
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2018/10622]

1 FEBRUARI 2018. — Koninklijk besluit betreffende de erkenning
van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor gasverbrandingstoe-
stellen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) 2016/426 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende gasverbrandingstoestellen en
tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG van de Raad;

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.11, ingevoegd
bij de wet van 25 april 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de
markt brengen van gastoestellen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op
16 november 2017;

9504 BELGISCH STAATSBLAD — 08.02.2018 — MONITEUR BELGE

Gelet op advies 62.530/1 van de Raad van State, gegeven op
19 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en
de Minister van Energie,
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Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° “minister” : de minister bevoegd voor economie en de bescher-
ming van de veiligheid van de consumenten;

2° “gemachtigde van de minister” : de directeur-generaal of de door
hem gemachtigde ambtenaar van de Algemene Directie Energie van de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

3° “overheidsdienst” : de Algemene Directie Energie van de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

4° “markttoezichtautoriteiten” : de autoriteiten die op basis van het
ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren
die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken
bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht, bevoegd
zijn tot het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in
artikel XV.102 van hetzelfde Wetboek;

5° “verordening 2016/426” : verordening (EU) 2016/426 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende
gasverbrandingstoestellen en tot intrekking van Richtlijn 2009/142/EG
van de Raad;

6° “verordening 765/2008” : verordening (EG) nr. 765/2008 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de
eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen
van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93;

7° “aanmeldende instantie” : de gemachtigde van de minister die
overeenkomstig hoofdstuk 3 ermee belast is om de aanvragen van
conformiteitsbeoordelings-instanties te beoordelen en te beslissen tot
aanmelding of niet en deze laatste desgevallend aan te melden bij de
Europese Commissie.

HOOFDSTUK 2. — Aanmelding van conformiteitsbeoor-delingsinstanties

Art. 2. Uitsluitend conformiteitsbeoordelings-instanties die overeen-
komstig artikelen 6 en 7 van dit besluit en verordening 2016/426
rechtmatig werden aangemeld bij de Europese Commissie, waarvoor
geen bezwaren werden ontvangen binnen twee weken na de aanmel-
ding, zijn gerechtigd om conformiteitsbeoordelingstaken uit te voeren.

Art. 3. Om te kunnen worden aangemeld moet een conformiteitsbe-
oordelingsinstantie aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 van dit
besluit, alsook aan de eisen bedoeld in artikel 23 van verorde-
ning 2016/426 voldoen.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 23, negende lid, van verorde-
ning 2016/426 sluiten conformiteitsbeoordelingsinstanties een burger-
lijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Art. 5. Overeenkomstig artikel 20, tweede lid, van verorde-
ning 2016/426 dient een conformiteitsbeoordelingsinstantie te zijn
geaccrediteerd voor de conformiteitsbeoordelingstaken die ze verricht
overeenkomstig verordening 765/2008, waarbij de beoordeling en het
toezicht op de conformiteitsbeoordelingsinstanties bedoeld in arti-
kel 20, eerste lid, van verordening 2016/426 worden uitgevoerd door
een nationale accreditatie-instantie, zoals gedefinieerd in de verorde-
ning 765/2008.

HOOFDSTUK 3. — Aanmeldingsprocedure

Art. 6. Een conformiteitsbeoordelingsinstantie dient een verzoek om
aanmelding in bij de gemachtigde van de minister.

Het verzoek om aanmelding gaat vergezeld van een beschrijving van
de conformiteitsbeoordelingsacti-viteiten, de conformiteitsbeoordelings-
procedure(s) en het soort gasverbrandingstoestellen en appendages
waarvoor de instantie verklaart bekwaam te zijn en van een accredita-
tiecertificaat dat is afgegeven door de Belgische accreditatie-instantie
BELAC of van een accreditatie-instantie die het akkoord van weder-
zijdse erkenning (MLA – MultiLateral Agreements) inzake accreditatie
van de EA (European co-operation for Accreditation) heeft onderte-
kend, waarin wordt verklaard dat de conformiteitsbeoordelingsin-
stantie voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 23 van verorde-
ning 2016/426.
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Art. 7. § 1. De aanmeldingsaanvraag wordt onderzocht door de
overheidsdienst. Dit onderzoek is gesteund op de bij het aanvraagdos-
sier gevoegde stukken, iedere beschikbare informatie alsook op elk
nodig geacht onderzoek ter plaatse.

De overheidsdienst onderzoekt de ontvankelijkheid en volledigheid
van de aanvraag en stelt de aanvrager hiervan in kennis. De overheids-
dienst deelt hem mee welke stukken en inlichtingen er nog ontbreken.

Binnen zestig dagen na de vaststelling van de volledigheid van het
dossier neemt de gemachtigde van de minister een beslissing om de
instantie al dan niet aan te melden bij de Europese Commissie.

§ 2. In geval van een positieve beslissing meldt de gemachtigde van
de minister de erkende instantie onverwijld aan bij de Europese
Commissie.

De gemachtigde van de minister stelt de betrokken instantie in
kennis van de beslissing van de minister en van het feit dat er bezwaren
werden ingediend door de Europese Commissie of de andere lidstaten
binnen twee weken na de aanmelding.

In geval van een negatieve beslissing wordt deze onverwijld ter
kennis gebracht van de betrokken instantie door de gemachtigde van
de minister.

§ 3. De betrokken instantie mag de activiteiten van een aangemelde
instantie alleen verrichten als de Europese Commissie en de andere
lidstaten binnen twee weken na een aanmelding geen bezwaren hebben
ingediend.

§ 4. Voor de toepassing van dit besluit worden de instanties die door
een van de lidstaten aangemeld zijn bij de Europese Commissie
overeenkomstig verordening 2016/426 gelijkgesteld met de instanties
aangemeld overeenkomstig paragraaf 2.

HOOFDSTUK 4. — Operationele en informatie verplichtingen van aange-
melde instanties

Art. 8. De conformiteitsbeoordelingsinstanties die zijn aangemeld
overeenkomstig artikel 7, worden hierna als ″aangemelde instanties″
benoemd. Onverminderd de eisen bedoeld in artikel 23, de operationele
verplichtingen bedoeld in artikel 31, en de informatieverplichtingen
bedoeld in artikel 33 van verordening 2016/426, zijn deze aangemelde
instanties ertoe gehouden de instructies na te leven welke hun door de
minister of zijn gemachtigde worden gegeven met betrekking tot de
taken waarvoor ze aangemeld zijn.

Deze instructies houden in ieder geval maar niet uitsluitend in dat de
aangemelde instanties rechtstreeks of via vertegenwoordigers deelne-
men aan de werkzaamheden van de coördinatiegroep van conformi-
teitsbeoordelingsinstanties opgericht door de Europese Commissie.

Art. 9. De aangemelde instantie voorziet de interne beroepsproce-
dure, zoals voorgeschreven in het kader van de accreditatievoorwaar-
den, met betrekking tot haar beslissingen.

HOOFDSTUK 5. — Toezicht van de aangemelde instanties,
sancties en beroep

Art. 10. De minister kan de erkenning beperken, schorsen of
intrekken indien er vastgesteld wordt dat een van de eisen, bedoeld in
artikel 23 van verordening 2016/426, niet meer wordt nageleefd of
indien de aangemelde instantie zich niet houdt aan de operationele
verplichtingen bedoeld in artikel 8. De minister neemt de beslissing om
erkenningen te beperken, te schorsen, of in te trekken op basis van de
ernst van het niet-voldoen aan die eisen of het niet-nakomen van die
verplichtingen.

De minister kan de erkenning eveneens beperken of intrekken
indien, na een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de
in artikel 7 bedoelde aanmelding, blijkt dat de instantie geen enkele
activiteit heeft uitgeoefend in het domein waarop de erkenning
betrekking heeft of dat deze activiteit verwaarloosbaar is.

Art. 11. De beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen
van artikel 10 worden aan de betrokken instantie medegedeeld.

Indien de beslissing de beperking, schorsing of de intrekking van de
erkenning als gevolg heeft, treedt zij in werking op de datum van de
kennisgeving.

Art. 12. De erkenning wordt van rechtswege ingetrokken indien de
in de artikelen 5 en 6 bedoelde accreditatie door de accreditatieinstel-
ling werd ingetrokken of niet werd hernieuwd. De intrekking van de
erkenning treedt in werking wanneer, na verloop van de procedure die
volgt uit het bij de accreditatieinstelling eventueel ingediend beroep,
deze instelling de intrekking of niet hernieuwing van de accreditatie
bevestigt.
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Art. 13. De gemachtigde van de minister wijzigt onverwijld de
aanmelding bij de Europese Commissie om deze in overeenstemming
te brengen met de beperking, schorsing of intrekking in uitvoering van
de artikelen 10 tot 12 en brengt de Commissie en de andere lidstaten
hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Wanneer de aanmelding wordt beperkt, opgeschort of ingetrokken of
de aangemelde instantie haar activiteiten staakt, dan kan de gemach-
tigde van de minister opdragen dat de dossiers worden overgedragen
aan een andere aangemelde instantie, dan wel op een andere manier ter
beschikking worden gehouden voor inzage op verzoek door de
verantwoordelijke aanmeldende autoriteiten en markttoezichtautoritei-
ten.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepalingen

Art. 14. Het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de
markt brengen van gastoestellen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 30 januari 1996 en 6 december 2005, wordt opgeheven.

Art. 15. De minister bevoegd voor Economie en de Bescherming van
de veiligheid van de consumenten en de minister bevoegd voor Energie
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS

De Minister van Energie,
M. C. MARGHEM
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