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Roltrap slaat op hol 



Case: De rondslijpinstallatie 

• In opdracht van Square Wheels B.V. moet 
installateursbedrijf All Circles v.o.f. ergens in een hal in NL 
een zogenaamde ‘rondslijpinstallatie’ installeren 

 

• De rondslijpinstallatie bestaat onder meer uit: 

– rangeervoertuig 

– deuren 

– luchtbalgen 

– videocamera’s en 

– een rondslijpmachine (draaibank) 

 



Globale werking rondslijpinstallatie 

• RSM, blaasbalgen, deuren, rangeervoertuig zijn gekoppeld in één 
besturing 

• voertuig rijdt: deuren open, blaasbalgen leeg en RSM in stilstand 
• deuren dicht, blaasbalgen opgeblazen of RSM draait: voertuig mag niet 

rijden 
• besturing werkt via PLC’s 



Case (vervolg) 

• Fabrikant van de rondslijpmachine is een Finse onderneming 

• Fabrikant van het rangeervoertuig is een Spaanse onderneming 

• Leverancier van de overheaddeuren komt uit Nederland 

• Leverancier van de blaasblagen is een Duits bedrijf 

• Leverancier van de PLC’s is Nederlands bedrijf 

• Videocamera’s zijn afkomstig van een Duitse leverancier 

 

• Geen van de samenstellende onderdelen van de rondslijpinstallatie is 
door All Circles vervaardigd noch door haar ingekocht 

• De onderdelen zijn door de opdrachtgever (= Square Wheels) 
dwingend voorgeschreven dan wel door hem ingekocht 



Case (vervolg) 

• Square Wheels en All Circles sluiten aannemingsovereenkomst m.b.t. 
de installatie van de rondslijpinstallatie: 

 

– Rondslijpinstallatie uiterlijk op 15 februari 2014 opleveren en 
operationeel 

– Wanneer Square Wheels schade lijdt wegens te late oplevering 
van de installatie, is All Circles daarvoor aansprakelijk. Square 
Wheels is dan gerechtigd van All Circles alle geleden schade te 
vorderen  

– Onder geleden schade wordt óók vertragings- en gevolgschade 
verstaan! 



Case (vervolg) 

• Het project verloopt voorspoedig. Maar vandaag, vlak voor de 
oplevering van de rondslijpinstallatie, roept Square Wheels:  

     ! 
 

• Volgens de opdrachtgever moet de installatie voldoen aan “de CE-
wetgeving”. Square Wheels is van mening dat het installateursbedrijf 
daarvoor verantwoordelijk is.  

• Maar in de overeenkomst is daarover helemaal niets afgesproken. All 
Circles komt bij u en vraagt om advies. 



Rondslijpinstallatie en EMC  

Moet de rondslijpinstallatie als geheel op basis van de EMC-regelgeving van 

CE-markering worden voorzien? 

 

Zo ja, waarom? Wie is daarvoor verantwoordelijk? En voor wiens rekening 

komen de kosten? Opdrachtgever of installateur? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Moeten de onderdelen van de rondslijpinstallatie (afzonderlijk) op basis van 

de EMC-regelgeving CE-gemarkeerd zijn? 

 

Zo ja, waarom? Wie is daarvoor verantwoordelijk? 

Zo nee, waarom niet? 



Rondslijpinstallatie en EMC  

• EMC-wetgeving = Europees = richtlijn nr. 2004/108/EG 

 

• Centrale begrip EMC-wetgeving = uitrusting 

 

• Uitrusting = apparaten en vaste installaties 

 

• Vaste installatie = samengesteld, geïnstalleerd en bestemd voor permanent 

gebruik op een vooraf vastgestelde locatie 

• circuleren derhalve niet in de EU 

• zoals “grote machines” (overweging 18 van de EMC-richtlijn) 

• conformiteitsbeoordeling kan (te) omvangrijk en complex zijn 

 



Rondslijpinstallatie en EMC  

• Vanwege deze specifieke eigenschappen apart regime voor vaste 

installaties: 

 

• Geen: conformiteitsbeoordeling 

• Geen: EG-verklaring van overeenstemming 

• Geen: CE-markering 

 

• Onderscheid apparaten en uitrusting is dus van belang voor installateurs en 

machinebouwers. Welk product wordt vervaardigd: apparaat of vaste 

installatie? 
• Uitz: Apparaat dat bestemd is om in een bepaalde vaste installatie te worden 

geïntegreerd en anderszins niet in de handel verkrijgbaar is 

 



Rondslijpinstallatie en EMC  

Vaste installaties: 

•Wel: voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn en geïnstalleerd 

volgens “goede technische praktijken” 

•Wel: Documentatieplicht  

•Wel: Aanwijzing persoon verantwoordelijk voor conformiteit, belast met 

bewaarplicht van de documentatie 

 

 

•Hoe te voldoen? 

•Moet daarvoor getest worden? 

•Wie is “de verantwoordelijke persoon”? 



Hoe te voldoen? 

EMC-richtlijn = ‘Nieuwe Aanpakrichtlijn’ 

•Nieuwe Aanpak = Europese regelgevingsmethode 

•(Vrij verkeer van goederen en hoog veiligheidsniveau) 

•(Startpunt CE-markering) 

 
EMC-richtlijn en Nederlandse wetgeving 

•Omgezet in: 

o Telecommunicatiewet (hfdst. 1, 10 en 15) 

o Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 

o Besluit randapparaten en radioapparaten 2007 



Hoe te voldoen? 

Nieuwe Aanpak = essentiële eisen 

 

•Regelt: 

1. de essentiële eisen waaraan in de EU in de handel gebrachte 

producten moeten voldoen en  

2. welke conformiteitsbeoordeling (formele procedure) 

 

•Essentiële eisen: hoog beschermingsniveau 

 

•Het voldoen aan de essentiële eisen is te allen tijde verplicht 

It’s the law 



Essentiële eisen EMC-richtlijn 



Hoe te voldoen? 

Nieuwe Aanpak en Europese geharmoniseerde normen 

 

•Gedetailleerde, concrete invulling aan de essentiële eisen  

•Stand van de techniek 

•Hulpmiddel 

•Vermoeden van overeenstemming (juridisch) 

•Vrij verkeer van goederen 

 

•Gebruik van geharmoniseerde normen blijft vrijwillig 

•Alternatieve normen? Bewijsvoering in de documentatie! 



Europese geharmoniseerde normen: waar? 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility/index_en.htm  



Moet er getest worden? 

• Op basis van EMC ≠ verplicht want:  

• Conformiteitsbeoordeling van bijlage I of II (+ CE-markering + EG-vvo) 

≠ verplicht 

 

• Toch verstandig? 
• Wél voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn (“volgens goede 

technologische praktijken”) 

• Documentatieplicht! 

• CE + CE + CE = voldoen(de)?? 

• Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor conformiteit van de 

rondslijpinstallatie als geheel? 

 

Stelling: “conformiteitsbeoordeling” toch de facto verplicht = testen/meten 

onvermijdelijk 

 



En… toch ook wel CE? 

All Circles gaat terug naar Square Wheels: CE aanbrengen ≠ verplicht.  

 

Dus: deadline wordt gehaald!  

 

Deze houdt echter vol dat de rondslijpinstallatie – ook als geheel – tóch CE-

markering moet krijgen en dat een EG-vvo moet worden opgesteld en 

geleverd. 

 

All Circles komt weer bij u en vraagt of zijn opdrachtgever gelijk heeft.  

Zo ja, waarom? En wie moet dan daarvoor zorgdragen? 



Rondslijpinstallatie en CE-markering 

• EMC-richtlijn ziet niet op de veiligheid van de uitrusting 

• Letterlijk: overweging 10 van de EMC-richtlijn 

 

• Veiligheid van uitrusting is geregeld in andere (EU-)wetgeving  

• Hier: Machinerichtlijn 2006/42/EG 

• Ook Nieuwe Aanpak! 

• CE-markering aanbrengen en EG-verklaring van overeenstemming 

opstellen én meeleveren 

 



Testen 

Hoewel testen formeel niet verplicht is, verzoekt All Circles aan een 

onafhankelijke instantie toch EMC-testen uit te voeren. 

 

Deze EMC-testen wijzen uit dat: 

a. de rondslijpmachine teveel gestraalde emissie veroorzaakt in een 

bepaald frequentiegebied 

b. de rondslijpmachine teveel geleide emissie veroorzaakt in een 

bepaald frequentiegebied 

c. één van de camera’s te gevoelig is voor EMC 

 



Rondslijpinstallatie en CE-markering 

Naar aanleiding van deze resultaten komt All Circles weer bij u met een aantal 

vragen: 

•Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk voor deze non-conformiteiten? 

•Luidt het antwoord anders wanneer de (Finse) fabrikant van de RSM niet 

bereid blijkt de technische documentatie aan het installateursbedrijf ter 

beschikking te stellen? 

•De fabrikant van de RSM heeft geen EG-vvo meegeleverd. Is dat correct? 

•Directe kosten bedragen al € 40.000,- (onderzoek, testen, advies). Wie gaat 

dat betalen? 

•Stel dat de rondslijpinstallatie al in gebruik wordt genomen terwijl de CE-

markering nog niet is aangebracht. Is dat toegestaan? 

 



Rondslijpinstallatie en CE-markering 

Verantwoordelijke persoon 

 

•De persoon die in staat is de vaste installatie die niet voldoet aan de 

essentiële eisen aan te passen of uit te zetten: 

• Eigenaar, persoon die de installatie bedient, exploitant, maar 

eventueel ook installateur  

• Afhankelijk van omstandigheden van het geval 

 

•Hier: het installatiebedrijf All Circles? 

•Is het voor beantwoording relevant dat de fabrikant van de rondslijpmachine 

weigert de technische documentatie aan te leveren? 

 



Bedankt voor  
uw belangstelling! 
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