in
contact te komen

adequate documentatie met de
volgens de regeling verpakkingen
en gebruiksartikelen
voorgeschreven informatie is
aanwezig bij producent of EU
importeur van verpakkingen en
gebruiksartikelen of kan binnen
redelijke termijn worden
opgevraagd bij testlaboratorium
voor de volgende materialen:
kunststof, gerecycled kunststof,
keramische materialen (inzake Pb
en Cd), epoxyderivaten (inzake
BADGE, BFDGE, NOGE)

Adequate documentatie (in de vorm Klasse C
van testrapporten, worst case
berekening of simulatieexperimenten met daarvoor geschikte
software) is niet aanwezig of kan niet
elders worden opgevraagd

SW + nalevingshulp

De overtreding dient zo
spoedig mogelijk
opgeheven te worden;
SW; nalevingshulp

IB02-SPEC45_Bijlage_2_V01 2017-07-06

NVWA -maatregel

Artikelen

Product / bedrijf /
marktdeelnemer

Wettelijke norm

Omschrijving afwijking /
overtreding

Overtredingsklasse

Interventies

Motivatie voor indeling
overtreding
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