UKNI-KEURMERK: EEN STAPPENPLAN
In deze handleiding leert u hoe u het nieuwe UKNI-keurmerk kunt gebruiken in Noord-Ierland. Er is een afzonderlijke handleiding voor het gebruik
van het UKCA-keurmerk, dat verplicht is om in Groot-Brittannië goederen op de markt te brengen.
IWAT BEDRIJVEN MOETEN WETEN
Wat is het UKNI-keurmerk?
Het UKNI-keurmerk is een nieuw conformiteitskeurmerk voor producten die in Noord-Ierland (NI) op de markt worden gebracht en die een
verplichte conformiteitsbeoordeling hebben ondergaan door een externe instantie die in Groot-Brittannië is gevestigd. Het wordt altijd toegepast
mét het CE-keurmerk.
Het UKNI-keurmerk wordt niet gebruikt als u zelf kunt verklaren dat uw producten voldoen onder de relevante Europese wetgeving die in NI wordt
toegepast of als u een door de EU aangemelde instantie in de hand neemt voor een verplichte conformiteitsbeoordeling/test. In deze gevallen
kunt u gewoon het CE-keurmerk blijven gebruiken voor goederen die u in Noord-Ierland op de markt brengt. Meer begeleiding bij het introduceren
van goederen op de Noord-Ierse markt vindt u hier.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het keurmerk kunt gebruiken en welke wijzigingen er plaatsvinden in de conformiteitsbeoordeling.
Het proces voor de conformiteitsbeoordeling dat in dit stappenplan wordt gevolgd, geldt niet voor goederen uit de volgende categorieën:
medische hulpmiddelen, producten voor de interoperabiliteit van spoorwegen, bouwproducten en explosieven voor civiel gebruik.
iWAT BEDRIJVEN MOETEN DOENi

Zorg dat uw bedrijf de benodigde stappen heeft doorlopen:
Het UKNI-keurmerk is een nieuw conformiteitskeurmerk voor producten die in Noord-Ierland op de
markt worden gebracht en die een verplichte conformiteitsbeoordeling hebben ondergaan door een
externe instantie die in Groot-Brittannië is gevestigd. Het wordt altijd toegepast mét het CE-keurmerk.
In de onderstaande lijst staan de producten waarvoor een UKNI-keurmerk nodig is. U kunt hier of in
de productwetgeving controleren of een UKNI-keurmerk vereist is voor uw product.

Stap 1:
Controleer of er een
UKNI-keurmerk nodig is
voor uw product

Stap 2: Controleer of u
een

Aerosolcontainers
Apparaten die gasvormige brandstoffen
verbranden
Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
Bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur
Milieuvriendelijk ontwerp van aan energie
gerelateerde producten
Elektromagnetische compatibiliteit
Apparatuur en beschermingssystemen voor
gebruik in potentieel explosieve atmosferen
Warmwaterboilers
Koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk
gebruik
Liften
Elektrische apparatuur op laagspanning

Machines
Meetinstrumenten
Geluidsemissie in de omgeving
Niet-automatische weegwerktuigen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Drukapparatuur
Pyrotechniek
Eindapparatuur voor radio’s en telecommunicatie
Pleziervaartuigen en waterscooters
Veiligheid van speelgoed
Drukvaten van eenvoudige vorm

Bekijk of u een eigen verklaring moet afgeven of een conformiteitsbeoordeling van een externe partij
moet gebruiken.

conformiteitsbeoordeling
van een externe partij
nodig hebt

Zoek de toepasselijke Europese wetgeving of geharmoniseerde standaarden en gebruik deze om de
procedure voor de conformiteitsbeoordeling vast te stellen die nodig is voor uw product.
Conformiteitsbeoordeling door externe partijen is van toepassing indien:
•
•

u bepaalde goederen (met name goederen waarop het CE-keurmerk van toepassing is en
aerosolcontainers) op de NI-markt brengt;
conformiteitsbeoordeling door externe partijen is verplicht.

Als u een eigen verklaring afgeeft of als uw conformiteitsbeoordeling door een bij de EU aangemelde
instantie wordt uitgevoerd, hoeft u het UKNI-keurmerk niet toe te voegen en moet u het CE-keurmerk
blijven gebruiken wanneer u goederen in NI op de markt brengt.
U moet de juiste route voor uw conformiteitskeurmerk vaststellen:
•
•
•

Stap 3: Controleer de
juiste route voor
conformiteit

•

Als u een Britse aangemelde instantie gebruikt, moet u naast het CE-keurmerk een UKNIkeurmerk toepassen, d.w.z. CE + UKNI;
Als u een door de EU erkende aangemelde instantie gebruikt, hoeft u alleen het CE-keurmerk
toe te passen;
Als u van plan bent om de goederen zowel in NI als in de EU op de markt te brengen, moet u
het CE-keurmerk en een door de EU erkende aangemelde instantie gebruiken. Het UKNIkeurmerk en een conformiteitsbeoordeling door Britse aangemelde instanties zijn namelijk
niet geldig in de EU;
Als een conformiteitsbeoordeling door externe partijen verplicht is, hebt u een
conformiteitsverklaring nodig die door een Britse of Europese aangemelde instantie is
verstrekt wanneer u het product in NI op de markt brengt.

U kunt uw gekozen instantie voor de conformiteitsbeoordeling online vinden:
Gebruik voor Europese aangemelde instanties de ‘New Approach Notified and Designated
Organisations’-website (NANDO).
Gebruik voor Britse aangemelde instanties de UKMCAB-database (‘UK Market Conformity Assessment
Bodies’).

Om te worden gecertificeerd en het UKNI-keurmerk te kunnen gebruiken, moet u documentatie
bijhouden waaruit blijkt dat uw product aan de wettelijke vereisten voldoet. Deze documentatie moet
de vorm hebben van een technisch bestand of document.

Stap 4: Stel een technisch
dossier op

De wetgeving beschrijft de procedure voor de conformiteitsbeoordeling die moet worden gevolgd voor
uw product. U moet technische documentatie opstellen en bijhouden met daarin alle relevante
informatie over de middelen die u gebruikt om te waarborgen dat uw product aan de essentiële
vereisten voldoet.
De procedure voor het opstellen en samenstellen van het technisch dossier is nog net zo als voorheen.
De inhoud van het Europese technisch dossier verschilt per product, maar de technische documentatie
moet alle relevante gegevens/informatie of details bevatten over de middelen die door de fabrikant zijn
gebruikt om te waarborgen dat het product aan de essentiële vereisten voldoet.
Raadpleeg, indien van toepassing, de relevante Europese wetgeving voor een volledig overzicht van
de vereisten voor het technisch dossier.
De fabrikant of de bevoegde vertegenwoordiger (in NI of in de EU) is verantwoordelijk voor het
aantonen aan handhavers waar en hoe de verschillende delen van het dossier zich bevinden en worden

bijgehouden. In het geval van geïmporteerde producten berust deze verantwoordelijkheid bij de
importeur.

Stap 5: Stel een
verklaring van
overeenstemming op

Als fabrikant bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een Europese verklaring van
overeenstemming. Uw Europese verklaring van overeenstemming moet ten minste de volgende
informatie bevatten:
•
Uw naam en volledige zakelijke adres of dat van uw bevoegde vertegenwoordiger (de
bevoegde vertegenwoordiger moet zich in NI of in de EU bevinden voor goederen die in NI op
de markt worden gebracht);
•
Het serienummer/model/typeplaatje van het product;
•
Een verklaring waarin u volledige aansprakelijkheid aanvaardt (in te vullen nadat de
producten een positieve conformiteitsbeoordeling hebben ontvangen);
•
Voor sommige producten moet u een productomschrijving/afbeelding opnemen;
•
De details van de instantie die de procedure voor de conformiteitsbeoordeling uitvoert
(raadpleeg stap 2 voor de relevante instantie voor de conformiteitsbeoordeling voor de
gekozen markt);
•
De relevante Europese wetgeving;
•
Indien van toepassing een lijst met geharmoniseerde standaarden of andere middelen die
werden gebruikt om de naleving te bewijzen;
•
Uw naam en handtekening;
•
De datum waarop de verklaring is verstrekt;
•
Aanvullende informatie (indien van toepassing).
De Europese verklaring van overeenstemming moet op verzoek van toezichthouders in de markt
beschikbaar zijn.
Voor producten die vanuit een land buiten de EU/EER op de Noord-Ierse markt worden gebracht, moet
de importeur in NI of in de EU een kopie van de Europese verklaring van overeenstemming bewaren. Dit
geldt ook voor producten die vanuit Groot-Brittannië naar NI worden gebracht omdat Groot-Brittannië
op grond van de relevante Europese wetgeving die in NI van toepassing is als ‘derde land’ wordt
beschouwd. De fabrikant of diens bevoegde vertegenwoordiger (indien van toepassing) moet ook een
kopie van de Europese verklaring van overeenstemming houden.
Uw gekozen aangemelde instantie voert de noodzakelijke controles en testen voor uw producten uit.
Als uw producten aan alle benodigde vereisten voldoen, zal uw gekozen instantie een
conformiteitsverklaring afgeven.

Stap 6: Positieve
conformiteitsverklaring

Nadat u een positieve conformiteitsbeoordeling van een externe partij en een conformiteitsverklaring
van uw instantie hebt ontvangen, moet u:
De conceptverklaring van overeenstemming ondertekenen.
•
Door deze te ondertekenen verklaart u dat het bewuste product aan de relevante wettelijke
eisen voldoet en dat u als fabrikant of bevoegde vertegenwoordiger (indien van toepassing)
verantwoordelijkheid voor de naleving van het product aanvaardt.
U moet het UKNI-keurmerk en het identificatienummer van de aangemelde instantie op het product
aanbrengen.

Het UKNI-keurmerk mag niet worden
aangebracht voordat de procedure voor
de conformiteitsbeoordeling is voltooid.

UKNI-keurmerk

Als fabrikant of bevoegde
vertegenwoordiger moet u het UKNIkeurmerk op het product zelf of op de
verpakking aanbrengen. Dit is afhankelijk
van de eisen in de specifieke wetgeving
voor de relevante industrie.
De wetgeving kan ook voorschrijven dat
het UKNI-keurmerk op ondersteunende
literatuur moet worden aangebracht.

Stap 7: Breng het UKNIkeurmerk aan

Raadpleeg hier ‘Regels voor het gebruik
van het UKNI-keurmerk’ UKNI-keurmerk
De afbeeldingsbestanden voor het UKNI-keurmerk zijn hieronder te vinden:
Afbeeldingsbestanden voor UKNI-keurmerk (opgevuld) downloaden (ZIP, 818 KB)
Afbeeldingsbestanden voor UKNI-keurmerk (kader) downloaden (ZIP, 2,03 MB)

Wanneer u het CE-keurmerk aanbrengt, aanvaardt u als fabrikant of bevoegde vertegenwoordiger de
volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van uw product aan de vereisten van de relevante
Europese wetgeving. Door het UKNI-keurmerk toe te voegen, geeft u aan dat u een Britse aangemelde
instantie hebt gebruikt en dat het product alleen in NI op de markt kan worden gebracht en niet wettig
op de markt kan worden gebracht in de Europese Unie of in de EER.
In aanmerking komende goederen in Noord-Ierland kunnen in Groot-Brittannië op de markt worden
gebracht door het CE- + UKNI-keurmerk of alleen het CE-keurmerk te gebruiken. Dit heeft te maken met
de inzet van de overheid om Noord-Ierland ongehinderd toegang te bieden tot de rest van GrootBrittannië. Meer richtlijnen rond de vraag of uw bedrijf of goederen in aanmerking komen vindt u hier.
Er is geen verlichting ten aanzien van het UKNI-keurmerk: volledige naleving is vereist. Wanneer het
Europees recht dat vereist, dient u het CE- + UKNI-keurmerk onmiddellijk op uw product aan te
brengen. Er is geen mogelijkheid om het keurmerk aan te brengen op een label of afzonderlijk
document.

Aanhangsel A
EU-richtlijn

Bijbehorende Britse wetgeving

Richtlijn 2009/48/EG – Veiligheid van speelgoed

Richtlijnen inzake (veiligheid van) speelgoed 2011

Richtlijn 2013/29/EU – Pyrotechnische artikelen

Richtlijnen inzake (veiligheid van) pyrotechnische artikelen 2015

Richtlijn 2013/53/EU – Richtlijn
pleziervaartuigen en waterscooters
Richtlijn 2014/28/EU – Wet explosieven voor
civiel gebruik
Richtlijn 2014/29/EU – Drukvaten van
eenvoudige vorm
Richtlijn 2014/30/EU – Elektromagnetische
compatibiliteit
Richtlijn 2014/31/EU – Niet-automatische
weegwerktuigen
Richtlijn 2014/32/EU – Meetinstrumenten

Richtlijnen inzake recreatievaartuigen 2017

Richtlijn 2014/33/EU – Liften

Richtlijnen inzake liften 2016

Richtlijn 2014/34/EU – ATEX

Richtlijn 2014/53/EU – Radioapparatuur

Richtlijnen inzake apparatuur en beveiligingssystemen die zijn
bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen 2016
Richtlijnen inzake de apparatuur en beveiligingssystemen die zijn
bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen (NoordIerland) 2017
Richtlijnen inzake radio-apparatuur 2017

Richtlijn 2014/68/EU – Drukapparatuur

Richtlijnen inzake (veiligheid van) druksystemen 2016

Verordening (EU) 2016/425 – Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Richtlijn 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen en
de richtlijnen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
(afdwinging) 2018
Richtlijn 2016/426 inzake gasverbrandingstoestellen en de
richtlijnen inzake gasverbrandingstoestellen (afdwinging) en
diverse amendementen 2018
Richtlijnen inzake levering van machines (veiligheid) 2008

Verordening (EU) 2016/426 –
Gasverbrandingstoestellen
Machinerichtlijn 2006/42/EG
Richtlijn 2000/14/EG – Geluidsemissie
buitenmaterieel
Richtlijn 2008/57/EG – Interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap
Richtlijn 92/42/EEG –
Centraleverwarmingsketels EN Richtlijn
2009/125/EG – Ecodesign
Verordening (EU) 2016/424 –
Kabelbaaninstallaties
Richtlijn 2014/90/EU – Uitrusting voor
zeeschepen
Verordening (EU) 305/2011 – Bouwproducten
Richtlijn 2010/35/EU – Vervoerbare
drukapparatuur

Richtlijnen inzake explosieven 2014
Richtlijnen inzake (veiligheid van) eenvoudige drukvaten 2016
Richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit 2016
Richtlijnen inzake niet-automatische weegwerktuigen 2016
Richtlijnen inzake meetinstrumenten 2016

Richtlijnen inzake geluidsemissies in de omgeving door apparatuur
voor gebruik in buitenomgevingen 2001
Richtlijnen inzake (interoperabiliteit van) spoorwegen 2011
De ecodesignrichtlijnen voor energiegerelateerde producten en
energie-informatie (amendement) (bij verlaten van de EU) 2010
Richtlijnen inzake kabelbaaninstallaties 2018
Richtlijnen inzake zeeschepen (maritieme uitrusting) 2016
Richtlijn inzake bouwproducten (EU) 2011 (Verordening (EU)
305/2011)
Richtlijnen inzake het vervoeren van gevaarlijke goederen en het
gebruik van vervoerbare drukapparatuur 2009

Aanhangsel B
Wijzigingen in
economische
operatoren sinds
1 januari 2021

Importeurs
•
•

Sinds 1 januari 2021 wordt u als importeur beschouwd als u verantwoordelijk bent voor het inbrengen
van goederen in het Verenigd Koninkrijk van buiten het Verenigd Koninkrijk en deze in GrootBrittannië op de markt brengt;
De importeur moet wellicht ook zijn naam en adres op het product of de documentatie vermelden,
een afschrift van de verklaring van overeenstemming bewaren en ervoor zorgen dat de technische
documentatie op verzoek aan de handhavingsautoriteiten kan worden overgelegd.

Bevoegde vertegenwoordigers
•
•

Fabrikanten kunnen bevoegde vertegenwoordigers aanstellen die taken namens hen uitvoeren;
Over het algemeen is de benoeming van een bevoegde vertegenwoordiger optioneel voor goederen
met een UKCA- of CE-keurmerk.

De exacte vereisten voor de economische operatoren zijn afhankelijk van de wetgeving die op uw product van
toepassing is. De specifieke richtlijnen in de onderstaande link bevatten gedetailleerde aanwijzingen over hoe u
tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 kunt voldoen aan de verplichtingen inzake de etikettering van het
importeursadres: https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-1-january-2021-greatbritain.
In het algemeen moeten producten in overeenstemming zijn op het moment dat zij in GB op de markt worden
gebracht. Als u van plan bent producten die nog niet het juiste etiket bevatten in het land te brengen en u dit
vanuit het oogpunt van praktische naleving en handhaving wilt bespreken, raden wij u aan dit te bespreken met
de relevante plaatselijke markttoezichtautoriteit waar de goederen het VK binnenkomen.

Aanhangsel C
Fabrikant

De fabrikant is eenieder die een product vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen en dat product onder zijn
naam of handelsmerk op de markt brengt.

Importeur

De importeur is de persoon die als eerste goederen van een externe markt op de markt brengt waar hij is
gevestigd en werkzaam is.

Distributeur

Op de markt brengen

De distributeur is een persoon, niet zijnde de fabrikant, de importeur of de eindgebruiker, die goederen op de
markt aanbiedt.

Het op de markt brengen wordt gedefinieerd als het ‘voor het eerst op de markt aanbieden’ (door de fabrikant of
importeur). Het begrip ‘op de markt brengen’ heeft betrekking op elk afzonderlijk goed, niet op een soort goed, en
impliceert niet noodzakelijk de fysieke overdracht van het goed (d.w.z. een product kan in voorraad worden
gehouden).

