CE-markering verschaft uw product toegang tot Europa

Waar staat “CE” voor?
Op sommige producten die we kopen staat vaak een "CE-markering" (zie figuur 1), maar
wat betekent dat eigenlijk? De CE-markering duidt aan dat een product voldoet aan de
toepasselijke EU-wetgeving waardoor het op de markt kan worden gebracht en in heel de
EU kan worden verkocht. Door op een product de CE-markering aan te brengen, verklaart
de fabrikant op eigen verantwoording dat het in overeenstemming is met alle wettelijke
eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

Figuur 1: CE-markering

Waar staat “CE” niet voor?
De CE-markering zegt niets over de kwaliteit van het product. De CE-markering is dus geen
kwaliteitskeurmerk, maar een verklaring van overeenstemming met de wettelijke
veiligheidseisen.

Op alle producten CE-markering?
Niet alle producten die in de EU worden verkocht, hoeven van CE-markering te zijn
voorzien. CE-markering dient te worden aangebracht op ongeveer 23 verschillende
productcategorieën van toepassing zoals speelgoed, elektrische (huishoudelijke)
producten, medische hulpmiddelen, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en
liften.
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Made in the EU?
De CE-markering duidt niet aan dat een product in de EU is gemaakt, maar geeft aan dat
het product is beoordeeld vóór het op de markt werd gebracht en dus voldoet aan de
wettelijke eisen (zoals een geharmoniseerd veiligheidsniveau). Het betekent dat de
fabrikant gecontroleerd heeft of het product aan alle toepasselijke essentiële eisen van de
desbetreffende richtlijn(en) voldoet (bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en
veiligheid), of dat hij het door een erkend conformiteitbeoordelingsinstituut heeft laten
beoordelen.

Wie is verantwoordelijk binnen de EU?
Voor producten die in de EU zijn vervaardigd, is het de verantwoordelijkheid van de
fabrikant om de conformiteitsbeoordeling uit te voeren, het technische dossier samen te
stellen, de EG-conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan
te brengen. Distributeurs moeten controleren of de CE-markering is aangebracht en de
noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd.

Voor producten die uit een derde land worden geïmporteerd, moet de importeur verifiëren
dat de buiten de EU gevestigde fabrikant de nodige stappen ondernomen heeft en de
documentatie desgevraagd ter beschikking kan stellen.

De voordelen van CE-markering
De CE-markering maakt het leven makkelijker voor ondernemingen. De CE-markering
verschaft ondernemingen toegang tot de volledige interne markt zonder dat zij de
afzonderlijke goedkeuring hoeven te verkrijgen van 27 nationale instanties. Daarom
worden deze ondernemingen door de CE-markering handelsbelemmeringen bespaard als
gevolg van uiteenlopende nationale (technische) normen of voorschriften.
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“Better safe than sorry“
De procedures, maatregelen en sancties voor onjuiste toepassing of zelfs misbruik van de
CE-markering zijn vastgelegd in het nationale wetten van de lidstaten. Afhankelijk van de
ernst van de overtreding, lopen ondernemers het risico een boete te krijgen en in sommige
gevallen zelfs een gevangenisstraf. Slechts wanneer het product niet als een onmiddellijk
gevaar voor de veiligheid wordt beschouwd, hoeft de fabrikant het niet onmiddellijk uit de
handel te nemen, maar krijgt hij een tweede kans om ervoor te zorgen dat het product
conform de toepasselijke wetgeving is. Maar omdat niet alleen de juridische maar ook de
economische gevolgen bij onjuiste toepassing van de CE-wetgeving ernstig kunnen zijn,
winnen de meeste legitieme ondernemingen deskundig advies in over hoe deze wetten na
te leven.

De rol van Van Diepen Van der Kroef advocaten
Van Diepen Van der Kroef Advocaten (VDVDK) adviseert fabrikanten, distributeurs en
importeurs hoe te voldoen aan de specifieke wetgevingen met betrekking tot CEmarkering. VDVDK adviseert deze economische spelers ook hoe te handelen als een
geproduceerd of gekocht product niet aan de specifieke eisen voldoet.
VDVDK staat ondernemers bij in contractuele en aansprakelijkheidskwesties, geschillen
met de handhavende autoriteiten (VWA, Arbeidsinspectie, Agentschap Telecom) en bij
misleidende reclame. U kunt hiervoor terecht bij Michael Gerrits. Michael heeft als
advocaat specialistische kennis en veel praktijkervaring op het gebied van CE-markering en
aanverwante regelgeving.

Postbus 76729 - 1070 KA Amsterdam - tel. 020 - 574 74 74, fax 020 - 574 74 75
www.vandiepen.com

