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RIE
In ons bedrijf werken wij met verschillende
machines die door de jaren heen zijn aange-
schaft. Een groot aantal van deze machines is
voor de specifieke toepassing door onszelf
aangepast. Nu heeft een inspecteur van de
Arbeidsinspectie ons er op gewezen dat voor de
machines die niet voorzien zijn van een CE-
markering een risico-inventarisatie en -evalu-
atie moet worden verricht en dat er een plan
van aanpak dient te worden opgesteld. Kunt u
ons laten weten of deze risico-inventarisatie
en -evaluatie daadwerkelijk moet worden
gemaakt en wat met een plan van aanpak
wordt bedoeld?
Sinds 1 januari 1994 is de risico-inventari-
satie en -evaluatie (RIE) een wettelijke
verplichting voor alle werkgevers met uit-
zondering van zelfstandigen zonder per-
soneel. In de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbo-wet) staat dat een plan van aanpak
een verplicht onderdeel is van de risico-
inventarisatie en -evaluatie. Een bedrijf
met personeel moet (laten) onderzoeken
of het werk gevaar kan opleveren en of
het schade kan veroorzaken aan de
gezondheid van de werknemers.
Deze risico-inventarisatie en -evaluatie
moet schriftelijk worden vastgelegd. In
het plan van aanpak moet de werkgever
aangeven binnen welke termijn zijn
bedrijf concrete maatregelen gaat nemen
tegen de geïnventariseerde risico’s en wat
deze maatregelen opleveren. Een werkge-
ver zal jaarlijks aan de werknemers moe-
ten rapporteren over de uitvoering van
het plan van aanpak. Vervolgens is een
werkgever verplicht zijn risico-inventari-
satie en -evaluatie te laten goedkeuren
door een gecertificeerde Arbo-dienst.
Alleen werkgevers die niet meer dan 40
uur per week arbeid laten verrichten –
door een of meerdere werknemers geza-
menlijk – en vrijwilligersorganisaties zijn
vrijgesteld van deze verplichte toetsing.
Indien de arbeidsomstandigheden in een
bedrijf veranderen, moet ook de risico-
inventarisatie en -evaluatie worden aan-
gepast.

Wij hebben een verschil van mening met de
leverancier van een opzetstuk van onze ver-
pakkingsmachine voor kant-en-klaarmaaltij-
den. Wij gebruiken specifiek dit opzetstuk om
afwijkende kant-en-klaarmaaltijden te kun-
nen verpakken. De leverancier heeft dit opzet-
stuk geleverd met een Fabrikanten Verklaring
IIB, maar naar ons inzicht hebben wij een Ver-
klaring van Overeenstemming IIA nodig.
Voorts heeft de leverancier op de Fabrikanten
Verklaring IIB van het opzetstuk verklaard dat
zijn opzetstuk ook in overeenstemming is met
de essentiële eisen van
de Laagspanningricht-
lijn 73/23/EEG en de
EMC-richtlijn
89/336/EEG. Ik zou
van u willen weten of
mijn leverancier het
opzetstuk met een
Fabrikanten Verkla-
ring mag leveren en of
deze verklaring voor
de bevestiging van
andere richtlijnen mag
worden gebruikt.
Uit uw vraagstelling
blijkt dat het gaat
om een opzetstuk voor een verpakkings-
machine met een elektrische aandrijving
en gestuurd door elektronica. Uw leve-
rancier zal er mogelijk van uitgaan dat
een opzetstuk geen verpakkingsmachine
is omdat een opzetstuk geen zelfstandige
functie heeft. Zonder een verpakkings-
machine kun u het opzetstuk niet gebrui-
ken.
Uitgaande van voornoemde gedachte
maakt uw leverancier een cruciale dwa-
ling. Een opzetstuk wordt in de Machine-
richtlijn 98/37/EEC wel degelijk als een
specifieke machine gezien, namelijk als
een verwisselbaar uitrustingsstuk. Een
verwisselbaar uitrustingsstuk verandert
de functie van een bestaande machine.
Met het opzetstuk kunt u andere dan voor
de verpakkingsmachine geschikte kant-
en-klaarmaaltijden verpakken. Voor een

verwisselbaar uitrustingsstuk geldt net als
voor een machine dat wanneer aan alle
essentiële eisen van de Machinerichtlijn is
voldaan een Verklaring van Overeenstem-
ming moet worden opgesteld.
Het vermelden van de conformiteit met
de Laagspannings- en EMC-richtlijn is op
een Verklaring van Overeenstemming IIA
toegestaan. Een Fabrikanten Verklaring
IIB gebruiken om de conformiteit met
andere richtlijnen te verklaringen is niet
toegestaan. Een Fabrikanten Verklaring

IIB is bedoeld om essentiële onderdelen
te leveren die niet voorzien zijn van de
CE-markering. Degene die deze onderde-
len gaat gebruiken, moet er voor zorgen
dat zijn machine voldoet aan de gestelde
eisen en dat de CE-markering wordt aan-
gebracht en de Verklaring van Overeen-
stemming IIA wordt opgesteld. Voor alle
duidelijkheid: op een Fabrikanten Verkla-
ring IIB staat een verbod op ingebruikne-
ming van het geleverde en de plicht voor
de ontvanger om er voor te zorgen dat
het eindproduct dat gaat worden
gebouwd, wordt gecertificeerd en aan-
sluitend wordt voorzien van een CE-mar-
kering.

Wetgeving
Veiligheid en recht

In ‘Veiligheid en recht’beantwoordt technisch jurist en

beëdigd contra-expert Martin Degen vragen uit de prak-

tijk op het gebied van Europese productwetgeving en

CE-markering. VMT nodigt lezers uit vragen in te sturen.
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