Checklist EG-Verklaring van overeenstemming of IIA-Verklaring
Analyse van een IIA-verklaring volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG.

VT = Van toepassing?

Item

Informatie

A

Is de EG-Verklaring van overeenstemming beschikbaar in één van de talen van het land van
levering?
Indien de oorspronkelijke taal van de EG-VVO afwijkt van de taal van het land van levering, moet de
EG-VVO ook in de oorspronkelijke taal zijn meegeleverd.

B

VT
J/N

1a.

Firmanaam, land en volledig straatadres van de fabrikant.

1b.

In het geval dat de fabrikant buiten de EU gevestigd is, firmanaam, land en volledig straatadres van
de gemachtigde.
Indien het Technisch Dossier door een andere persoon wordt samengesteld dan de persoon die de
EG-VVO ondertekent, dient de naam en het adres van deze persoon te worden vermeld.

2.

3.
3a.
3b.

Beschrijving en identificatie van de machine, waaronder:
De generieke benaming,
de functie,

3c.
3d.
3e .
3f.
4a.

het model,
het type,
het serienummer,
de handelsbenaming.
Een zin waarbij uitdrukkelijk wordt verklaard dat de machine voldoet aan alle toepasselijke
bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Een soortgelijke zin om te verklaren dat de machine in overeenstemming is met andere EUrichtlijnen en/of toepasselijke bepalingen.
Indien een EG-type-onderzoek als bedoeld in bijlage IX op betreffende machine is uitgevoerd, dient
de naam, het adres en het identificatienummer van de aangemelde instantie (Notified Body) te
worden vermeld, inclusief het nummer van de verklaring van EG-type-onderzoek.
In geval van serieproductie dient de naam, het adres en het identificatienummer van de aangemelde
instantie die het in bijlage X bedoelde systeem van volledige kwaliteitsborging heeft goedgekeurd te
worden vermeld.

4b.
5.

6.

7.

Als geharmoniseerde EN-normen zijn toegepast, dient hiervan een opsomming te worden
weergegeven.

8.

Bij toepassing van andere gehanteerde technische normen en specificaties dient hiervan eveneens
een opsomming te worden gegeven.
Plaats en datum van opstelling van de EG-verklaring van overeenstemming.

9.
10.

Identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens
gemachtigde de verklaring op te stellen.
Eindconclusie EG-VVO:
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ACC
J/N

ACC = Akkoord?
Opmerkingen
EG-VVO dient in ieder geval in de landstaal te zijn.
Levering in twee talen als de landstaal niet de originele taal
is. Op EG-VVO moet de woorden “oorspronkelijke
verklaring” of “vertaling van oorspronkelijke verklaring”
vermeld zijn.
Telefoon- en faxnummer, website en dergelijk is ook
toegestaan.
Altijd vermelding van gemachtigde voor leverancier uit een
EU-land.
Deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn. Het
dossier of een gedeelte daarvan kan alleen worden
opgevraagd door de Nationale controlerende instantie.
Bijv. Omsnoeringsmachine, betonmolen, cirkelzaag, etc.
Geef een duidelijke omschrijving van de functie en de
grenzen van de levering.
Noem de modelnaam.
Noem het type.
Serienummer is niet verplicht.
Hier de naam noemen die in de handel wordt gebruikt.
Verwezen moet worden naar de in het Publicatieblad van de
Europese Unie bekendgemaakte teksten.
Denk aan de Richtlijnen EMC, ATEX, PED enzovoorts.
Als de machine voor komt in Bijlage IV van de
Machinerichtlijn is een EG-type-onderzoek van toepassing.
Als een machine in serie wordt gebouwd dient de fabrikant
een kwaliteitsborgingssysteem te hebben, zodat machine
“x+1”veiligheidstechnisch hetzelfde is als bijv. machine
“x+300”.
Zorg dat de normen zijn voorzien van
versienummer/jaartal. Geharmoniseerde normen, zijn
normen zoals bedoeld in artikel 7, lid 2 van Richtlijn
2006/42/EG.
Zorg dat de normen en specificaties zijn voorzien van
versienummer/jaartal.
Datum van daadwerkelijke ondertekening moet worden
genoemd.
Onder identiteit wordt verstaan: volledige naam, afdeling,
functie.
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