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Automatische deuren 

Wet- en regelgeving 
NEN-EN 16005/C1 Automatische deuren voor voetgangers- Gebruiksveiligheid - 

Eisen en beproevingsmethoden  
NEN-EN 16361+A1 Automatisch werkende deuren voor voetgangers - 

Productnorm, prestatie-eisen - Buitendeuren anders dan 
draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische 
deuren zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken 

NEN-EN 13241+A2 Industriële en commerciële garagedeuren en - 
 poorten - Productnorm, prestatiekenmerken 
NEN-EN 12453+A1 Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken -

Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren -Eisen en 
beproevingsmethoden 

Machinerichtlijn 2006/42/EG 
NEN 3140+A3 nl   Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning 
Arbeidsomstandighedenbesluit 

 

Toelichting 
Automatische deuren: worden aangedreven door een zelfstandig werkend besturingssysteem 
die de deuren opent of sluit. Hier kunnen onder andere worden geschaard: 

• automatische draaideuren 

• sectionaal (vouw-, overhead-) deuren 

• automatische schuifdeuren 

• snelloop (speed) deuren 

• schuif-, roldeuren (hekken en poorten) 
 

Voorschriften 
De norm EN 16005 is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van 
automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- 
en rookwerende deuren. Draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren en carrouseldeuren die zich 
horizontaal bewegen dienen te voldoen aan de EN 16005 norm. Verticaal bewegende 
schuifdeuren moeten voldoen aan Machinerichtlijn 2006/42/EG. Onderhoud en inspectie 
worden dan ook uitgevoerd onder Machinerichtlijn 2006/42/EG. Zie hoofdstuk 
Machineveiligheid voor de eisen van de Machinerichtlijn. 
 
De EN 16005 norm dient te worden gevolgd voor alle nieuwe installaties. Reeds geïnstalleerde 
deuren zijn niet aan deze nieuwe norm onderworpen, maar kunnen bij een volgende officiële 
onderhoudsbeurt worden geëvalueerd op veiligheidsrisico's en waar nodig aan de EN 16005 
norm worden aangepast. EN 16005 is geen vervangende norm, maar een Europese standaard. 
 
 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Automatische deuren  Pagina 02/04 
Datum: 20-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Automatische deuren 

De norm EN 13241 geeft de veiligheids- en prestatie-eisen weer. Niet alleen voor deuren en 
poorten, maar ook voor slagbomen of commerciële elementen zoals rolluiken en rolhekken in 
handelsruimten. Hierbij geldt een afgebakend doelgebied, te weten in industriële, 
commerciële of residentiële ruimten. De vermelde voorzieningen kunnen met de hand of 
aangedreven worden bediend. De norm gaat meer in op deuren voor veilige toegang van 
personen, dan voor goederen/voertuigen. 
 
De norm EN 12453 gaat wél meer in op veilige toegang voor goederen/voertuigen 
bediend/bestuurd door personen. De norm omschrijft de eisen en beproevingsmethoden voor 
elektrisch bediende industriële, commerciële en garagedeuren, poorten en barrières in 
industriële, commerciële of residentiële gebouwen. Rolluiken en/of rolroosters in 
winkelpanden vallen eveneens onder deze norm. De gehele levenscyclus van de elementen 
wordt door deze norm omvat. 
 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt in artikel 3.13 dat automatische deuren, beweegbare 
hekken en andere doorgangen zodanig functioneren dat zij geen gevaar mogen opleveren. 
Tevens stelt de Arbeidsomstandighedenwet beleidsregels over het functioneren van 
automatische deuren, hekken en andere doorgangen voor voetgangers. 
 
In het verleden werd er door de Arbeidsinspectie gestuurd op onderhoud van automatische 
deuren conform publicatieblad P47. Dit blad is ingetrokken en ten aanzien van gedegen 
installatie, beheer en onderhoud wordt sindsdien verwezen naar de Machinerichtlijn en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit art. 3.13-6 en 3.13-7. Daarin staat vermeld dat het borgen van 
veilig werkende automatische deuren afhankelijk is van het uitvoeren van goed onderhoud 
conform de Machinerichtlijn en de voorschriften van de fabrikant of leverancier. 
 

Naleving voorschriften  
Nieuwe automatische (industriële) deuren moeten volledig voldoen aan de EN 16005 norm of 
Machine Richtlijn 2006/42/EG. De definitieve ingebruikname van de deur moet gezamenlijk 
met de beheerder/eigenaar van de deur worden gedaan. Hierbij neemt de eigenaar kennis 
van alle functies van de deur. De eigenaar wordt verantwoordelijk gehouden voor de 
dagelijkse controle op veiligheid en functionaliteit. 
 
Bij de oplevering en ingebruikname van de deur moeten handleidingen worden geleverd 
waarvan de inhoud moet voldoen aan de in EN 16005 omschreven details. Daarna is het 
raadzaam om periodiek onderhoud uit te voeren aan de deur, op zijn minst eenmaal per jaar. 
Dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd servicebedrijf en wordt schriftelijk 
gedocumenteerd. 
 
Dit is anders in geval van automatische deuren in de zin van industriële poorten, industriële 
automatische deuren, rolpoorten en snelloopdeuren. Deze vallen in het kader van beheer en 
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Automatische deuren 

onderhoud volledig onder Machinerichtlijn 2006/42/EG en moeten voldoen aan NEN-EN 13241 
en NEN-EN 12453. Hierdoor zijn onder andere jaarlijkse keuring en onderhoud verplicht en 
dient er jaarlijks een veiligheidskeuring uitgevoerd te worden. Dit geldt ook in geval van 
dockunits. Zie hoofdstuk Machineveiligheid voor de eisen van de Machinerichtlijn en het 
hoofdstuk dockunits voor specifieke eisen die daaromtrent gelden. 
 
Bestaande deuren kunnen bij het onderhoud tot in detail worden nagezien en aan de norm EN 
16005 worden getoetst. Afwijkingen op de voorschriften kunnen worden geïdentificeerd en 
gedocumenteerd, waarna de eigenaar/beheerder van de deur wordt aangeboden de deur 
waar nodig aan te passen aan deze nieuwe norm. 
 
In de nieuwe norm wordt meer aandacht geschonken aan de gebruiksveiligheid. Extra 
voorzieningen dragen bij om de zichtbaarheid te verbeteren en ter voorkoming van impact of 
inklemming. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het 
gedrang kunnen brengen, dienen onmiddellijk te worden gecorrigeerd. De werkgever dient 
ervoor te zorgen dat alle automatische deuren tijdens de gehele levensduur regelmatig en 
door een gekwalificeerd bedrijf worden onderhouden zodat deze steeds voldoen aan de 
vereisten die door de fabrikant zijn vastgesteld. 
 
Het onderhoud dient conform de voorschriften van de fabrikant of leverancier uitgevoerd en 
opgevolgd te worden. Dit onderhoud bestaat in de regel minimaal uit het volgende. 
 
Het wordt aanbevolen periodiek de deuren te controleren op de volgende punten, of zoveel 
anders als de fabrikant het zelf voorschrijft: 

• Controle op het functioneren van het hang- en sluitwerk. 

• Controle op het functioneren van de beveiligingen. 

• Controle op de aandrijvingskracht van een deur. 

• Controle op beschadigingen van de deuren. 
 
Overzicht controlepunten/werkzaamheden industriedeuren: 

• Controle van de rubbers, geleiderails, sloten, buffers, trommels, consoles en 
veerspanning. 

• Smeren van rolhouders, scharnieren, rollen, rolhouders en veren. 

• Afstellen van de deur (geleiderollen, veerspanning, waterpas stellen van het 
deurblad). 

• Elektrische aansluitingen. 

• Controle van oliepeil en koppelingen. 

• Afstellen van onderloopbeveiliging, loopdeurbeveiliging, slotbeveiliging, slipkoppeling, 
eindschakelaars en kettingspanning. 
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Documenten 
- Locaties automatische deuren (zorgplicht). 
- Onderhoudsrapport automatische deuren (zorgplicht volgens EN 16005 of 2006/42/EG). 
- Onderhoudsstickers (zorgplicht). 
- Logboek. 
- Gegevens van de fabrikant t.b.v. beheer, onderhoud en borgen van veilig functioneren. 
 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 


