Mirèse Heijting

EAC-certificering: Factory audits, test
reports of samples opsturen. Je komt er niet
meer onderuit als je wilt exporteren naar de
Eurasian Economic Union.

Goede voorbereiding is meer dan het halve werk

Rusland scherpt
regels en naleving aan
Wie producten wil leveren aan Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië of Kirgizië
heeft vaak CU/EU TR-certificering nodig. Deze afkorting staat voor Customs/Economic
Union Technical Regulations. Sinds eind 2018 zien wij dat de naleving van de

Daar waar onjuist wordt gehandeld, kun je problemen krijgen.

Minder moeite en tijd

Zoals goederen die vaststaan bij de grens of vertraging bij de

Intussen zijn we druk bezig voor dit bedrijf alles goed uit te

inbedrijfstelling. Het gaat zelfs zo ver dat de Russische over-

werken en heeft de Russische expert alsnog toegezegd onder

heid met terugwerkende kracht geregistreerde certificering on-

bepaalde voorwaarden mee te werken. Zodat de aanpak vol-

geldig heeft verklaard, omdat de betreffende Certification Body

doet aan de eisen. Alles had echter veel minder moeite en tijd

(een deel van) de reglementen niet juist had opgevolgd.

gekost met een betere voorbereiding en met werken binnen de

Zo had een groot bedrijf altijd een goede relatie met de Russi-

grenzen van de reglementen. Douane, customs brokers en de

sche douane en dacht men in te kunnen voeren zonder een

Certification Body zijn dan veel meer bereid mee te denken en

factory audit vooraf. Dat had officieel wel gemoeten, maar zo

het meest gunstige plan van aanpak uit te werken.

deden zij het altijd. Het bedrijf heeft meerdere malen tevergeefs
geprobeerd de douane te overtuigen, en dus waren ze onge-

Kortom: flexibel denken kan nog steeds. Doe dit echter wel

merkt een aantal maanden verder.

binnen het gestelde kader en begin er op tijd mee. Waar moet
je op letten:

BV in Berkel en Rodenrijs.

Mirèse Heijting is directeur-eigenaar van CIS Certification

reglementen enorm is aangescherpt.

Twee keuzes

1.	Iedere DoC (Declaration of Conformity) of CoC (Certificate

De levering betrof een installatie met meerdere componenten,

of Conformity) moet gepaard gaan met óf fabriekstestrap-

er was echter geen goed overzicht van die componenten. Er

port(en), óf het versturen van monsters naar testlaboratoria

waren twee keuzes: invoeren (en dus benoemen en certifice-

in Rusland, óf factory audits inclusief het bijwonen van tes-

ren) als gehele installatie (1) of als individuele componenten (2).

ten door een Russische expert. Plan daar extra tijd voor in;

In dit geval gaf invoer als gehele installatie een voordeel wat de

2.	Het op een akkoordje gooien met de douane of de lokale

inklaringskosten betrof, het woog zelfs op tegen de hogere

autoriteit kan financieel gunstig lijken, maar uiteindelijk heel

certificeringskosten. Door gebrek aan overzicht, een overeen-

ongunstig uitpakken;

stemmend contract met de producent en goede technische
documentatie weigerden de betere Certification Bodies eraan
mee te werken. Ze waren weer een maand verder.

3.	Vertrouw het niet zomaar als personen of bedrijven zeggen
iets makkelijker en goedkoper te kunnen regelen;
4.	En cliché maar waar: een goede voorbereiding is het halve
werk. Vaak zelfs meer dan het halve werk, het scheelt tijd,
kosten en stress.
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