
CE-markering van machines 
Als fabrikant, invoerder of producent van machines  heeft u een CE-markering nodig voordat u ze op de 
Europese markt brengt of in werking stelt. Vinçotte keurt en kent een CE-markering toe. 
Daarnaast kunt u ons ook consulteren voor advies over de conformiteit van uw productieproces en het correct 
aanbrengen van de CE-markering.
Wanneer u Vinçotte voldoende vroeg in het productieproces contacteert, is de kans minimaal dat u achteraf 
nog dure aanpassingen moet doen om uw machine in overeenstemming te brengen met de geldende 
wetgeving.

Your tailor-made solution

Meer over CE-markering van machines:

U bent fabrikant?

Dan moet u de volgende stappen ondernemen:

1. U moet vaststellen of uw product een 'machine' is zoals wordt omschreven in de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG.
2. Uw machine moet ontworpen en gebouwd worden in overeenstemming met de toepasselijke essentiële eisen van de 

Europese richtlijnen en met de huidige stand van de techniek.
3. U moet een gebruikshandleiding opstellen.
4. Valt uw machine onder bijlage IV van de Machinerichtlijn dan bent u verplicht om een beroep te doen op een 

aangemelde instantie of een Notified Body zoals Vinçotte voordat u uw product op de markt mag brengen.
5. U moet een EG-verklaring van overeenstemming opstellen die u meelevert met de machine.
6. U moet de CE-markering en alle andere vereiste gegevens aanbrengen op ieder exemplaar dat u produceert.

Onze experten machineveiligheid adviseren u over al deze stappen en stellen efficiënte oplossingen voor om tot een product 
te komen dat in overeenstemming is met de Machinerichtlijn.

U bent invoerder?

Voor alle machines die u invoert, moet de fabrikant u een CE-markering en een verklaring van overeenstemming met de 
Machinerichtlijn kunnen bezorgen. 
Heeft hij deze niet, dan moet daar u als invoerder zelf voor zorgen. U mag namelijk enkel veilige machines op de markt 
brengen en u moet dit kunnen bewijzen met de nodige documenten die bovendien in de juiste taal zijn opgesteld. 
Onze experten gaan voor u na of de fabrikant zijn verplichtingen is nagekomen en of u eventueel nog bijkomende stappen 
moet ondernemen om wettelijk in orde te zijn. 

U bouwt een machine voor eigen gebruik?

De verplichte CE-markering geldt voor iedereen die een machine of machinedelen bouwt of samenbouwt voor eigen gebruik. 
Bent u dus (samen)bouwer, dan wordt u aanzien als de fabrikant van de machine.
Naast de verplichtingen als machinefabrikant moet u uiteraard ook voldoen aan de regels die van toepassing zijn voor 
machines die in België worden gebruikt. Deze vindt u terug in boek IV, 'Arbeidsmiddelen' van de codex welzijn op het werk.
Ontdek ook deze gerelateerde services:
Veiligheid van machines in gebruik
Veiligheid van machines

© Vinçotte 2017   vincotte.be

https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/veiligheid-van-machines-1/veiligheid-van-machines-in-gebruik
https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/veiligheid-van-machines-1


Veiligheid van elektrische onderdelen

Your result

Voordelen CE-markering van machines

Vinçotte biedt u:

de zekerheid dat uw product conform is aan de Europese Machinerichtlijn;
de zekerheid dat u uw product op de Europese markt kunt brengen;
een duidelijk overzicht van de regels waaraan uw machine moet voldoen en een stappenplan om het gewenste 
resultaat te bereiken;
een volledig technisch dossier en een gebruikshandleiding;
het kwaliteitslabel van Vinçotte dat uw producten extra geloofwaardigheid zal meegeven.

Please note

Normen en wetgeving

Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Boek IV “Arbeidsmiddelen” van de codex welzijn op het werk

In which situation?

Toepassing CE-markering van machines

Deze dienst is belangrijk voor fabrikanten, samenbouwers en invoerders van machines in de EU.
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https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/ce-en-confirmiteit-van-nieuwe-machines/veiligheid-van-elektrische-onderdelen

