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CE in de praktijk │ De juridische kant van techniek 

 

Inleiding 

Productaansprakelijkheid is een onderwerp waar bedrijven toenemend rekening mee moeten 
houden. Dit komt enerzijds door een toenemende hoeveelheid en complexer wordende 
regelgeving. Anderzijds is er een grotere nijging in de maatschappij om te claimen bij schade of 
letsel. Een goed uitgevoerd CE markerings- of certificatieproces kan veel helpen om de gevolgen 
van productaansprakelijkheid verregaand te beperken. 

De Europese overheid heeft richtlijnen opgesteld waaraan specifieke producten moeten voldoen. 
Een onderdeel daarvan is dat fabrikanten middels een “CE markering” moeten laten zien dat zij 
voor de desbetreffende productgroep voldoen aan de richtlijnen. De “CE markering “ en het 
certificaat moeten ze zelf uitgeven, en geven daarmee hun verantwoordelijkheid jegens 
productaansprakelijkheid aan.  

 

Wat is de basis van CE? 

De Europese Commissie bepaald reeds meer dan 20 jaar de richtlijnen voor diverse 
productgroepen die binnen de lidstaten van de EG c.q. Europese Economische Ruimte op de markt 
worden gebracht. CE-markering (de daadwerkelijke aanduiding op een product) toont dat een 
product zou voldoen aan de richtlijnen waar ze van toepassing behoren te zijn. 

De richtlijnen zijn dus het uitgangspunt van iedere CE-markering. In deze richtlijnen zijn eisen 
bepaald met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en consumentenbelangen voor producten 
die binnen de EG op  de markt (‘in de handel’) worden gebracht of in bedrijf worden genomen. Met 
“in de handel brengen” wordt bedoeld: De eerste terbeschikkingstelling van een in de richtlijnen 
bedoeld product op de communautaire markt met het oog op de distributie en/of het gebruik ervan 
binnen de Europese Gemeenschap. De fabrikant heeft (verplicht) de verantwoordelijkheid voor de 
CE-markering vanaf iedere leverdatum. De fabrikant is automatisch productaansprakelijk. De 
fabrikant moet op het moment van (uit-)levering aan alle eisen van CE hebben voldaan. 

 

Wanneer bent U aansprakelijk? 

CE en de Wet Productaansprakelijkheid zijn met elkaar verbonden. Deze Wet 
Productaansprakelijkheid (zie 85/374/EEG) is reeds dwingend sinds 1 november 1990. In deze wet 
hoeft slechts nog een ‘oorzakelijk verband’ te worden aannemelijk gemaakt tussen schade of letsel 
en een gebrekkig of onveilig product. Als een fabrikant (u bent sneller fabrikant dan u wellicht 
verwacht) zich aan de wettelijke regels houdt is de kans kleiner om schadevergoeding te moeten 
betalen door een claim. De fabrikant kan dan immers met behulp van zijn Technisch Constructie 
Dossier bewijzen dat hij er redelijkerwijs voldoende aan gedaan heeft risico’s in te perken en dat 
een schade niet zomaar benoemd kan als gevolg van een gebrek aan zijn product. De fabrikant is 
dan niet makkelijk ‘verwijdbaar’. 

 

Wie is aansprakelijk cq. wie is “fabrikant”? 

Verantwoordelijk is volgens de Wet Productaansprakelijkheid diegene, die een product binnen de 
grenzen van de EG in de handel brengt of in bedrijf neemt. Dit is zelfs al de gebruikelijke 
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definiëring van “fabrikant”. Het is van belang de definitie van “fabrikant” te kennen zodat u weet of 
u productaansprakelijk bent of niet. 

U bent dus sneller fabrikant dan u wellicht denkt. Voorbeeld: Als u als eigenaar, verhuurder en/of 
werkgever een machine alleen al wijzigt c.q. aanpast, dan wordt dit al snel gezien als een nieuwe 
machine (nieuwe machine situatie). En U bent dan dus de fabrikant. Een ander voorbeeld is dat u 
een machines samenkoppelt om een productielijn of installatie te vormen. Ook dan bent u als 
fabrikant van het samenstellen CE-plichtig. Ook al is de machine of de productielijn alleen voor 
gebruik in uw eigen bedrijf is bedoeld. 

 

Hoe het risico van aansprakelijkheid verkleinen? 

Het is meestal mogelijk uw productaansprakelijkheidrisico deels onder te brengen bij een 
verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeringen zijn vaak vrij kostbaar en nog veel belangrijker: Ze 
zijn niet zomaar dekkend. Zo gaan ze niet over tot uitbetaling indien er iets in de CE-markering 
niet in orde is. Dat is vaak al het geval bij een onvolkomenheid in de documentatie! 

Beter en minder kostbaar is het om uw CE certificatie te optimaliseren. Een “foutloze CE” leidt tot 
een op veiligheid geoptimaliseerd product (machine, constructie, e.d.) waar alle foutbronnen al in 
het ontwerp zijn gereduceerd en aan relevante normen wordt voldaan. Tevens geeft het de juiste 
gevarenindicaties, voorschriften en uitsluitingen in de handleiding.  Met name dat laatste is 
belangrijk om ook juridisch het productaansprakelijkheidrisico te verminderen. De ervaring leert 
dat fabrikanten wel veel aandacht besteden aan de technische aspecten van veiligheid, maar niet 
voldoende aan de juridische aspecten daarvan. Terwijl u als fabrikant verplicht een handleiding 
moet meeleveren en in eerste instantie wel vrij baan heeft om daarin te zorgen voor afdekkende 
voorschriften en dwingende uitsluitingen.  

 

Wat moet U doen? 

Om een goede en complete CE certificatie te bereiken moeten 11 stappen of een toepasbaar deel 
daarvan worden doorlopen: 

1. Vooronderzoek 
Inventarisatie van richtlijnen die van toepassing zijn zodat getoetst kan worden op basis van de 
juiste toepassingsgebieden. Tegelijk wordt ook de informatie geïnventariseerd van de machine zelf, 
zonodig aangevuld met locale bevindingen. 

2. Bepaling relevante eisen Machinerichtlijn 
In deze fase wordt bepaald aan welke eisen uit de bijlagen van de machinerichtlijn de machine 
moet voldoen. 

3. Inventarisatie normen 
De Europese productrichtlijnen bevatten vrij algemene (niet-technische) eisen. Aan deze eisen 
moet technische invulling gegeven worden middels de in normen verwerkte gegevens (bij voorkeur 
Europees geharmoniseerde normen). In deze fase wordt onderzocht welke normen relevant zijn 
voor de machine en wordt vastgesteld aan welke normen voldaan moet worden. 

4. Gevarenidentificatie 
Op basis van het ontwerp, het prototype en/of vergelijkbare producten wordt onderzocht welke 
risico's er bij het gebruik van het product in de ruimste zin van het woord ontstaan. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een checklist op basis van een Europees geharmoniseerde norm betreffende 
risicoanalyses en eventuele aanvullende checklisten die in andere productspecifieke normen 
voorkomen. 
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5. Risicoanalyse 
Nadat gevaren zijn geïdentificeerd is het belangrijk te bepalen hoe groot de risico's zijn en welke 
factoren de hoogte van de risico's bepalen. 

6. Risicoreductie 
Bij deze stap wordt bepaald of er risico's zijn die gereduceerd moeten worden en op welke manier 
zij gereduceerd kunnen worden. De in de vorige stap vastgestelde waardes zijn essentieel bij de 
keuze van de reductiemaatregelen. 

7. Technisch Constructie Dossier 
Tijdens de verdere ontwikkeling en de daadwerkelijk constructie van het product dient een dossier 
te worden samengesteld. Dit dossier dient alle onderdelen te bevatten die zijn genoemd in de 
Machinerichtlijn. Het TCD kan worden gezien als het bewijsmateriaal dat de veiligheid van het 
product moet aantonen, derhalve is het van groot belang dat alle noodzakelijke gegevens hierin 
verwerkt zijn.  

8. Controle 
Voor een groot aantal machines is een zogenaamde C-norm uitgebracht. Deze categorie normen 
bevat informatie aangaande de veiligheid voor specifieke machines. In deze stap wordt 
gecontroleerd of de machine voldoet aan de eisen van deze C-norm. Indien er geen C-norm 
bestaat voor de machine wordt deze stap overgeslagen. 

9. Gebruikershandleiding 
Ten einde een veilig gebruik te kunnen realiseren is een goede gebruikershandleiding essentieel. 
De gebruikershandleiding moet niet alleen voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde eisen qua 
volledigheid, duidelijkheid, niveau van de gebruiker en taal, maar zal tevens moeten voldoen aan 
de in relevante normen gestelde aanvullende eisen. 

10. CE-verklaring 
Op basis van het complete Technisch Constructie Dossier, de verklaring van overeenstemming die 
u enkel nog hoeft te ondertekenen. 
 
11. CE-markering 
Tot slot kan de CE-markering op de machine worden aangebracht. 

 

Casus 1: Machinebouwer 

Een machinebouwer bouwt hoogwaardige machines voor groenteverwerking. De bedrijfscultuur is 
dusdanig dat technische veiligheid van de machines altijd veel aandacht kreeg. Ook heeft men 
altijd een stuk theorie van de CE conforme veiligheidsverplichtingen ingevuld door handleidingen te 
voorzien. 

De juridische kant is echter onderbelicht gebleven. Zoals gebruikelijk bij bedrijven in machinebouw 
is de affiniteit vooral technisch en niet juridisch. Er is letterlijk nimmer een ‘officiële’ risicoanalyse 
gemaakt. De Technische Constructie Dossiers waren niet compleet, en er bestond dus ook geen 
basisversie waarop verder gebouwd kon worden. De handleiding was enkel een verhaal over hoe 
de klant normaalgesproken zoal te werk kon gaan. Er was onvoldoende voorgeschreven waar er 
verplichtingen voor de gebruiker lagen en welke aspecten voor de gebruiker verboden waren. 

De machinebouwer realiseerde zich al langer dat zijn CE-proces incompleet was. En dat het 
compleet maken daarvan via eigen inzet veel capaciteit zou kosten en geen vertrouwd 
eindresultaat zou opleveren. 

Een externe specialist adviseerde in de praktijk, en bracht een nieuwe insteek die het CE-proces 
van de machinebouwer snel en efficiënt op het gewenste niveau bracht: 
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1. Een goede basisversie risicoanalyse die voor iedere machinevariant veel essentiële 
onderwerpaspecten afhandelt 

2. Een goede basisversie handleiding die het juridisch-technische belang van de 
machinebouwer ondersteunt (met verplichtingen en verboden voor de gebruiker in het 
belang van de machinebouwer). 

Detailvoorbeeld: het bewegingsgebied van de bediener wordt makkelijk bevuild met afvalresten uit 
het proces, zo wist de machinebouwer zelf. Onmogelijk te voorkomen dus de risico’s bij uitglijden 
leken toch in de praktijk niet weg te denken. Dit is nu verbeterd. De handleiding wijst de gebruiker 
op wat de machinebouwer zelf al zo goed weet. De bediener wordt nu adequaat geïnformeerd en 
vervolgens verplicht om het bewegingsgebied schoon te maken voordat hij de installatie mag 
gebruiken.  

 

Casus 2: Eigenaar verplaats zijn eigen robot 

Een productiefabriek heeft twee robots om dozen te stapelen. Beide opstellingen zijn identiek. De 
in het verleden door de leverancier met CE-markering en -verklaring geleverde opstellingen 
bevallen prima. 

Door een lay-out wijziging moeten beide opstellingen verplaatst worden. Men realiseert zich dat er 
opnieuw een CE-certificatie moet plaatsvinden. Men wijzigt immers de machine waarmee de 
veiligheid beïnvloed kan worden. Volgens de huidige regelgeving wordt de huidige eigenaar 
“fabrikant”, en zelf CE-plichtig. Hij realiseerde zich geen specialist te zijn en verkoos daarom een 
externe specialist op CE certificatie in te schakelen. 

Een externe specialist op CE assisteerde en adviseerde in de praktijk. Vele details werden via de 
gestructureerde aanpak van het CE stappenplan afgehandeld.  

Detailvoorbeeld: anno 2009 is de machinerichtlijn 2006/42/CE bekend. Deze is weliswaar pas eind 
2009 verplicht om toe te passen maar, de verplaatsing moet medio 2009 nog gaan gebeuren. De 
externe specialist stemde af op de kans dat de verplaatsing blijkbaar mogelijk na 31 december 
2009 kan gaan gebeuren. Volgens NEN 294 is daarmee verplicht de bevestigingsmiddelen niet 
zonder schade te kunnen separeren van afscherming of machine. 

 

Conclusie 

Een goed CE certificatieproces is een waardevol instrument om het productaansprakelijkheidrisico 
van een fabrikant te verkleinen. Het is echter ook een complex proces en kost veel capaciteit, 
zeker als het nog nooit volledig is doorlopen en er geen ervaring mee bestaat binnen het bedrijf. 
Het inschakelen van een in de praktijk meewerkende externe CE-specialist is daarom veelal 
effectief.  

Een CE- specialist:  
1. Geeft een neutrale kijk op technische en juridische CE aspecten 
2. Verdiept de formele (en juridische) kant van CE certificatie 
3. Bespaart veel interne capaciteit 
4. Bespaart inefficiënte kosten 
5. Verkleint productaansprakelijkheidrisico 
6. Verzorgt herbruikbare basisdocumenten voor: 

a. Risicoanalyses 
b. Verplichtvoorschriften voor gebruikers 
c. Verbodsvoorschriften voor gebruikers 
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Alhoewel het in eerste instantie geld lijkt te kosten, bespaart het gebruik van een specialist op 
technische veiligheid dus onmeetbaar veel. Het is verstandig de specialist te gebruiken. 
 
 
 
Bronvermeldingen: Astea technical safety, Pilz, Euchner, Sick, TNO, TU/E, Fraunhofer, Wikipedia, Fontys, DenF, 
AIB Vincotte, TBV en persoonlijke vakkennis van de schrijvers zelf. 


