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Veiligheid en recht

Beschikbaarheid
reserve onderdelen
Ik werk op mijn bedrijf sinds een jaar of drie
met enkele specifieke drooginstallaties. Kort
geleden heb ik te horen gekregen dat de Fran-
se leverancier stopt met de verkoop van deze
drooginstallaties en tevens met het leveren
van vervangingsonderdelen. Kan ik op grond
van de CE-markering verlangen dat het Franse
bedrijf vervangingsonderdelen blijft leveren?
Zo nee, wat zijn dan de mogelijkheden om in
de toekomst toch de specifieke onderdelen te
verkrijgen?
De CE-markering op een drooginstallatie
zegt niets over de garantie en over de
plicht tot het naleveren van reserve-
onderdelen. Met de CE-markering heeft
de Franse producent of importeur offi-
cieel aangegeven dat de drooginstallatie
veilig is voor het beoogde gebruik. Wel
moet de Franse toeleverancier de veilig-
heid van de drooginstallaties garanderen
voor een periode van minimaal tien jaar.
In Europa is sinds 1 januari 2002 de Euro-
pese richtlijn 1999/44/EG van kracht.
Deze richtlijn bepaalt de garantiecondi-
ties, waaronder de garantieperiode voor
consumptiegoederen. Naar verwachting
zal deze wetgeving in aangepaste vorm
ook gaan gelden voor de transacties tus-
sen bedrijven onderling. Bepalend voor
het op voorraad houden van reserve
onderdelen is de garantieperiode van een
product en tevens de door de producent
aangegeven levensduur. De periode
waarin reserve-onderdelen voorhanden
moeten zijn, wordt berekend vanaf het
moment dat het laatste product van een
bepaald type is verkocht met daarbij
opgesteld de garantietermijn. 
Wij adviseren u om schriftelijk contact
met uw Franse toeleverancier op te
nemen. Stel hem op de hoogte van uw
zorg en vraag hem naar adressen van
grotere afnemers van dezelfde droogin-
stallaties.

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verpakken
van allerlei verschillende kant-en-klaarmaal-
tijden. Om aan de toenemende vraag van onze
klanten te kunnen voldoen, werken wij in
drukke periodes met veel inleenkrachten. Deze
medewerkers dienen in het bedrijf op elke
werkplek inzetbaar te zijn. Ben ik als verant-
woordelijke afdelingschef verplicht tot het
geven van instructies over de werking van alle
machines?
Instructies voor de operator zijn erg
belangrijk, dus ook voor de tijdelijke
inleenkrachten. Het is te begrijpen dat
tijdelijke medewerkers geen enkele erva-
ring hebben met de aanwezige machines.
Zij zijn zich ook niet bewust van de veilig-
heidsrisico’s die kunnen optreden. Het is
daarom erg belangrijk dat er voor de tij-
delijke arbeidskrachten en vakantiewer-
kers de tijd wordt genomen om de bedie-
ning en de veilige werking van de machi-
nes uit te leggen. Om onnodige risico’s
te voorkomen, adviseren wij u om vanuit

de risico-inventarisatie het machinepark
in te delen in machines met lage veilig-
heidsrisico’s tot machines met hoge vei-
ligheidsrisico’s. Voor ieder machine zult
u specifiek voor de tijdelijke inleenkracht
een korte werkomschrijving moeten
maken en tevens specifieke veiligheids-
voorschriften op moeten stellen. Deze
twee instructies hangt u geplastificeerd
en goed zichtbaar op ieder machine.
Indien u de tijdelijke inleenkrachten bij
voorkeur inzet bij een machine met een
laag veiligheidsrisico voorkomt u onnodi-
ge problemen. Verder adviseren wij u in
het kader van de persoonlijke veiligheid
te gaan werken met specialisten, dus tij-
delijke inleenkrachten die zijn opgeleid
voor de bediening van één of slechts twee
machines.

Wetgeving

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

4833555, info@ce-marking.nl. 

Instructies voor inleenkrachten

Werkinstructies en veiligheidsvoorschriften moeten op of in de nabije omgeving van machi-
nes worden geplaatst.


