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MACHINERICHTLIJN VOOR PROFESSIONELE PRODUCTEN 

 
Onze producten, zoals bijvoorbeeld brandveiligheidsopslagkasten en GAP-Veiligheidswerkboxen zijn professionele producten. 
Daarom zijn de Richtlijn Productaansprakelijkheid 85/374/EEG en de Richtlijn Algemene Productveiligheid 2001/95/EG niet van 
toepassing op onze producten. 
 

DE EISEN IN DE MACHINERICHTLIJN 

 

 De Machinerichtlijn – onderdeel 1.7.4. van bijlage I – schrijft voor dat bij iedere machine een gebruiksaanwijzing moet zijn 
gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in 
bedrijf gesteld. De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een “oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” of een 
“vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” zijn. In het geval van een vertaling is bij de vertaalde versie ook de 
“oorspronkelijke gebruiksaanwijzing” gevoegd. 

 

 In afwijking op deze hoofdregel geeft de Machinerichtlijn aan dat de onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor 
gespecialiseerd personeel dat gemandateerd is door de fabrikant of diens gemachtigde, slechts in één door dat personeel 
begrepen taal van de Gemeenschap te worden verstrekt. In de praktijk is dit in de Engelse taal. 

 
WIE MOET DE INFORMATIE VERSTREKKEN? 

 

 Deze eisen in de Machinerichtlijn geven niet concreet aan wie de gebruiksaanwijzing moet verstrekken en of de taak van 
de fabrikant ook zo ver gaat dat deze in elke omstandigheid moet zorgen voor een vertaling in de juiste taal.  

 

 In beginsel stelt de Machinerichtlijn eisen die lidstaten opleggen aan fabrikanten en importeurs van machines. De eisen 
gelden bij het in de handel brengen of in gebruik stellen van machines.  
 

 Als deze redenering gevolgd wordt, dan staat de koper met 1-0 voor. Namelijk, als je kan betogen dat de fabrikant de 
gebruiksaanwijzing in de juiste taal moet verstrekken, dan zal dat in beginsel ook op zijn kosten moeten; gewoonlijk zal de 
fabrikant, als het goed is, de vertaalkosten al in zijn offerte hebben verwerkt. De koper van de machine mag dan 
verwachten dat bij de machine ook de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekt wordt. De fabrikant kan geen 
additionele vergoeding vragen voor een vertaling.  
 

 Indien de plicht tot het verstrekken van een handleiding in de juiste taal niet bij de fabrikant zelf ligt, is het vragen van een 
vergoeding voor de vertaling geoorloofd. 

 
INITIATIEFNEMER NIEUW TAALGEBIED 

 

 De toelichting op de Machinerichtlijn geeft wat aandacht aan deze problematiek. Uit de toelichting volgt dat degene die het 
initiatief neemt om een machine een bepaald taalgebied in te voeren, moet zorgen voor de vertaling. Dit kan de fabrikant 
zijn, bijvoorbeeld als de fabrikant in het taalgebied een distributeur heeft of als de fabrikant actief zijn producten in het 
taalgebied aanbiedt. 

 

 Als de koper van een machine zich echter zelf meldt bij een fabrikant in een ander taalgebied, dan is de situatie niet 
zonneklaar. De koper van een machine doet er dan verstandig aan om duidelijk af te spreken dat hij ook een vertaling van 
de gebruiksaanwijzing verwacht. Je zou in deze situatie kunnen betogen dat het initiatief om de machine in een ander 
taalgebied in te voeren bij de gebruiker/koper ligt. 

 

 Er zijn ook situaties denkbaar dat een distributeur of een agent zonder medeweten van de fabrikant een machine verkoopt 
in een nieuw taalgebied. In dat geval zal een fabrikant meestal niet verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de 
vertaling van de gebruikershandleiding. Deze taak ligt dan bij de distributeur, agent of – afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden – bij de gebruiker. 
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CONCLUSIE EN TIP 

 
Maak afspraken. Leg bij de inkoop of verkoop van een machine de verwachtingen over en weer vast. Hierbij hoort ook dat – naast 
de eisen aan de hardware – de eisen ten aanzien van de documentatie zoals de gebruiksaanwijzing wordt besproken. Wil je, als 
koper, een vertaling van de gebruiksaanwijzing, dan is het in de meeste gevallen aan te raden dit in de koopovereenkomst vast te 
leggen. Er mag niet zonder meer vanuit worden gegaan dat de gebruiksaanwijzing in de eigen taal wordt geleverd. 
 
Tenslotte: in de machinerichtlijn, noch in de Guide wordt aangegeven in welke vorm een gebruikershandleiding moet worden 
aangeleverd. Moet dit als gedrukt exemplaar, mag dit ook digitaal via een website of via een meegeleverde tablet of E-reader?  
 
New Approach Standardisation in the Internal Market  

Op de website van New Approach kan worden gecontroleerd of er vanuit CE markering verplichtingen worden gesteld. Deze site 
geeft een overzicht van alle richtlijnen waar de CE markering op van toepassing is.  
 
 
Weet u niet zeker hoe u omgaat met uw gevaarlijke stoffen? 
 
Asecos experts adviseren u graag individueel en kosteloos over onze producten en diensten - vraag onze gratis documentatie aan 
of neem contact op met één van onze experts of bel direct: +31 (0) 172 50 64 76 

 
Asecos team Nederland, België & Luxemburg 

http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
http://www.asecos.com/Contactpersonen/NL_index_1461.html

