
WARENWETBESLUIT DRUKAPPARATUUR 2016, ARTIKEL 26 EN ARTIKEL 36 

 

Inleiding 

 

Het Landelijk Platform Inspecties (LPI) acht het wenselijk dat ten aanzien van artikel 26 en artikel 

36 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 meer specifieke uitleg wordt gegeven. Deze 

publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt tegemoet aan de wens 

van het LPI. 

 

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, artikel 26 

 

De richtlijn bepaalt dat bij ingrijpende wijzigingen deze wijzigingen van de drukapparatuur onder 

de richtlijn dienen te worden gebracht.  

Omdat een gebruiker een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie en een NL-keuringsdienst van de 

gebruiker als eerste betrekt bij de beoordeling van voorgenomen wijzigingen, moeten zij 

beoordelen of de wijziging een ingrijpende wijziging betreft. Indien sprake is van een ingrijpende 

wijziging moet een EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie worden ingeschakeld. In Nederland zijn 

(zo goed als) alle NL-conformiteitsbeoordelingsinstanties tevens EU-

conformiteitsbeoordelingsinstanties waardoor de gebruiker dit bij dezelfde instantie kan beleggen.  

Uiteindelijk is het aan de EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie om te bepalen of de wijziging een 

ingrijpende wijziging betreft. In het Warenwetbesluit drukapparatuur werd gesproken over overige 

wijzigingen. Er was in de regelgeving niet bepaald wat een constructieve of een overige wijziging 

betrof. 

Een constructieve wijziging of een overige wijziging bedoeld in het Warenwetbesluit drukapparatuur 

kan een ingrijpende wijziging zijn, bedoeld onder de Richtlijn 2014/68/EU. Het onderscheid tussen 

constructieve wijziging en overige wijziging bedoeld in het Warenwetbesluit drukapparatuur bestaat 

niet langer meer. Het onderscheid dat nu dient te worden gemaakt is tussen een ingrijpende 

wijziging en een niet ingrijpende wijziging. 

De NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie en de NL-keuringsdienst van de gebruiker kan worden 

aangewezen om reparaties en niet ingrijpende wijzigingen, te beoordelen. 

 

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016, artikel 36 

 

De inspectieafdeling van de gebruiker is geïntroduceerd bij Besluit van 8 november 2010, 

houdende wijziging van het Warenwetbesluit drukapparatuur inzake de uitvoering van keuringen 

en herkeuringen van drukapparatuur, samenstellen (nieuw artikel 22e Warenwetbesluit 

drukapparatuur, Stb. 2010, 774). De werkzaamheden verricht de inspectieafdeling van de 

gebruiker onder toezicht van een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie (voorheen aangewezen 

keuringsinstelling). 

 

In het eerste lid is de eis aangegeven dat het moederbedrijf met eventuele dochterondernemingen 

(samen de groep vormend), waarvan de inspectieafdeling van de gebruiker deel uitmaakt, een 

gemeenschappelijk veiligheidsbeleid hanteert. 

 

Het tweede lid geeft de Minister van SZW de mogelijkheid om de eerste zin van het eerste lid 

namelijk een inspectieafdeling van de gebruiker werkt uitsluitend voor de groep waarvan de 

inspectieafdeling van de gebruiker deel uitmaakt, op aanvraag van een bedrijf niet van toepassing 

te verklaren voor een inspectieafdeling van de gebruiker. Dit is bedoeld voor situaties, waarbij één 

of meer delen van de installaties op het terrein van de gebruiker door hem permanent worden 

overgedragen aan een andere gebruiker. Het tweede lid maakt het mogelijk installaties die 

oorspronkelijk onder het werkgebied van de inspectieafdeling van de gebruiker vielen, te 

handhaven in de nieuwe situatie waarbij de aan de nieuwe gebruiker overgedragen installatie(s) in 

werking blijven op het terrein van de vorige gebruiker. Hiermee wordt voorkomen dat de 

bestaande kennis en expertise van de installatie(s) op het terrein van de vorige gebruiker worden 

versnipperd. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe gebruiker van de installatie(s) het in het eerste lid 

beschreven gemeenschappelijk veiligheidsbeleid dient te onderschrijven tezamen met de inhoud 

van het derde lid. Een bevestiging van deze instemming vormt een onderdeel van de aanvraag. 

 



Het derde lid gaat in op de positie, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van een inspectieafdeling 

van de gebruiker. Belangrijk voor het functioneren van een inspectieafdeling van de gebruiker is 

dat bij geschillen tussen de inspectieafdeling van de gebruiker en andere bedrijfsbelangen er 

directe toegang is tot de directie die verantwoordelijk is voor de technische integriteit van de 

drukapparatuur (de zogenoemde escalatielijn). Het tweede deel van dit lid benadrukt dat de 

inspectieafdeling van de gebruiker en haar personeel zich niet mogen inlaten met activiteiten die in 

conflict kunnen zijn met de onafhankelijkheid van hun oordeel en hun integriteit met betrekking tot 

de inspectieactiviteiten. 

 

In het vierde lid is sprake van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee wordt een 

kwaliteitsmanagementsysteem volgens de geldende internationale/Europese normering (thans 

NEN-EN-ISO 9001) bedoeld. 

 

In het vijfde lid zijn de taken weergegeven die door een inspectieafdeling van de gebruiker, onder 

toezicht van een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, mogen worden uitgevoerd voor zover de 

inspectieafdeling van de gebruiker daarvoor is gecertificeerd. Onder a wordt gesproken over 

onderzoeken in het kader van herkeuringen, namelijk de controle van de inwendige toestand van 

drukapparatuur door een inwendig onderzoek of een ander passend onderzoek gericht op de 

inwendige toestand en de controle van de uitwendige toestand van de drukapparatuur (artikel 22, 

zesde lid). Dit kunnen onderzoeken zijn in het kader van herkeuringen met een vaste termijn (a1) 

maar ook onderzoeken in het kader van herkeuringen in geval van termijnverlenging (a2) of 

termijnflexibilisering (a3). Onder b is sprake van onderzoeken in het kader van voorgenomen 

reparaties. De in dit onderdeel bedoelde werkzaamheden kunnen betrekking hebben op 

onderzoeken in het kader van het beoordelen van het ontwerp van reparaties (b1) als ook op de 

onderzoeken in het kader van inspectie van uitgevoerde reparaties (b2). Bij de certificering kan 

door de inspectieafdeling van de gebruiker worden gekozen uit één of meer van de onder a en b 

opgesomde taken. Enkele taken kunnen vanwege hun uitvoeringsaspecten niet afzonderlijk worden 

gekozen maar dienen met één of meer andere taken te worden gecombineerd. Dit is van 

toepassing bij de taak van het doen van onderzoeken in het kader van termijnflexibilisering (a3). 

Deze dient te worden aangevraagd in combinatie met de taak van het doen van onderzoeken in het 

kader van herkeuring met vaste (a1) en verlengde termijn (a2). 

 

In het Warenwetbesluit drukapparatuur kon een inspectieafdeling van de gebruiker tevens 

onderzoeken in het kader van voorgenomen constructieve wijzigingen uitvoeren. Deze mogelijkheid 

is geschrapt aangezien in het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 volledig wordt aangesloten bij 

de richtlijn. De richtlijn bepaalt dat bij ingrijpende wijzigingen de wijzigingen van de 

drukapparatuur onder de richtlijn dient te worden gebracht. 

 

In het zesde lid is aangegeven dat de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie bij het opstellen van 

de respectievelijke verklaringen gebruik maakt van een rapport van de inspectieafdeling van de 

gebruiker. 

 

Het toezicht van een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie op een inspectieafdeling van de 

gebruiker heeft verschillende elementen: 

1. Het beoordelen van het kwaliteitsmanagementsysteem van de inspectieafdeling van de 

gebruiker aangaande de taken als bepaald in artikel 36, vijfde lid. 

2. Het toezicht op het verrichten van onderzoeken in het kader van herkeuringen als bedoeld in 

artikel 22, zesde lid; en 

3. Het toezicht op het verrichten van onderzoeken in het kader van voorgenomen reparaties als 

bedoeld in artikel 26, derde lid. 

 

Dit toezicht van een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie omvat: 

a. Verificatie van de herbeoordelingsplannen ten behoeve van termijnverlenging en ten behoeve 

van termijnflexibilisering. Voor het toezicht in het kader van herkeuring op basis van vaste 

termijnen kan de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie volstaan met de verificatie van een 

deel van de herbeoordelingplannen. 

b. Het bijwonen of herhalen van een deel van de uitgevoerde onderzoeken in overeenstemming 

met het herbeoordelingsplan voor vaste termijnen, termijnverlenging of termijnflexibilisering. 



c. Verificatie van een deel van het ontwerp van een reparatie en verificatie van een deel van de 

bijbehorende inspectieplannen. 

d. Het bijwonen of herhalen van een deel van de uitgevoerde onderzoeken in het kader van de 

reparatie. 

e. Verificatie van de rapportages van de inspectiebevindingen. 

 


