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NIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEFNIEUWSBRIEF    
    
Voor u ligt de tweede DESC Voor u ligt de tweede DESC Voor u ligt de tweede DESC Voor u ligt de tweede DESC NieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbriefNieuwsbrief van  van  van  van 
2008.2008.2008.2008. Zoals aangekondigd in de vorige proberen 
wij u regelmatig op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen DESC en de 
elektronicabranche. 
 
Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
Mag ik me even voorstellen ? 
Naast het voorzitterschap van DESC ligt de focus 
van Mextal op de ouder en meer hulpbehoevend 
wordende maatschappij. 
Niet alleen een goed product, maar ook een goed 
advies: Mextal levert en installeert complete 
systemen op het gebied van observatie, bewaking, 
communicatie en sociale alarmering. Via de 
helpdesk bieden wij gebruikers ondersteuning in 
de toepassing van Mextal systemen. De 
combinatie van de 24-uurs helpdesk en een snelle 
responstijd van de servicedienst zorgen voor een 
hoog serviceniveau. 
 

 
 
Mextal ontwerpt en ontwikkelt de software en 
hardware ten behoeve van haar producten en 
systemen. Ook de elektronica van eindproducten 
produceren we zelf, veelal gevolgd door installatie. 
Hierdoor kunnen we de hoge kwaliteit van onze 
systemen waarborgen (ISO 9001:2001, NCP erkend 
installatie- en onderhoudsbedrijf) en garanderen. 
Daarnaast zet Mextal haar expertise in voor 
normontwikkeling bij het NNI, klankbordgroepen 
bij TNO en breed gedragen (internationale) 

onderzoeksprojecten zoals IPTV portal to 
Wellness als onderdeel van het AmIE project. 
www.mextal.com  www.mxviedome.com  
www.viedome.nl  www.viedomevandaag.nl  
www.amieproject.com    
 
    
EMC middagEMC middagEMC middagEMC middag en Ledenvergadering  en Ledenvergadering  en Ledenvergadering  en Ledenvergadering      
Op 25 juni heeft de ledenvergadering 
plaatsgevonden bij Bicon Laboratories te 
Helmond, met een informatiemiddag over 
EMC. De opkomst was redelijk goed te 
noemen (50% van de leden was aanwezig) 
en uit de evaluatieformulieren bleek dat de 
dag over het algemeen als positief werd 
ervaren. (Zou dat ermee te maken hebben 
gehad dat iedereen voor het EMC examen 
geslaagd is??). 
De lengte van de presentaties en het aantal 
en de mix van de onderwerpen beoordeelde 
u als minste. Als ‘overall’ cijfer gaf u een 
waardering net onder de 8. 
Wij houden uiteraard rekening met uw 
opmerkingen en suggesties over de deze 
vergadering en wij gaan proberen een zo 
gevarieerd en interessant mogelijk 
programma samen te stellen voor de 
volgende ledenvergadering. 
 
 
Net nu u dacht klaar te zijn…Net nu u dacht klaar te zijn…Net nu u dacht klaar te zijn…Net nu u dacht klaar te zijn…    
… heeft de EU weer besloten een aantal 
regelgevingen aan te passen. 
 
1 Uitbreiding van EU1 Uitbreiding van EU1 Uitbreiding van EU1 Uitbreiding van EUPPPP----richtlijn tot richtlijn tot richtlijn tot richtlijn tot 
energiegerelateerde productenenergiegerelateerde productenenergiegerelateerde productenenergiegerelateerde producten    
 
De EUP is een Europese richtlijn over het 
milieuvriendelijk ontwerpen van 
energieverbruikende producten. 
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(energieverbruikende apparaten zoals elektrische 
en elektronische producten) 
De uitbreiding van de richtlijn heeft voornamelijk 
betrekking op het toepassingsgebied. De huidige 
richtlijn is van toepassing op energieverbruikende 
producten (Energy Using Products). Voorstel is nu 
om ook energiegerelateerde producten op te 
nemen (Energy Related Products). (Verbruiken zelf 
geen energie maar bieden wel mogelijkheden om 
de milieuprestaties te verbeteren). Deze 
uitbreiding betreft dus nagenoeg alle producten.  
 
2 RoHS en WEEE2 RoHS en WEEE2 RoHS en WEEE2 RoHS en WEEE    
Het is zeker dat er meer producten en stoffen in de 
toekomst binnen deze richtlijn gaan vallen. De nu 
nog twee ontbrekende categorieën van de WEEE 
categorie 8 and 9 (medical and monitoring & 
control instruments) zullen vermoedelijk rond 
2011 binnen de richtlijn gaan vallen. Ook zullen er 
meer stoffen onder de richtlijn gaan vallen zoals 
o.a. meer vlamvertragers, weekmakers in plastics 
enz. Verder zullen ook alle 29 uitzonderingen nog 
weer eens bekeken gaan worden op nu 
voorhanden zijnde milieuvriendelijke alternatieven 
en indien deze er zijn zal de uitzondering met 
grote zekerheid worden terug getrokken 
 
3 Reach3 Reach3 Reach3 Reach    
REACH is de Europese verordening voor chemische 
stoffen. De afkorting staat voor Registratie, 
Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De 
kern van REACH is dat een bedrijf in principe van 
alle stoffen die het produceert, verwerkt of 
doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en 
maatregelen moet benoemen (en voor het eigen 
bedrijf ook moet nemen) om die risico's te 
beheersen. Met de invoering van REACH verschuift 
de verantwoordelijkheid voor een adequate 
risicobeheersing van chemische stoffen naar het 
bedrijfsleven.  
Gerrit Versteeg 
(meer info over REACH is te verkrijgen op het secretariaat) 
 

Dinsdag 21 oktober: ledenvergadering bij Dinsdag 21 oktober: ledenvergadering bij Dinsdag 21 oktober: ledenvergadering bij Dinsdag 21 oktober: ledenvergadering bij 
OMRON te den BoschOMRON te den BoschOMRON te den BoschOMRON te den Bosch. 
Datum: Dinsdag 21 oktober 2008  
Plaats: OMRON Automation Competence Center 
(ACC), Zilverenberg 2, 5234 GM (bedrijventerrein 
Brabantse Poort) in Den Bosch 
 
Programma: 
09.45  ontvangst 
10.00  aanvang ledenvergadering  
11:00  strategiesessie (o.l.v. Gert ten Cate 

Consulting) 
13:00  lunch  
14.00  vervolg met presentatie / rondleiding 
door OMRON 
17.00  borrel  
18.00  afsluiting 
Aansluitend diner (indien aangemeld en voor 
eigen rekening) 
 
Zoals u ziet is ook deze bijeenkomst een 
interessante combinatie van netwerken en 
uw kennis bijhouden. 
 
Uw aanmelding via bijgevoegd antwoord- 
formulier zien wij graag tegemoet. 
 
Nieuwe leveringsvoorwaarden.Nieuwe leveringsvoorwaarden.Nieuwe leveringsvoorwaarden.Nieuwe leveringsvoorwaarden.    
Het bestuur van DESC heeft in overleg met 
het juridisch team van de Metaalunie de DESC 
leveringsvoorwaarden aangepast naar 
aanleiding van de wijzigingen in de 
Metaalunievoorwaarden. Tijdens de 
ledenvergadering komen we hierop terug. 
 
Aanleveren Aanleveren Aanleveren Aanleveren kopijkopijkopijkopij    
De volgende Nieuwsbrief willen we in 
december uit laten gaan. Uw Kopij hiervoor 
kunt u mailen naar: ellage@planet.nl of 
wijnands@metaalunie.nl.  
Vanaf deze editie van de nieuwsbrief gaan 
we telkens een lid benaderen voor de 
nieuwe vaste rubriek: ‘mag ik mijn bedrijf 
even voorstellen’. 
 
BeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzicht    
Voor het beurzenoverzicht verwijzen wij u 
graag naar onze website  
http://www.dutchelectronics.nl/-> 
“Beurzenoverzicht”. 
 
LLLLedenedenedeneden::::    
Aanmeldingen:Aanmeldingen:Aanmeldingen:Aanmeldingen:    
Wij heten van harte welkom bij DESC: 
1) EPR Technopower te Nijmegen 
2) BLV Mechatronica BV te Valkenswaard 
 
Afmeldingen:Afmeldingen:Afmeldingen:Afmeldingen: 
geen 
 
COLOFONCOLOFONCOLOFONCOLOFON: 
Uitgave: Dutch Electronic Systems & 
Components (DESC) 
DESC is een branchegroep van de Koninklijke 
Metaalunie. Secretariaat:  
Miko Wijnands, Bernadette Puylaert 
Telefoon: 030-605 33 44  
Fax: 030-605 32 08  
E-mail: puylaert@metaalunie.nl 
E-mail: wijnands@metaalunie.nl 

 


