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Een medewerker van ons bedrijf heeft flinke
verwondingen opgelopen aan zijn handen toen
hij een wasinstallatie aan het schoonmaken
was. Een Arbo-deskundige heeft de wasinstal-
latie bekeken en voor ons gebruik als onveilig
beoordeeld. Intussen heeft de advocaat van
mijn medewerker ons bedrijf aansprakelijk
gesteld voor de letselschade die de medewerker
heeft opgelopen. Is het voor mij nu mogelijk,
om de leverancier van de wasinstallatie aan-
sprakelijk stellen?
U kunt de producent of de importeur van
de wasinstallatie, afhankelijk van waar de
wasinstallatie is vervaardigd, aansprake-
lijk stellen mits de wasinstallatie na 1
januari 1995 is geproduceerd.
Is de wasinstallatie buiten Europa
gemaakt, dan kunt u de leverancier of de
importeur van de wasinstallatie voor de
opgelopen schade aansprakelijk stellen.
Is de wasinstallatie in Europa gefabri-
ceerd, dan kunt u de leverancier of de
producent van de wasinstallatie voor de
opgelopen schade aansprakelijk stellen.
Wanneer de wasinstallatie vóór 1 januari

1995 geproduceerd is, dan bent u als
werkgever verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van de wasinstallatie en zult u de
schade moeten verhalen bij uw verzeke-
ringsmaatschappij.
Wasinstallaties die vanaf 1 januari 1995
zijn geproduceerd, moeten voldoen aan
de Machinerichtlijn 98/37/EG, de Laag-
spanningsrichtlijn 73/23/EEG en de EMC-
richtlijn 89/336/EEG en zijn voorzien van
een CE-markering en een volledig inge-
vulde machineplaat. Wanneer deze gege-
vens niet op de wasinstallatie zijn aange-
bracht en de wasinstallatie is na 1 januari
1995 geleverd, dan heeft uw leverancier
in het kader van de Europese product
wetgeving een strafbaar feit gepleegd.
Ook is het van belang dat uw leverancier
bij de wasinstallatie een gebruikershand-
leiding in de Nederlandse taal heeft mee-
geleverd. Is dit niet gebeurd, dan kunt u
op grond van vernoemde wettelijke
bepalingen, de leverancier voor de totale
schade aansprakelijk stellen.

Uitvallen van 
koelinstallatie
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het produceren
en verpakken van vleeswaren. In augustus
bemerkte een van mijn medewerkers dat de
temperatuur van de vleeswaren in de koelcel
veel te hoog was opgelopen. Wij moesten alle
verpakte vleeswaren afkeuren. Een storing aan
de koelinstallatie was de oorzaak. De schade-
expert van de verzekering heeft bepaald dat
slechts een deel van de gelede schade wordt
uitgekeerd. Wij zouden de koelinstallatie ver-
keerd gebruiken. Dat is beslist niet waar. Kan
ik nog bezwaar maken tegen deze beslissing?
Ook als uw verzekeringsmaatschappij
een beslissing heeft genomen of een deel
van het schadebedrag al heeft uitge-
keerd, kunt u met recht bezwaar maken.
Een expert die namens de verzekering
een schade komt opnemen, doet dit in
wezen voor zijn opdrachtgever. Daarom
is het wettelijk zo geregeld, dat de verze-
kerde altijd het recht heeft op het laten
verrichten van een contra-expertise. Ver-
volgens kan aan de hand van deze twee
expertiserapporten de verzekeringsmaat-
schappij een weloverwogen beslissing
nemen. Indien u uw verzekeringsmaat-
schappij laat weten, dat u een contra-
expert gaat inschakelen, worden ook de
kosten van de contra-expert door de ver-
zekeringsmaatschappij gedekt. Het is
aan te raden om een erkende contra-
expert in de hand te nemen, en deze
vooraf te vragen naar de mogelijkheid
van het opstellen van een contra-experti-
serapport, waarmee uw gelijk kan wor-
den aangetoond. Indien de contra-expert
laat weten dat dit niet mogelijk is, zult u
genoegen moeten nemen met slechts
een deel van de schadevergoeding.

Wetgeving
Veiligheid & recht

In de wetgevingsrubriek ‘Veiligheid en recht’ beantwoordt tech-

nisch jurist en beëdigd contra-expert Martin J. Degen vragen uit

de praktijk op het gebied van Europese productwetgeving en

CE-markering. De redactie van VMT nodigt haar lezers uit om

hun vragen naar de VMT-redactie te sturen onder vermelding van

‘Veiligheid en recht’. 
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Bij controle bleek dat de koelinstallatie kapot was. De verzekeraar wilde slechts een deel van
de schade vergoeden.
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Verwonding door wasinstallatie


