Conformiteit van weegschalen
voor commercieel gebruik
Wat u moet weten…

Gebruikt u een weeginstrument bij commerciële transacties
om de hoeveelheid van een geleverd goed of de hoegrootheid van een geleverde dienst te bepalen en zo de prijs te
berekenen? Dergelijke weeginstrumenten worden door de
Metrologische Dienst (die afhangt van de FOD Economie)
net als de weegschalen bij winkeliers of de weegschalen
die in warenhuizen ter beschikking staan van het publiek,
“niet-automatische weeginstrumenten” genoemd omdat
tijdens het wegen menselijke tussenkomst nodig is.

Hebt u in het kader van uw bedrijfsvoering net een nieuwe weegschaal gekocht of gaat u een weegschaal gebruiken die al in dienst
is gesteld? Vooraleer u met uw weegschaal aan de slag kunt, moet u
een paar dingen controleren. Welke? Dat leest u hieronder.

Kan ik om het even welke weegschaal
gebruiken?
Nee! Uw weegschaal moet geijkt zijn in overeenstemming met
artikel 43 van boek VIII van het Wetboek van economisch recht.
Dat betekent dat u erop moet toezien dat uw weegschaal:
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• vooraleer die in dienst wordt gesteld een conformiteitskeuring
heeft ondergaan die werd bevestigd en bekrachtigd met een
CE-markering en metrologische markering;
• op regelmatige tijdstippen en na elke herstelling of incident
een herijk ondergaat.
Als koper moet u er dus voor zorgen dat de weegschaal voldoet
aan de reglementaire voorschriften:
• bij levering, na eventuele aanpassingen of controles;
• op het moment van aankoop moet de verdeler (of installateur)
een “EU-verklaring van overeenstemming” voor het betreffende instrument kunnen voorleggen, ingevuld en ondertekend
door de fabrikant of zijn gemachtigde.
De verklaring van overeenstemming is een document waarmee
de fabrikant verklaart dat zijn instrument voldoet aan de essentiële reglementaire voorschriften en waarmee hij zichzelf dus
aansprakelijk stelt.
Door het aanbrengen van de CE-markering en de aanvullende metrologische markering bevestigt de fabrikant dat het meetinstrument voldoet aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
en dat u die weegschaal als geijkt meetinstrument kunt gebruiken.

Hoe herken ik een conforme weegschaal?
Om conform te zijn moet een weeginstrument een CE-markering
en aanvullende metrologische markering hebben.
• Voor instrumenten die na april 2016 in dienst zijn genomen,
bestaat de aanvullende metrologische markering uit de hoofdletter M en de twee laatste cijfers van het jaar van aanbrenging, omgeven door een rechthoek. De hoogte van de rechthoek is gelijk aan de hoogte van de CE-markering.
• Voor instrumenten die voor april 2016 in dienst zijn genomen,
bestaat de conformiteitsmarkering uit het CE-symbool, het
(de) identificatienummer(s) van de aangemelde instantie(s) en
een groen vierkant vignet met een zwarte hoofdletter M.
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Als ik mijn nieuwe weegschaal heb laten
ijken en ze conform is, ben ik dan in orde?
Nog niet helemaal! Als de installateur of verdeler dat nog niet
heeft gedaan, moet u de indienststelling van uw nieuwe weegschaal aangeven bij de Metrologische Dienst. Wanneer u uw
weegschaal niet langer gebruikt, moet u eveneens de buitengebruikstelling ervan aangeven.
De regelgeving vereist dat de identificatiegegevens en technische kenmerken worden vermeld op een goed zichtbaar plaatje
of, indien dat niet mogelijk is, in een aangepaste vorm beschikbaar zijn.
Typische gegevens zijn de naam van de fabrikant, de
fabricagenummer(s), het nummer van het certificaat van EUtypeonderzoek, de nauwkeurigheidsklasse, het maximale en minimale weegvermogen, de afleeseenheid enz.
De houder van een weeginstrument moet verplicht de integriteit van de verzegeling, de juistheid, het goede onderhoud en de
correcte werking van zijn instrument garanderen. De weegschaal
moet op een vlakke, stabiele, trillingvrije, niet-vervormbare ondergrond worden geplaatst, bij voorkeur horizontaal in alle richtingen,
of anders op een oppervlak dat onveranderlijk blijft zowel tijdens
het instellen als het gebruiken van het weeginstrument.
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Oef, nu kan ik op twee oren slapen!
Toch niet! Weegschalen moeten om de 4 jaar herijkt worden.
Het doel van de herijk is om te garanderen dat de meetinstrumenten permanent voldoen aan de reglementaire technische
voorschriften.
De herijk van niet-automatische weeginstrumenten gebeurt
door een erkende keuringsinstelling (EKI). De gebruiker moet
zelf zijn instrumenten laten herijken door een erkende keuringsinstelling die hij zelf kiest. De lijst van erkende keuringsinstellingen is beschikbaar op onze website via de volgende link:
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-andSecurity/Lijst-erkende-keuringsinstellingen-Niet-automatischeweeginstrumenten.pdf.
De herijk wordt bevestigd door aanbrenging van een aanvaardingsmerk op een duidelijk zichtbare plaats op het meetinstrument.
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Wat moet ik doen bij problemen?
Als u een onregelmatigheid vaststelt of wanneer u vindt dat aan
bepaalde eisen niet is voldaan, kunt u contact opnemen met de
fabrikant of installateur van uw weegschaal. U kunt ook contact
opnemen met een erkende keuringsinstelling die u zelf kiest.
Tot slot kunt u uw vragen ook richten aan de Metrologische Dienst.
Contactadressen:
Reglementering Metrologie
North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
+32 (0)2 277 74 54
metrology.regulation@economie.fgov.be
Controle Metrologie
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 6
9050 Gent
+32 (0)2 277 88 00
metrology.noord@economie.fgov.be
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Wat doet de Metrologische Dienst?
De Metrologische Dienst organiseert de administratieve of technische controles om na te gaan of de bepalingen van de regelgeving worden nageleefd door de gebruikers van de weeginstrumenten en door de partijen die ze op de markt brengen.
Dat garandeert het vertrouwen van de consument in die instrumenten en beschermt alle betrokkenen tegen onjuiste weegresultaten.
De technische controle vindt plaats op initiatief van de
Metrologische Dienst, naar aanleiding van een klacht of op vraag
van de gebruiker van het instrument en omvat de voor de herijk
voorziene metrologische tests. Het aanvaardingsmerk bij technische controle bestaat uit een cirkelvormige groene zelfklever
met in het midden de koninklijke kroon en daaronder het jaartal
van het lopende jaar.
Als de weegschaal niet geijkt is, het ijkmerk vervallen is of het zegel verbroken is, mag de weegschaal niet meer worden gebruikt.
Gebeurt dit toch, dan kunnen overeenkomstig het Wetboek van
economisch recht sancties worden opgelegd zoals strafrechtelijke boetes en zelfs de vernietiging van het weeginstrument.

Opgelet!
Als uw weegschaal voor 2004 in dienst is gesteld, mag die een
afgestempelde markering in een loden plaatje hebben. Dergelijke
weegschalen mogen enkel op het nationale grondgebied gebruikt worden en moeten eveneens om de 4 jaar herijkt worden.
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