
 & machineveiligheid

CE-markering 
Hoger veiligheidskundige Joey Rozendal van DION Groep kon Johan over de gevolgen van de

Brexit voor de productverantwoordelijkheid en het voeren van CE-markering voorlopig nog even

geruststellen. “We weten dat 2021 een overgangsjaar zal zijn en dat de gestelde eisen uit de

Machinerichtlijn 2006/42/EG nog van toepassing zijn. Dat betekent ook dat de Engelse fabrikant

in 2021 producttechnisch nog verantwoordelijk is. Maar vanaf 1 januari 2022 zullen de eisen

veranderen. Met Johan heb ik besproken wat er aan eisen inmiddels bekend is en dat wij

verwachten dat er voor het importeren van machines vanuit Groot-Brittannië hetzelfde gaat

gelden als voor het importeren machines van buiten de Europese Unie. Dat betekent dat de

importeur gezien wordt als de fabrikant en dus ook productverantwoordelijk wordt. Dit betekent

dat je als importeur alle documentatie beschreven in de Machinerichtlijn goed voor elkaar zal

moeten hebben”, legt Joey uit. 

Vragen aan het Ondernemershuis
Een hardloper in Johans assortiment was al jaren de handprikrol; een professionele gazonbeluchter. Hij

verkocht deze veel en kreeg regelmatig de vraag of hij deze aan kon passen voor de klant. Daarom besloot

Johan om de handprikrol zelf te gaan produceren. “Voor de productie van de aangepaste handprikrol

vond ik een bedrijf in Tsjechië. Zij maakten het eerste model voor mij en daar was direct veel vraag naar.

Sindsdien verkoop ik nu mijn eigen merk handprikrol, de Josta HPR50”, vertelt Johan trots. Hierdoor

veranderde Johans rol van importeur naar fabrikant en werd zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de

verschillende EU-richtlijnen ook anders. “Ik dacht dat ik de handprikrol moest voorzien van een CE-

markering, maar wist niet hoe ik dat aan moest pakken. Daarom heb ik mijn vraag voorgelegd aan

Ondernemerhuisadviseur John Bakker en hij heeft het een en ander voor me uitgezocht. Zo moet ik de

handprikrol wel voorzien van een aantal veiligheidsgegevens maar hoeft deze niet voorzien te worden van

een CE-markering omdat het een handaangedreven-machine is.” Toen na verloop van tijd bleek dat de

Brexit een feit zou worden, vroeg Johan zich ook af wat er ten aanzien van de CE-markering en de

productaansprakelijkheid voor de andere machines zou veranderen. Ook deze vraag legde hij aan John

Bakker voor, die deze analyseerde en de belangrijkste risico’s en kennisvragen in kaart bracht. Hij

adviseerde Johan welke experts hem het beste zouden kunnen helpen, legde daarmee ook de contacten

en begeleidde het hele proces. “Het Ondernemershuis heeft veel ervaring met diverse

ondernemersvraagstukken en heeft een uitgebreid kennisnetwerk van experts en organisaties. In dit geval

kwamen we uit bij de Ondernemershuispartners DION groep en Vrieling Adviesgroep”, vertelt John.

Productaansprakelijkheid
Marcel Hulleman, adviseur zakelijke verzekeringen van Vrieling Adviesgroep, zocht het een en

ander voor Johan uit met betrekking tot zijn productaansprakelijkheid. “Om te beginnen is                

Sinds 2012 importeert Johan Stam, met zijn bedrijf Josta Tuinmachines, machines zoals bladblazers, verticuteermachines,
gazonbeluchters en meststofstrooiers uit Groot-Brittannië. Hij verkoopt deze vervolgens aan bijvoorbeeld hoveniers, campings,
voetbalverenigingen en particulieren in Nederland en België. Nu Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten krijgt Johan te
maken met andere eisen ten aanzien van machineveiligheid en veranderingen op het gebied van productaan-sprakelijkheid. Hij
schakelde de hulp van het Ondernemershuis voor het Vechtdal in, om hierin duidelijkheid te krijgen.

Meer informatie
Het Ondernemershuis voor het Vechtdal heeft een schat aan informatie en kennis beschikbaar, dankzij de samenwerking met kennis,

innovatie- en onderwijsinstellingen en met zakelijke dienstverleners en overheden. Als ondernemer kun je hier  je voordeel mee  doen, net

zoals Josta Tuinmachines. Heb jij een vraagstuk of wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met een

van onze adviseurs.

JOSTA TUINMACHINES
Gevolgen Brexit voor machineveiligheid en aansprakelijkheid

De CE-markering zal voor de Engelse markt per 1 januari 2022 verdwijnen en vervangen worden door de UKCA-markering (United

Kingdom Conformity Assessment). 

Essentiele eisen zullen vervangen worden door ‘technical requirements’ (vermoedelijk gelijkwaardig)

Machines importeren vanuit Engeland is hetzelfde als importeren van buiten de Europese Unie. Daarmee wordt de importeur gezien

als de fabrikant en is dus verantwoordelijk. Je zult als importeur daarom alle documentatie, die beschreven is in de Machinerichtlijn,

voor elkaar moeten hebben.

De CE-markering blijft in de EU onveranderd. Engelse fabrikanten moeten hun producten voor verkoop in de EU dus nog steeds

voorzien van de CE-markering.  

CE-assessments door Engelse Notified bodies* zullen geen waarde meer hebben

Assessments door Notified bodies (mits aangewezen door Engeland) zullen wel geaccepteerd worden in Engeland. 

Er is nog niet bekend wat er vanaf 1 januari 2021 precies gaat veranderen. Naar verwachting zullen er geen grote veranderingen komen.

Wel zou je kunnen denken aan een toelatingstoetsing en hier en daar wat afwijkende/aanvullende eisen.

Wat is inmiddels wel duidelijk:

Wat is aannemelijk en goed om alvast rekening mee te houden: 

*Een Notified Body is een door EU-lidstaat goedgekeurde (en door Europese Commissie en andere lidstaten geaccepteerde) instantie die CE-certificatiediensten

mag verlenen. 

Johans rol door de Brexit veranderd van ‘binnen importeur ‘naar ‘buiten importeur’. Als ‘binnen importeur’ lag het product-

aansprakelijkheidsrisico bij de fabrikant in Groot-Brittannië en niet bij Johan. Als ‘buiten importeur’ wordt Johan door de wet gezien als de

producent en komt daarmee het productaansprakelijkheidsrisico bij hem te liggen”, legt Marcel uit. “Verder is het na de Brexit goed om te

kijken naar het dekkingsgebied van je aansprakelijkheidsverzekering. Omdat Groot-Brittannië niet meer onder de EU valt, kan dit een

probleem zijn als je ernaar exporteert. En we adviseren om de leveringsvoorwaarden, gebruiksbeschrijvingen en productspecificaties van

het Engels naar het Nederlands te vertalen.”


