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Europese wetgeving rond machineveiligheid

▪ Viseren het “marktgebeuren” en

niet de arbeidsvoorwaarden

▪ Vooral Europese “economische” 

richtlijnen (CE-markering)

▪ Totale harmonisering in de EU 

(voor sommige domeinen ook nog 

nationale voorschriften)

▪ Reglementering arbeidsveiligheid: 

welzijnswet, Codex, ARAB, …

▪ Voorschriften van toepassing op 

“arbeidsmiddelen” (breder dan

enkel machines)

▪ Slechts gedeeltelijk

geharmoniseerd door Europese

“sociale” richtlijnen, aangevuld met 

Belgische elementen

Vrij verkeer van goederen

Regels voor de machinefabrikant

Veiligheid en gezondheid

Regels voor de machinegebruiker
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Eisen aan machines 

Eisen voor de opvatting van arbeidsmiddelen (Codex Art. IV.2-12):

▪ Voldoen aan de bepalingen van de EU-productrichtlijnen die erop 
van toepassing zijn (bvb voor machines CE-markering op basis van 
de Machinerichtlijn ...)

en/of

▪ Voor arbeidsmiddelen (of delen of aspecten ervan), die niet gedekt 
zijn door EU-productrichtlijnen (bvb machines met bouwjaar vóór 
1995 zonder CE-markering):

▪ minimumvoorschriften in bijlage IV.2-2 van de Codex

▪ specifieke minimumvoorschriften voor bepaalde categorieën van 
arbeidsmiddelen
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Eisen aan machines in gebruik

Instandhouding van het veiligheidsniveau (Codex Art. IV.2-12):

▪ Gepast onderhoud moet er voor zorgen dat de machines tijdens 
hun gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke 
bepalingen, hetzij volgens het geval:

▪ De essentiële eisen van de toepasselijke economische 
richtlijnen, (Machinerichtlijn...) voor machines met CE-
markering, of

▪ De minimumvoorschriften voor arbeidsmiddelen 
(Codex bijlage IV.2-2) voor de machines of delen ervan 
niet gedekt door CE-markering.

▪ Bij belangrijke evolutie van de stand van de techniek kan ook 
een aanpassing voor de betrokken veiligheidsaspecten 
noodzakelijk zijn (zie welzijnswet art 5).
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Eisen aan machines in gebruik

Rekening houden met ontwikkelingen van techniek:

▪ Regelmatige herevaluatie van de risico’s aan machines

▪ Aanbeveling tot gebruik van geharmoniseerde normen voor 

machineveiligheid als referentie en "ideaal beeld" 

▪ “Type C” normen voor specifieke machinetypes of – groepen

▪ “Type C” normen bevatten een inventaris van significante

gevaren en geven de stand van de techniek weer met 

betrekking tot de maatregelen tegen deze gevaren
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Eisen aan machines in gebruik

De toepassing van de minimumvoorschriften met behulp van de 

geharmoniseerde normen voor machineveiligheid:

▪ Een lijst van de geharmoniseerde normen in het kader van de 

machinerichtlijn kan gevonden worden op:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/machinery/
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/


Manueel bediende kolomboormachine
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Manueel bediende kolomboormachines

Belangrijkste gevaren (EN 12717 - boormachines):

▪ Draaiende boorkop en snijgereedschap

▪ Draaiende aandrijfriemen

▪ Wegspringende spaanders

▪ Ongewenste beweging van het werkstuk

8



Manueel bediende kolomboormachines

Veiligheidsmaatregelen draaiende spindel en gereedschap (EN 12717):

▪ Toegang tot de gevarenzone verhinderen door gebruik van vaste of 

instelbare afscherming of afscherming met veiligheidsschakelaar

▪ De afscherming zal ten minste in ruststand de gereedschapshouder

en het boorgereedschap afschermen tegen reiken vanaf de 

voorzijde of zijkanten

▪ Vaste afscherming enkel indien geen toegang vereist en veiklig

gebruik (o.a. wisselen kop) nog mogelijk is

▪ Gebruik van andere beveiligingstoestellen als afscherming niet

praktisch is (opgelet: houdt spaanders niet tegen). Bvb trip device in 

combinatie met remsysteem.
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Manueel bediende kolomboormachines

Veiligheidsmaatregelen draaiende spindel en gereedschap (EN 12717):
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Manueel bediende kolomboormachines

Opgelet met veiligheidsschakelaar type eindschakelaar:

▪ Gebruik van positief werkende schakelaar tegen omzeilen en foute 

werking bij interne veerbreuk (EN ISO 14119)
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Manueel bediende kolomboormachines

Veiligheidsmaatregelen aandrijfriemen (EN 12717):

▪ Toegang tot de gevarenzone verhinderen door gebruik van vaste 

afscherming of afscherming met veiligheidsschakelaar

▪ Vaste afscherming (gereedschap vereist) enkel aanvaardbaar indien

toegang tot aandrijving < 1x/shift, anders beweegbaar scherm met 

veiligheidsschakelaar

▪ Beweging moet gestopt zijn vooraleer de gevaarlijke punten (vnl. 

Intrekhoeken) bereikbaar zijn, anders vergrendeling van de 

afscherming voorzien.

▪ Zie opmerking veiligheidsschakelaar. Microswitch in vele gevallen

niet in overeenstemming
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Manueel bediende kolomboormachines

Veiligheidsmaatregelen ongewenste beweging werkstuk (EN 12717):

▪ Mogelijkheden voorzien om het werkstuk en eventuele

werkstukhouder vast te bevestigen op de werktafel
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Manueel bediende kolomboormachines

Besturingssystemen – noodstop? (EN 12717):

▪ Elke machine moet van 1 of meer noodstoptoestellen voorzien

worden (dus ook manueel bediende types)

▪ vnl. in het licht van snelle bereikbaarheid en goede herkenbaarheid

want veelal niet sneller gestopt dan normale stop

▪ opgelet met combinatie start/stop/noodstop
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Manueel bediende kolomboormachines

Besturingssystemen – performance level? (EN 12717):

▪ Geharmoniseerde norm verwijst nog steeds naar EN 954-1!

▪ Voor manuele kolomboormachines met elektromechanische

bedieningssystemen en mechanische snelheidselectie (= met 

riemen of tandwielen): categorie 1 volgens EN 954-1 voldoende voor

de SRP/CS
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Vast opgestelde slijpmolen
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Vast opgestelde slijpmolen

Belangrijkste gevaren (EN ISO 16089 – vast opgestelde slijpmachines):

▪ Draaiende slijpsteen

▪ Breuk van de slijpsteen

▪ Blokkeren werkstuk

▪ Wegspringende spaanders

17



Vast opgestelde slijpmolen

Veiligheidsmaatregelen draaiende slijpsteen en breuk (EN ISO 16089):

▪ Onbedoeld contact met de slijpsteen voorkomen door de volledige

slijpsteen af te schermen met uitzondering van het deel nodig voor

het werk

▪ In geval van breuk van de slijpsteen moet de afscherming in staat

zijn om de stukken van de slijpsteen in te sluiten
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Vast opgestelde slijpmolen

Veiligheidsmaatregelen draaiende slijpsteen en breuk (EN ISO 16089):

▪ Keuze van slijpsteen in overeenstemming met opgegeven snelheid

van machinefabrikant

▪ Opgelet met opslag slijpsteen:

▪ wateropname voorkomen, niet in vochtige ruimtes opslaan

▪ doorliggen bij rechtstaande opslag (bij grote slijpstenen)

19



Vast opgestelde slijpmolen

Veiligheidsmaatregelen wegspringende spaanders (EN ISO 16089):

▪ Instelbaar transparant scherm voorzien ter bescherming van gezicht

en in het bijzonder de ogen van de operator tegen kleine

slijpdeeltjes en vonken

▪ Voldoende sterk tegen impact en slijtage. Polycarbonaat is geschikt

hiervoor. Voldoende grootte zodat slijpproces volledig door het 

scherm kan gevolgd worden en niet ernaast
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Vast opgestelde slijpmolen

Veiligheidsmaatregelen blokkeren werkstuk (EN ISO 16089):

▪ Een ondersteuningstafeltje voor het werkstuk wordt voorzien

▪ Het tafeltje is minimal evenbreed als de slijpsten en moet instelbaar

zijn zodat de afstand tussen tafeltje en slijpsteen niet groter is dan

2mm (regelmatig bijstellen!)
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Vast opgestelde slijpmolen

Besturingssysteem – noodstop? (EN ISO 16089):

▪ De as waarop de slijpsteen is gemonteerd zal niet gestopt worden

op een manier dat kan leiden tot slippen, loskomen of breuk van de 

slijpsteen

▪ Snelle (geremde) stop zou hoger risico voor loskomen en/of breuk

inhouden

▪ Voor dit type van machines geen noodstop voorzien
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Lintzaagmachine metaal
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Lintzaagmachine metaal

Belangrijkste gevaren (EN 13898 – zaagmachines voor koud metaal):

▪ Bewegend zaagblad

▪ Breuk van het lintzaagblad

▪ Draaiende omloopwielen lintzaag

▪ Ongewenste verplaatsing van het werkstuk (breuk zaagblad en/of 

impact operator)
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Lintzaagmachine metaal

Veiligheidsmaatregelen zaagblad (contact en breuk) (EN 13898):

▪ Zaagblad zoveel als mogelijk omhullen en ondersteunen door een

combinatie van vaste en instelbare afscherming en/of afscherming

met veiligheidsschakelaar over de hele lengte van het zaagblad, met 

uitzondering van het deel dat nodig is voor de bewerking.

▪ Praktisch:

▪ Afscherming met veiligheidsschakelaar rondom omloopwielen en

bovenzijde van het zaagblad

▪ Instelbare afscherming t.h.v. werkzone dat zaagblad ondersteunt zodat

afscherming mogelijk is ifv de breedte van het zaagblad
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Lintzaagmachine metaal

Veiligheidsmaatregelen draaiende omloopwielen (EN 13898):

▪ Beweegbare afscherming met interlockschakelaar.

▪ Vergrendeling van de afscherming tot stilstand indien gevarenzone

bereikbaar is voor machine stilstaat

▪ Alternatief: combinatie veiligheidsschakelaar met veerbout zodat

machine stilstaat als bout losgedraaid is en afscherming kan

verwijderd worden. Machine kan pas weer starten als bout volledig

ingedraaid is.
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Lintzaagmachine metaal

Veiligheidsmaatregelen ongewenste verplaatsing werkstuk (EN 13898):

▪ Mogelijkheid tot klemming van het werkstuk

▪ Bij lange werkstukken ondersteuning voor en achter de 

zaagmachine voorzien
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Lintzaagmachine metaal

Besturingssystemen – noodstop? (EN 13898):

▪ Een noodstop moet voorzien worden op alle types van 

zaagmachines behalve bij machines met hold-to-run bediening van 

het zaagblad en manuele bediening van de zaagkop (vb afkortzaag)
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Lintzaagmachine metaal

Besturingssysteem – performance levels? (EN 13898):

▪ Geharmoniseerde norm verwijst nog steeds naar EN 954-1!

▪ Min. categorie 1 voor veiligheidsschakelaar op beweegbaar scherm

die machine stopt

▪ Min. cat 1 voor noodstop in geval van manueel bediende machines 

met 1 bedieningstoestel van de zaagbladmotor (anders cat. 3)

▪ Zie opmerking veiligheidsschakelaar
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Contact

vincotte.be


