
EMC-richtlijn en aansprakelijkheid
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Inleiding

- Doel: veilige, goed werkende producten

- Internationaal speelveld: afspraken nodig

- EMC-richtlijn (2014), geen directe werking

- Telecommunicatiewet + Besluit elektromagnetische compatibiliteit (2016)

- Kader

- Niet nakoming regels
• Strafrecht (economisch delict, geldboete, gevangenisstraf?)

• Bestuursrecht (dwangsom onder last, stillegging activiteiten)

• Civiel recht (aansprakelijkheid)
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Aansprakelijkheid basis  

In hoofdlijnen 3 wegen die leiden tot aansprakelijkheid

1. Contractueel: tekortkoming in de nakoming (6:74 BW)

2. Onrechtmatige daad; wet (6:162 BW)

• O.D. (inbreuk recht / in strijd handelen met een plicht / strijd met hetgeen in het 
maatschappelijk verkeer is betaamd)

• Schade (hierover later meer)

• Causaal verband

• Toerekenbaar

• Relativiteitsvereiste
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Aansprakelijkheid basis

3. Productaansprakelijkheid; wet (6:185 BW) ‘de producent is aansprakelijk door de schade 
veroorzaakt door een gebrek aan zijn product, tenzij er sprake is van een van de zes bevrijdende 
verweren’

• Gebrek (6:186 BW) ‘een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men 
daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen..’

• Producent (6:187 BW) ‘Onder "producent" wordt verstaan de fabrikant van een 
eindproduct, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een 
ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander 
onderscheidingsteken op het product aan te brengen.’

- Verschil: Onrechtmatige daad vs Productaansprakelijkheid
• Toerekenbaarheid vs risicoaansprakelijkheid

• Alle vermogensschade vs personenschade (schade door letsel of overlijden) en 
zaakschade (schade aan een zaak gebruikt in de privésfeer)

• Groot bereik vs beperkt bereik (slechts consumenten)
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Verder met de onrechtmatige daad

- In strijd met wettelijke plicht…

- Richtlijn 2014/30/EU: doel geharmoniseerde voorschriften

• Verbeteren functioneren interne markt goederen
• Impact assessment EC: vereenvoudiging voor bedrijfsleven
• Gelijk speelveld
• Efficiënter markttoezicht
• Ziet op alle leveringsvormen, inclusief verkoop op afstand

• Niet voor radio- / telecommunicatie-(eind)apparatuur

• Veiligheid geen onderwerp
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De Richtlijn

- Lees de richtlijn! Ongeveer 12 pagina’s - 47 artikelen

- Hoofdstuk 1: algemeen

- Eis: uitrusting voldoet aan een passend niveau van elektromagnetische 
compatibiliteit (art 1)

- Uitrusting is: 

• Elk Apparaat (afgewerkte apparaten, soms component); of

• Vaste installatie

- Apart regime voor vaste installaties!
een specifieke combinatie van verschillende soorten apparaten en eventueel andere 
inrichtingen, die samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd zijn voor permanent 
gebruik op een van tevoren vastgestelde locatie

- Waarom? 
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Spoorboekje verplichtingen bij apparaat
Hoofdstuk 2: verplichtingen van marktdeelnemers

De (levens)duur?

Fabrikanten (en soms I/D: apparaat onder eigen naam in de handel brengen of een apparaat wijzigen)

- Essentiele eisen: bijlage 1

- Opstellen technische documentatie (10 jaar bewaarplicht)

- Vermoeden van conformiteit bij voldoen technische specificaties (opgesteld na omzetting 
essentiële eisen)

- Conformiteitsbeoordeling

- Opstellen EU-conformiteitsverklaring  10 jaar bewaarplicht)

- Uitkomst: CE-markering (conformiteit)

- Vermelden (handels)naam en postadres 

- Bijvoegen informatie/instructie

- Vermelden type/serie/partijnummer/ander identificatiemiddel

- Bij vermoeden dat product niet voldoet aan eisen:
• Corrigerende maatregelen nemen
• Nationale autoriteit op de hoogte brengen: beschrijven niet-conformiteit + corrigerende 

maatregelen
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Spoorboekje apparaat

Importeurs en distributeurs

- Controle op technische documentatie, CE-markering, informatie/instructie  en (enkel 
(I)) conformiteitsbeoordeling, vermelding naam/adres, 

- Correcte opslag- en vervoersomstandigheden

- Bij vermoeden dat product niet voldoet aan eisen:

• Corrigerende maatregelen nemen

• Nationale autoriteit op de hoogte brengen: beschrijven niet-conformiteit + 
corrigerende maatregelen

Aanvullende eisen voor Importeurs 

- Brengen alleen apparaten in de handel die voldoen aan eisen

- Voegen eigen naam/adres toe

- 10 jaar bewaarplicht (EU-conformiteitsverklaring + tech.doc)
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Aansprakelijkheid

Schending plicht + causaal verband + toerekenbaar: aansprakelijk….. Schade 
vergoeden!

Kort; vergelijk de twee situaties.

Concreter:

- geleden verlies 

- gederfde winst

- redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade

- redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid

- redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Maar, inperkingsmogelijkheden!!!!
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Uitsluiten aansprakelijkheid

- B2c: mogelijkheden beperkt: consument wordt beschermd

- B2b: veel mogelijkheden

- Inperken omvang

- Let op! In veel contracten wordt gesproken over directe en indirecte schade, maar 
dit zijn geen in de wet gedefinieerde termen. Onduidelijkheid = onzekerheid

- Uitsluiting aansprakelijkheid (exoneratie) mogelijk, behoudens redelijkheid en 
billijkheid

Waar regel je dit?

- Contract 

- Algemene voorwaarden ( let op van toepassing verklaren en terhandstelling!!!)
• In Nederland: ‘first shot-rule’ / Internationaal ook wel: ‘last shot-rule’ of ‘knock out-rule’
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Aansporing tot actie

1. Ben je bewust van je rol en bijbehorende plichten

2. Lees relevante EMC-regels (EU en nationaal)

3. Bij sluiten contract; bespreek rolverdeling / aansprakelijkheidsverdeling

4. Weet wat je afspreekt; duidelijke bewoordingen

5. Ga zorgvuldig om met de algemene voorwaarden (goud waard, mits van    
toepassing)

Tot slot: als je dan toch ‘pech’ hebt,

6. Zorg voor een goede verzekering

7. en bel Amsterdam!

FHI Team – FHI (prijs)arrangement

– mr. drs. Bob van der Kamp 06-47012614

– mr. Lara Smeets 06-12227744
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