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Verklaringen
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen
en bouwen van specifieke doseermachines.
Wanneer wij een bestelling krijgen van alleen
een doseermachine leveren wij deze met een
Verklaring van Overeenstemming IIA. Echter
wanneer wij weten dat onze doseermachine in
een installatie wordt ingebouwd, leveren wij
onze machine met een IIB Verklaring. Hande-
len wij met de uitgifte van deze verklaringen
juist?

De Europese productwetgeving kent drie
soorten van verklaringen: een Verklaring
van Overeenstemming IIA, een Fabrikan-
ten Verklaring IIB en een Verklaring van
Overeenstemming voor veiligheidscom-
ponenten IIC. Omdat een doseermachine
voldoet aan de definitie van de Machine-
richtlijn, beweging en energie, en omdat
de doseermachine een compleet geheel
is, is het meeleveren van een Verklaring
van Overeenstemming IIA wettelijk ver-
plicht.
Alleen wanneer er een niet afgebouwde
doseermachine wordt geleverd, bijvoor-
beeld een machine zonder afscherming
die door de opdrachtgever wordt samen-
gebouwd met een andere machine, dient
er een Fabrikanten Verklaring IIB te wor-
den meegeleverd. In deze Verklaring is
een verbod van ingebruikname opgeno-
men. De ontvanger dient er vervolgens
voor te zorgen dat de machine voldoet
aan de gestelde eisen en dat de CE-mar-
kering wordt aangebracht. Het meeleve-
ren van een Fabrikanten Verklaring is ook
toegestaan, bij een machine zonder
direct doel, bijvoorbeeld een verbran-
dingsmotor.
Tot slot moeten alle componenten die
zijn bestemd voor een veiligheidsfunctie,
bijvoorbeeld een tweeknopsbediening,
worden geleverd met een Verklaring van
Overeenstemming IIC.
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Ons bedrijf maakt innovatieve
broodsnijmachines. Zoeken
naar Europese normen op
internet kost mij veel tijd en
levert weinig informatie op. De
enige informatieve site is die van
het Nederlands Normalisatie-
instituut (www.nen.nl). Over het
zoekprogramma van deze site heb
ik twee vragen. Is dit zoekprogram-
ma van het NEN volledig en zijn het
standaard prijzen die men voor de
verkoop van normen rekent? 

Voor het achterhalen van welke Europese
richtlijnen en normen voor een product
van toepassing zijn, is het op internet
bezoeken van norminstituten een goede
methode. Buiten het Nederlands Norma-
lisatie-instituut (NEN) zijn er ook de nor-
meninstituten van alle andere bij de
Europese Unie aangesloten landen, zoals
Duitsland, België, Engeland en Ierland.
Op de internetsites van deze normalisa-
tie-instituten kunt u de Europese richtlij-
nen en de bijbehorende normen voor uw
broodsnijmachines vinden en eventueel
bestellen. Door het bezoeken van de
websites van verschillende normalisatie-
instituten bent u er zeker van, dat u de
juiste Europese richtlijnen gaat gebrui-
ken. Verder krijgt u een ruim overzicht
van de normen die voor uw type brood-
snijmachine van toepassing zijn.
Tenslotte kunt u door op internet te win-
kelen bij de verschillende normalisatie-

instituten ook veel geld verdienen. De
kartelwetgeving verbiedt normalisatie-
instituten om prijsafspraken te maken.
Gevolg daarvan is dat deze verschillende
prijzen offreren. Naast het verschil in
prijs, dient u ook te letten op de taal
waarin de norm is opgesteld. 
Normalisatie-instituten hanteren vaak
ledentarieven; hoe meer normen u als lid
bestelt, des te meer korting u krijgt. Bij-
komend voordeel is dat u de meeste nor-
men digitaal kunt bestellen. Dit bete-
kend in de praktijk, dat u binnen enkele
minuten een norm op uw computer heeft
staan en deze uit kunt draaien.
Een zeer handige site is http://www.euro-
norm.net. Op deze site zijn directe links
te vinden naar de Nederlandse teksten
van richtlijnen. Op deze site staan ook de
adressen van verschillende normalisatie-
instituten: http://www.euronorm.net/-
content/template2.php?itemID=1296

De Europese productwetgeving kent
drie soorten verklaringen IIA, IIB en IIC. 

Vinden van normen
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