
Het komt regelmatig voor dat
bedrijven die een gebruikte
machine hebben aangeschaft

pas aan de Nederlandse grens, waar
de gebruikte machine staat, ontdek-
ken dat een niet-Europese gebruikte
machine aan de Europese richtlijnen
moet voldoen. En dat er overeenkom-
stig deze Europese wetgeving een
CE-markering (CE-logo) op de
machine moet zitten.

Voordat de Nederlandse douane een
gebruikte machine vrijgeeft, vindt er
bij de douane een inspectie van de
machine plaats. De machine wordt
gecontroleerd op het aanwezig zijn
van zowel een CE-logo als een
machineplaat met de naam- en adres-
gegevens van de fabrikant. Vervol-
gens worden de Verklaring van Over-
eenstemming, de gebruikershandlei-
ding en wanneer van toepassing de

testrapporten (bijvoorbeeld bij de uit-
stoot van gassen of bij het voortbren-
gen van geluid) op hun juistheid
gecontroleerd. 

Civiele procedure
Indien de douane vaststelt dat de
machine niet voldoet aan de gestelde
eisen of dat de bijbehorende docu-
menten niet juist zijn ingevuld dan
wel ontbreken, wordt de machine
niet vrijgegeven. De douane zal dan
contact opnemen met de vervoerder

van de machine en veelal dan gaat de
carrousel van opeenvolgende ondui-
delijkheden draaien.

Voor alle duidelijkheid, een
gebruikte machine moet net als een
nieuwe machine, die van buiten
Europa wordt geïmporteerd, voldoen
aan de van toepassingzijnde Europe-
se richtlijnen en voorzien zijn van
een CE-markering (CE-logo). Met de
procedure van de CE-markering
wordt officieel aangetoond dat de
gebruikte machine veilig is voor het
beoogde gebruik. De CE-markering
heeft een directe relatie met de pro-
ductaansprakelijkheid. In geval van
schade, welke ondubbelzinnig is ver-
oorzaakt door een machine, kan de
overheid het verantwoordelijke
bedrijf strafrechtelijk aanspreken. Dit
zelfde geldt voor de gebruiker van de
machine, deze kan het verantwoorde-
lijke bedrijf civielrechtelijk aanspre-
ken. De financiële gevolgen van civie-
le procedures in Nederland beginnen
zo langzamerhand te lijken op de
situaties in de Verenigde Staten:
steeds hogere claims.

Verklaring 
Verantwoordelijk voor deze wettelijke
verplichting is het Nederlandse
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bedrijf die de machine van buiten
Europa importeert. Dit Nederlandse
bedrijf moet er voor zorgen, dat de
machine voldoet aan de essentiële
eisen uit de geldende Europese richt-
lijnen en aansluitend dat het CE-logo
met recht is aangebracht.

Om de overeenstemming met de
Europese richtlijnen van de gebruikte
machine officieel te verklaren, dient
een Verklaring van Overeenstemming
(IIA) in de Nederlandse taal te zijn
opgesteld. Op deze verklaring dienen
de namen en adressen van zowel de
producent als de Nederlandse impor-
teur vermeld te staan. Eveneens die-
nen op deze verklaring de opgevolgde
Europese richtlijnen en gebruikte
Europese normen omschreven te zijn.
Tenslotte is de verklaring pas offi-
cieel, wanneer de producent en de
Nederlandse importeur hun handte-
kening hebben gezet.

Bij de niet-Europese gebruikte

machine dient ook een gebruikers-
handleiding in de Nederlandse taal
aanwezig te zijn.

Richtlijnen
Voor het merendeel van de machines
zijn de volgende richtlijnen van toe-
passing: Machinerichtlijn 98/37/EG,
de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG,
de EMC-richtlijn 89/336/89/EEG, de
richtlijn voor Drukapparatuur
97/23/EG en de richtlijn Geluidsemis-
sie 2000/14/EG.
– De Machinerichtlijn behandelt alle
mechanische aspecten van een machi-
ne en geeft een dwingende verwijzing
naar het opvolgen van de essentiële
eisen en het uitvoeren van een genor-
maliseerde risicoanalyse en het
opstellen van een gebruikershandlei-
ding met veiligheidsvoorschriften.
– De Laagspanningrichtlijn behandelt
alle elektrische aspecten van een
machine en geeft direct en indirect
voorschriften voor de isolatie, de
bevestigingen en de codering en de
toepassing van veiligheidssymbolen.
– De EMC-richtlijn geeft voorschrif-
ten voor de twee specifieke EMC-
gedragingen van de elektronica die bij
een machine gebruikt is. Allereerst
mag deze elektronica maar een
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bepaalde hoeveelheid EMC-storing
geven (emissie). Tevens mag deze
elektronica niet te gevoelig zijn voor
deze EMC-storing (immuniteit).
– De richtlijn Drukapparatuur behan-
delt de essentiële eisen die aan de
onder druk staande delen van een
machine worden gesteld. De eisen
betreffen het ontwerp de gebruikte
materialen en het fabricageproces.
– De richtlijn Geluidsemissie werkt
per machinesoort een meetvoor-
schrift uit en verwijst naar het toe-
passen van EN-normen.

CE-certificering
De procedure van vaststelling of een
machine aan de geldende richtlijnen
voldoet, noemt men de CE-certifice-
ring. Deze certificering kan zowel
buiten Europa als in Nederland
plaatsvinden.

Indien een bedrijf van buiten Euro-
pa een gebruikte machine levert die al
gecertificeerd is en tevens is voorzien
van een CE-logo, dan dient het
Nederlands bedrijf die deze machine
heeft besteld er rekening mee houden
dat het gaat om een transactie die valt
onder de Europese wetgeving. Omdat
de Nederlandse wetgever enkel bij
machte is om bedrijven in Europa aan
te spreken, is bij een transactie met
een niet-Europese machine, de
betrokkenheid van een Nederlands
bedrijf wettelijk verplicht.

Indien er door een officieel contro-
leorgaan (Douane, Arbeidsinspectie
of Keuringsdienst van Waren) wordt
vastgesteld, dat er iets mis is met een
niet-Europese machine, dan wordt
het Nederlandse bedrijf die deze
machine heeft geïmporteerd officieel
aangesproken. Daarom ook moet de
Verklaring van Overeenstemming in
de Nederlandse taal zijn opgesteld,
en moet op deze verklaring de naam
van de Europese vertegenwoordiger
vermeld staan.

Zowel de niet-Europese leverancier
van een gebruikte machine als het
Nederlands bedrijf die de machine

wil ontvangen, kunnen voor de CE-
certificering samenwerken met een
deskundige derde partij.

Inspanningsplicht
Een deskundige kan minimaal de CE-
certificering van de gebruikte machi-
ne aan de hand van geldende richtlij-
nen en normen controleren en schrif-

telijk zijn bevindingen aan de
opdrachtgever laten weten. Indien de
opmerkingen van de deskundige
exact worden opgevolgd, kan bij vra-
gen over de certificering het docu-
ment van de deskundige worden
gebruikt om de inspanningsplicht
die het Nederlandse bedrijf heeft bij
het opvolgen van de Europese richt-
lijnen en de CE-markering, aan te
tonen. Het spreekt voor zich dat het
Nederlandse bedrijf bij deze vorm
van de certificering van een gebruikte
machine geheel en alleen verant-
woordelijk en aansprakelijk blijft.

De betrokken bedrijven kunnen ook
de complete CE-certificering van de
gebruikte machine uit handen geven

aan een deskundige. Deze deskundi-
ge kan op locatie de gebruikte machi-
ne aan de hand van de essentiële
eisen van de geldende richtlijnen en
Europese normen controleren. De
technische veiligheidsaanpassingen
die de deskundige nodig acht, kun-
nen dan ter plaatse worden uitge-
voerd en door de deskundige zowel
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schriftelijk als correct worden uitge-
voerd bevestigd. Vervolgens kan de
deskundige zorgdragen dat alle
documenten voldoen aan de gestelde
eisen. Bij vragen over de CE-certifice-
ring kan de deskundige worden
gebruikt voor een specialistische uit-
leg. Bij deze vorm van certificering
van een gebruikte machine heeft niet
alleen het Nederlandse bedrijf maar
ook de deskundige een verantwoor-
delijkheid.

Deskundige
Tenslotte kan de totale verantwoor-
ding voor de CE-certificering van een
gebruikte machine en de wettelijke
plicht van een Nederlandse vertegen-
woordiging uit handen worden gege-
ven aan een deskundige. In Neder-
land zijn er een aantal specialistische
bureaus, die zowel voor de CE-certifi-
cering als voor de Nederlandse verte-
genwoordiging kunnen zorgen.
Omdat deze deskundige de hele CE-
certificering van een gebruikte
machine uitvoert en alleen een Ver-
klaring van stemming opstelt en
mede ondertekent wanneer de
machine voldoet aan de gestelde
eisen, kan de deskundige de rol van
Nederlandse vertegenwoordiger met
recht dragen. Het spreekt voor zich
dat de deskundige in deze certifice-
ringvorm geheel en alleen verant-
woordelijk en aansprakelijk is. ■
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