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Wij zijn een bedrijf dat verschillende soorten
dranken bottelt, waaronder koolzuurhoudende
frisdranken in flesverpakking. Nu hebben wij
in de verpakkingsinstallatie een machine die
doppen op flessen aanbrengt en vastdraait.
Deze machine functioneert niet goed meer,
waardoor soms de dop niet goed vast komt te
zitten en de druk op de flessen wegvalt. Door
nauwkeurige controle hebben wij steeds weten
te voorkomen dat de niet goed afgesloten fles-
sen de consument bereiken. Deze extra contro-
le vergt veel tijd en verhoogt de kosten van het
productieproces. De verpakkingsmachine is
geleverd door een Duits bedrijf. Dit bedrijf
heeft nadrukkelijk in alle documentatie, waar-
onder de gebruikershandleiding en de techni-
sche informatie, verboden om zelfstandig aan-
passingen aan de machine te verrichten. Is het
toch mogelijk dat wij deze machine zelf aan-
passen?

Wettelijk gezien is op deze case de
Machinerichtlijn 98/37/EG van toepas-
sing. In de Machinerichtlijn is vastgelegd
dat de leverancier c.q. producent mini-
maal tien jaar dan wel zolang de machine
in gebruik is (levensduur), verantwoorde-
lijk en aansprakelijk is voor de veiligheid
van de door hem geleverde machine. Dit
verklaart dan ook de angst van het Duitse
bedrijf in kwestie voor het zelfstandig
aanpassen van machines die door het
Duitse bedrijf gemaakt en geleverd zijn.
Echter wanneer de functionaliteit van een
machine door een aanpassing niet wordt
beïnvloed (er mogen geen nieuwe- of
grotere risico’s bijkomen), mag deze
aanpassing van de machine wel degelijk
worden uitgevoerd. Door het uitvoeren
van een risicoanalyse kunt u voor uzelf
nagaan of de beoogde aanpassing tot
nieuwe en hogere risico’s leidt. U voert
eerst een risicoanalyse uit van de
bestaande situatie en vervolgens die van
de situatie na aanpassing van de machi-
ne. Treedt er dan geen negatief verschil
op dan kunt u de beoogde aanpassingen
doorvoeren.

Het gebruik van een mobiele telefoon in de
nabijheid van onze weegmachines zorgt voor
nogal wat problemen. De weegschalen zijn erg
nauwkeurig afgesteld en worden gebruikt om
snoepgoed af te wegen. Wanneer iemand in de
nabijheid van een weegschaal op zijn mobiele
telefoon wordt gebeld, resulteert dit in een
storing bij zowel de weegschaal als de mobiele
telefoon. Door deze storing wordt een verkeer-
de hoeveelheid snoepgoed afgewogen. Omdat
er een enorme ruis ontstaat in de verbinding
van de mobiele telefoon is het ook onmogelijk
om een gesprek te voeren. Alleen door het
weegsysteem compleet te resetten, wordt er
weer een juiste hoeveelheid afgewogen. Hoe
kunnen wij dit probleem oplossen?

Zowel de weegapparatuur als de mobiele
telefoon die in uw bedrijf worden
gebruikt, bevatten elektronische compo-
nenten. Deze elektronische componen-
ten zenden elektromagnetische straling
uit. Elektromagnetische straling kan
andere elektronische producten beïn-
vloedden maar het product zelf kan ook
worden beïnvloed door de elektromagne-
tische straling. Vandaar dat producten
met elektronische componenten moeten
voldoen aan de essentiële eisen uit de
EMC-richtlijn 89/336/EEG. De EMC-richt-
lijn is sinds 1 januari 1996 van kracht en
heeft betrekking op alle systemen en
installaties die elektronische componen-
ten bevatten. De richtlijn heeft betrek-
king op elektromagnetische storing die
door het product wordt veroorzaakt maar
ook op de gevoeligheid van het product
voor deze storing. In de EMC-richtlijn is
wettelijk geregeld dat de storing en de
storinggevoeligheid van een product
begrensd is. Een elektronicaproduct mag
slechts een kleine hoeveelheid storing
geven en tevens daar beperkt gevoelig
voor zijn. Hetzelfde geldt voor de weeg-
apparatuur en de mobiele telefoon die in
uw bedrijf in gebruik is. Als beide pro-
ducten officieel voorzien zijn van de CE-
markering mogen zij dus niet met elkaar

in conflict komen. Wat u kunt proberen is
in de nabijheid van de weegapparatuur
met een andere mobiele telefoon bellen.
Doet het probleem zich dan nog steeds
voor, neem dan contact op met de leve-
rancier van de weegapparatuur. U legt
hem de problematiek van de storing
voor. Wanneer de leverancier met testdo-
cumenten de conformiteit van de weeg-
apparatuur met de EMC-richtlijn niet kan
aantonen, is hij wettelijk verplicht de
weegapparatuur te ontstoren.

Wetgeving
Veiligheid en recht

In ‘Veiligheid en recht’ beantwoordt technisch jurist en beëdigd

contra-expert Martin Degen vragen uit de praktijk op het gebied

van Europese productwetgeving en CE-markering. De redactie

nodigt lezers uit om vragen in te sturen onder de vermelding

‘Veiligheid en recht’.

Ill
us

tr
at

ie
: R

en
é 

Ja
ns

se
n

Martin Degen
M.J. Degen, Consultants Europe BV, Weesp, 0294-

4833555, info@ce-marking.nl. 

Machineaanpassing Storing door een mobiele telefoon


