
BETROUWBARE  
CE-MARKERINGEN 

“De handleiding 

van een machine 

heeft juridische 

betekenis” 

Marieke Kleijn - 

Advocaat Fifth 

advocatuur 

 

De vraag of de 

handleiding voor 

aanschaf van een 

machine wordt  

gelezen,            

beantwoord  

30 %  

van de zaal       

bevestigend. 

Actieve deelname tijdens break-out sessie 

Verslag van break-out sessie 

Als we spreken over de Machinerichtlijn dan wordt vaak ingezoomd op het 

moment dat de machine klaar is om op de markt te worden gebracht. Wat 

zijn de verantwoordelijkheden die ontstaan op dat moment?  

In mijn break-out sessie tijdens het congres Industriële Veiligheid 2016 

ben ik met de deelnemers in de zaal gaan kijken naar de schakels in de 

keten daarvoor. Bij het ’ontstaan’ van de machine zijn diverse fabrikanten 

van onderdelen en (deel)machines bij betrokken. Hoe veel weet men van 

de gebruikte onderdelen? Wat mag een koper van een machine op dat 

punt van een fabrikant verwachten? Wat kan de fabrikant verwachten van 

haar leveranciers?  

Onderzoeksvraag 

Betrouwbaarheid van de supply chain is in veel branches hot-topic. Denk 

bijvoorbeeld aan de discussies die ontstaan zijn over het inzichtelijk heb-

ben van de keten als gevolg van schandalen in de foodbranche. Is de in-

dustrie goed gewapend tegen haar eigen schandaal? Vanuit die achter-

grond de onderzoeksvraag: Hoe goed heeft de industrie de supply chain 

in kaart en hoe zeker is zij over de betrouwbaarheid?  

 

Congres - Industriële Veiligheid 2016 Februari 2016 



74 % van de deelnemers is 

het niet eens met de stel-

ling dat  een CE-markering 

niet meer gecontroleerd 

hoeft te worden. 

Import machines uit 3e landen 

2 % van de aanwezigen in de zaal staat te springen van geluk als aangekondigd wordt 

dat een machine in een land buiten de EU zal worden aangeschaft 

26.9 % wil het technisch dossier in die situatie zien, en maar liefst 59,6 % antwoord dat 

zij het technisch dossier dan willen hebben. 

10 % van de aanwezigen geeft aan dat het geen zin heeft om het technisch dossier te 

vragen - je krijgt het toch niet. 

Van hoeveel procent van de onderdelen kunt u met redelijkheid iets zeggen over de veiligheid? 

Verdeling aanwezigen in de zaal ‘testpanel’ naar categorie 

“Problematiek bij 

import machines is 

bekend in de zaal” 

Marieke Kleijn  

“Onzekerheid over betrouwbaarheid 

lijkt vrij groot -   

duidt op risico’s voor aansprakelijkheid 

als fabrikanten-verantwoordelijkheid 

wordt genomen” 

Marieke Kleijn  

Het controleren CE-verklaring van over-

eenstemming bestaat in ieder geval uit: 

 

 Richtlijnen  

 Normen 

 Format 

 Ondertekening 

 

Controleer of je te maken hebt met een 

partij die de Machinerichtlijn kent. 



Marieke Kleijn  

Tips voor uw buurman 
 

“Trek de leverancier erbij voor de RI&E op uw eigen werkplek” 

“Vertrouwen (op CE) is goed, controle (ter plaatse) is beter” 

“Koop alleen in Europa en doe een volledige check” 

“Wat kan je zeggen over de kwaliteit van het technisch dossier?” 

“Laat je begeleiden door een veiligheidskundige, ga niet alleen aan het 

werk” 

“Spar af en toe eens met een professional” 

“Gebruik gezond verstand bij CE” 

“Vooroverleg inkoop, gebruiker/management en safety” 

“Technisch dossier compleet en actueel voordat het product in China het 

schip op gaat naar Nederland” 

“Beschouw CE-markering als een middel i.p.v. een doel” 

“Regel TCD bij contract” 

“Werk met een standaard technical scope of work” 



Contact met  

Fifth Advocatuur 

Neem voor meer informatie 

over de diensten telefonisch 

contact op.   

+31 (344) 870 278 

 

Fifth Advocatuur 

Spoorstraat 12 

4001 CN Tiel 

info@fifthadvocatuur.nl 

 

Bezoek de website op 

www.fifthadvocatuur.nl 

 

Fifth Advocatuur is een advocatenkantoor dat juridische dienstverlening 

biedt op drie rechtsgebieden: 

 

Productregelgeving 

Waar moet ik aan denken als ik een nieuw product introduceer of een  

machine oplever? Hoe ga ik om met vragen van toezichthouders? Fifth 

Advocatuur is gespecialiseerd in non-food warenwetgeving en levensmid-

delenwetgeving en heeft unieke kennis over CE-markering.  

 

Intellectuele Eigendom 

Hoe bescherm ik mijn naam of product? Wat doe ik als iemand een pro-

duct introduceert dat teveel lijkt op mijn product? Mag deze reclame?  

Fifth Advocatuur adviseert en procedeert geregeld over IE-bescherming.  

 

Handelsrecht 

Dagelijks worden nieuwe verbintenissen aangegaan. Om risico’s te be-

perken is het belangrijk om daarvoor een overeenkomst te laten opstellen 

of een controle op de overeenkomst te laten verrichten. Ook bij een stroe-

ve samenwerking of beëindiging daarvan, begeleidt Fifth Advocatuur de 

ondernemer, maar schuwt zij een juridische procedure niet. 

Fifth Advocatuur - een kantoor met een specialisatie 

 

24Legal is een verlengstuk of vervanging van een de eigen juridische af-

deling. Het kantoor levert de bedrijfsjurist op afstand, of dichtbij als u dat 

liever heeft. 24Legal zorgt ervoor dat alle juridische zaken zijn geregeld 

en is daarin betrouwbaar en betaalbaar. Samenwerking met 24Legal 

zorgt ervoor dat een volledige overzicht en controle wordt verkregen over 

de juridische kant van uw bedrijfsprocessen. .  

 

Permanente beschikbaarheid van een huisjurist gecombineerd met het 

voordeel van de juiste specialist op het juiste moment. Zo hebt u op elk 

moment de benodigde kennis ter beschikking. 24Legal biedt een scherp 

alternatief voor een advocatenkantoor en de vaste kosten van een juri-

disch medewerker.  

 

Klanten van 24Legal hebben een vast aanspreekpunt voor hun organisa-

tie. Dit aanspreekpunt zorgt ervoor dat de bedrijfsjurist met de juiste erva-

ring en achtergrond aan tafel aanschuift als er een nodig is. Leidt het be-

drijfsproces ertoe dat er juridische ondersteuning nodig is op verschillen-

de rechtsgebieden of voor verschillende taken? 24Legal zorgt ervoor dat 

het juridisch budget zo wordt ingezet dat de juridische vraag op elk terrein 

volledig gedekt is.  

 

24Legal - De resultaatgerichte sparringpartner op juridisch gebied         

Contact met 

Met 24Legal 

Neem voor meer informatie 

over de diensten telefonisch 

contact op.   

+ 31 (30) 662 85 56 

 

24Legal 

Burgemeester Verderlaan 17 

3544 AD Utrecht 

info@24legal.nl 

Vanaf 1 maart 2016: 

www.24legal.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/certificaten-keurmerken-en-meetinstrumenten/vraag-en-antwoord/wat-is-een-ce-markering-en-wanneer-moet-ik-deze-op-mijn-product-aanbrengen.html

