
Veiligheid van machines in gebruik 
Machines en installaties zijn de grootste groep van arbeidsmiddelen die worden gebruikt op de werkvloer. 
Een goed ontwerp, de juiste veiligheidsvoorzieningen en een correct gebruik zijn essentieel om de veiligheid 
en efficiëntie van uw machines te garanderen en de levensduur ervan te verlengen.
Vinçotte keurt, certificeert, adviseert en helpt u om veiligheidsmaatregelen te implementeren. Wij helpen u op 
weg om op een kostenefficiënte manier de hoogste rendabiliteit uit uw machines te halen.

Your tailor-made solution

Meer over veiligheid van machines in gebruik:

Als werkgever kunt u het zich niet permitteren om onveilige machines ter beschikking te stellen van uw werknemers. U bent 
verplicht om ervoor te zorgen dat uw arbeidsmiddelen aan een aantal wettelijke vereisten voldoen:

Zowel nieuwe als bestaande machines moeten een CE-markering hebben of - wanneer de CE-markering niet van 
toepassing is - voldoen aan de minimumvoorschriften voor arbeidsmiddelen.
Bij de bestelling van machines en installaties moeten de nodige veiligheidseisen worden geformuleerd om te kunnen 
voldoen aan de wetgeving en aan het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf.
Machines en installaties moeten bij levering vergezeld zijn van een verantwoordingsdocument.
Voor de indienststelling van machines en installaties moet de preventieadviseur in een verslag vaststellen dat de 
uitrusting beantwoordt aan de voorschriften en dat ze voldoende veilig is.
Er moeten aangepaste schriftelijke instructies beschikbaar zijn die voldoende informatie geven over de werking, de 
gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van de machines en installaties.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen moet gedurende de volledige levensduur van de machine of de installatie 
voldoende aandacht worden besteed aan het veiligheidsniveau.

Onze experten machineveiligheid staan u bij met advies en oplossingen om tegemoet te komen aan al deze wettelijke 
vereisten.

Your result

Voordelen veiligheid van machines in gebruik

Vinçotte helpt u om de wetgeving rond uw arbeidsmiddelen zo goed mogelijk na te leven.
Vinçotte adviseert u bij de aankoop en indienststelling van nieuwe arbeidsmiddelen.
Vinçotte bezorgt u een correct en volledig indienststellingsverslag.
Wij voeren een risicoanalyse uit. Zo krijgt u een beter beeld van de maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid van 
uw arbeidsmiddelen te garanderen en de risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
We helpen u om de veiligheid van uw arbeidsmiddelen in stand te houden en de levensduur ervan te verlengen.

Please note
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Normen en wetgeving

Boek IV: “Arbeidsmiddelen” van de codex over het welzijn op het werk.
Europese Machinerichtlijn

In which situation?

Toepassing veiligheid van machines in gebruik

werkgevers die machines ter beschikking stellen van hun personeel
preventieadviseurs
de aankoopdienst en de technische dienst van een bedrijf
fabrikanten en verkopers van machines
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