
CE-markering
Ons bedrijf wil een verpakkingsmachine
huren van een zusterbedrijf in Frankrijk.
Deze machine is in 1994 in de Verenigde
Staten gebouwd en bij ons moederbedrijf
tot 2001 in gebruik geweest. In 2002 is de
machine naar Frankrijk geëxporteerd. Het
Franse zusterbedrijf heeft de machine echter
niet gebruikt, maar in opslag gehouden.
Omdat deze gebruikte verpakkingsmachine
van voor de ingangsdatum van de Machi-
nerichtlijn (1 januari 1995) is, vraag ik
mij het volgende af: moet de CE-markering
alsnog worden aangebracht en kan ons
bedrijf dit doen?
Omdat het hier gaat om een zelfstan-
dig werkende machine en het niet een
machine betreft die een op een kan
worden ingebouwd in een installatie
met de CE-markering, dient de Euro-

pese eigenaar er voor te zorgen dat de
verpakkingsmachine voldoet aan de
geldende Europese richtlijnen en dat
deze is voorzien van de CE-marke-
ring. Daarbij maakt het niets uit of
het gaat om een nieuwe of gebruikte
verpakkingsmachine; alle machines
die van buiten Europa komen, moe-
ten voldoen aan de geldende Europe-
se richtlijnen en voorzien zijn van de
CE-markering.

Verder is het wettelijk niet toege-
staan dat de huurder de verplichtin-
gen van de conformiteit met de Euro-
pese richtlijnen en de CE-markering
van een machine op zich neemt. Bij
een schade(letsel) zullen de betrok-
ken verzekeringsmaatschappijen voor
de afhandeling van deze schade de
fabrikant of zijn Europese vertegen-

woordiger dan wel de
eigenaar van een machi-
ne aanspreken. Indien u
de polisvoorwaarden van
uw bedrijfsverzekering
doorneemt, zult u lezen
dat uw verantwoordelijk-
heid als huurder duide-
lijk afgebakend is. Hier-
uit vloeit voort, dat bij
schade aan de verpak-
kingsmachine uw eigen
verzekeringmaatschappij
niet uitkeert en uw
bedrijf uit eigen midde-
len de kosten zal moeten
betalen. Wat u wel kunt
doen, is het Franse zus-
terbedrijf voorstellen dat
zij uw bedrijf machtigt
voor het verzorgen van
de CE-markering voor de
verpakkingsmachine. In
dat geval zal de Verkla-
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ring van Overeenstemming dan wel
op de naam van het Franse zusterbe-
drijf moeten worden gezet. 

Aanpassen van een snijmachine
Wij hebben als bedrijf een nieuwe snijma-
chine aangeschaft, maar om deze machine
optimaal te laten functioneren zijn er aan-
passingen nodig. De leverancier liet ons
desgevraagd weten dat de machine CE-
gemarkeerd is en dat het wettelijk niet is
toegestaan de machine aan te passen.
Wanneer wij deze aanpassingen toch zelf-
standig zouden doorvoeren, verviel de CE-
markering en de garantie. Kunt u ons
hierin adviseren? 
Afhankelijk van de soort aanpassin-
gen die u aan de snijmachine wilt
doorvoeren zal de beïnvloeding van
de CE-markering een rol spelen.
Indien u van plan bent om bepaalde
afschermingen van de snijmachine
weg te halen, is dat natuurlijk een
belangrijke wijziging in de veilig-
heidsstatus van de snijmachine. Bij
controle of een onverhoopt incident
kunt u de leverancier daarvoor niet
verantwoordelijk houden. Wanneer
het zou gaan om verbeteringen van
het aan- en afvoersysteem zal er door
het uitvoeren van een genormaliseer-
de risicoanalyse moeten worden aan-
getoond dat er geen andere of grote-
re risico’s bijgekomen zijn. Als het
resultaat van deze analyse dat aan-
toont, blijft de leverancier verant-
woordelijk en aansprakelijk. Voor
wat betreft de garantie: deze komt
alleen te vervallen indien onomstote-
lijk kan worden vastgesteld dat scha-
de is ontstaan door aanpassingen die
direct of indirect te maken hebben
met het zelfstandig wijzigen van de
machine door de gebruiker. ■
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