
 

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

Best  

Documenten: Machineveiligheid Pagina 01/05 
Datum: 21-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Machineveiligheid 

Wet- en regelgeving 

Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Arbobesluit 

NEN-EN-ISO 12100 nl  Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - 
Risicobeoordeling en risicoreductie 

NEN 3140+A3 nl   Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning 

NEN-EN-IEC 60204-1 nl   Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines  
NEN-EN-ISO 20607 en Machine Veiligheid - Instructie handboek - Algemene regels 

voor het opstellen 
NEN-EN-ISO 13854 en  Veiligheid van machines - Minimumafstand ter voorkoming van 

het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen 

Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG 

NEN-EN 50110-1 

 

Toelichting 
Machineveiligheid is het elimineren of beheersen van risico’s ten gevolge van de machine zelf 
gedurende het hele traject van ontwerp tot en met sloop van de machine. Hierin zijn drie 
fases waarin de veiligheid geborgd moet zijn: 

• ontwerpfase 

• gebruiksfase 

• onderhoudsfase 

 

De veiligheid moet worden bekeken op grond van alle fases van de levensduur, denk hierbij 
onder andere aan: 

• transport 

• installatie en afstelling 

• gebruik, instellen 

• in werking zijn, reinigen 

• programmeren, onderhoud 

• buiten gebruik stellen, sloop en verwijdering 

 

Apparaten, gereedschappen en installaties die op een werkplek of werkomgeving worden 
gebruikt. 
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Machineveiligheid 

Voorschriften 
Voor apparaten, gereedschappen en installaties geldt een Europese Machinerichtlijn 
arbeidsmiddelen, die weer is opgenomen in het Arbobesluit (Arbowetgeving). 

Daarin staat dat deze arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. 
Daarom moeten werkgevers alle arbeidsmiddelen periodiek laten keuren. Deze keuring maakt 
onderdeel uit van de NEN 3140 inspectie op elektrische (hand)gereedschappen. 

 

Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar 
mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in hun omgeving. De machine 
moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt 
aangetoond door de CE-markering. 

 

Veiligheidsmaatregelen 

Machineveiligheid begint met een veilig ontwerp. De bewegende delen van een machine 
moeten zo worden ontworpen en gebouwd, dat ongelukken door aanraking van de bewegende 
delen zo veel mogelijk worden voorkomen. Wanneer dit risico blijft bestaan, moeten 
machines voorzien zijn van afschermingen of beveiligingsinrichtingen. Andere belangrijke 
maatregelen om de veiligheid te verbeteren zijn: 

• een noodstop aanbrengen, zodat de machine ogenblikkelijk kan worden gestopt 

• de machine verankeren, om kantelen te voorkomen. 

 

Arbeidsinspectie 

Tijdens inspecties beoordeelt de Arbeidsinspectie het gevaar en de risico’s van de 
arbeidsmiddelen en machines. Als een risico bestaat voor de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers, kan de Arbeidsinspectie een sanctie opleggen. Als een ongeval met een 
arbeidsmiddel of machine kan leiden tot onherstelbaar letsel, invaliditeit of overlijden, zal de 
Arbeidsinspectie de werkgever opdracht geven om technische- of organisatorische 
maatregelen te nemen. Daarmee moet het risico worden teruggebracht tot een ten minste 
aanvaardbaar niveau. Bovendien let de Arbeidsinspectie erop of de werknemers goed zijn 
geïnformeerd over hoe ze de machine moeten gebruiken. Immers, de meeste ongevallen 
gebeuren door onveilig handelen en onvoldoende veiligheidsbewustzijn. De inspecteurs 
controleren of machines goed worden onderhouden en gekeurd. 

Daarom zijn de risico’s die machines met zich meedragen al opgenomen in de Risico-
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Door het inzichtelijk maken en vastleggen van de risico’s 
zijn er meestal al maatregelen genomen of is er beleid dat erop gericht is de risico’s en de 
gevaren te beperken. 
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Machineveiligheid 

Risico-inventarisatie en -evaluatie  

Het is verstandig om de Europese normen toe te passen voor het traceren, beoordelen en het 
evalueren van risico's. NEN-EN-ISO 12100 beschrijft hoe de risico’s gekwantificeerd kunnen 
worden. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de machine veilig of onveilig is. Voor elke 
machine moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd.  

 

In een risicobeoordeling wordt onder andere vastgelegd en beoordeeld:  

• Het gevaar voor mogelijke verwonding(en) of schade aan gezondheid, milieu of 
eigendommen. 

• Een latent gevaar dat vanaf het begin aanwezig is en dat geïdentificeerd is tijdens de 
risicoanalyse. 

• Risico-evaluatie is het proces waar, op basis van de risicobeoordeling, bepaald wordt of 
het gewenste niveau van risicoreductie is bereikt. Risicoreductie is voldoende indien 
het risiconiveau voldoende ver omlaag is gebracht, indien ten minste overeenstemming 
met de wettelijke eisen is bereikt en waarbij de stand van de techniek zoveel mogelijk 
is meegenomen.  

 

Voor de uitvoering van een risicobeoordeling zijn de volgende gegevens nodig:  

• gegevens voor de gebruiker 

• machinegegevens zoals:  

- beschrijving van de verschillende fases van de levensduur van de machine 

- verzameltekeningen, schema’s, informatie over de machine 

- gegevens over de benodigde energiebronnen 

- gegevens over vergelijkbare machines 

- gebruikershandleiding van de machine 

- de van toepassing zijnde regelgeving 

- relevante normen 

- technische specificaties 

- veiligheidsdocumenten 

- gegevens over de ongevallen- /bijna ongevallenhistorie 

- relevante ergonomische principes 

 

Met behulp van bovenstaande gegevens en documentatie, en de resultaten vanuit de 
risicoanalyse, kan een beleid worden opgesteld: voor het bedienen en werken met de 
machine en/of specifieke werkinstructies. 
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Machineveiligheid 

Naleving voorschriften 
De Arbowetgeving verplicht werkgevers zorg te dragen voor veilige elektrische installaties en 
arbeidsmiddelen (elektrische handgereedschappen, werktuigen en industriële machines). Na 
aanschaf van een installatie zijn onderhoud en periodieke inspecties noodzakelijk. NEN-EN 
50110-1 en NEN 3140 beschrijven de juiste wijze van uitvoeren van inspecties. 

 

De periodieke keuring bestaat uit drie delen: 

• de visuele inspectie: 

Hierbij wordt de machine visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, bijvoorbeeld 
scheuren in de behuizing, beschadiging van aansluitkabels, aanwezigheid van 
beschermkappen.  

 

• de elektrische veiligheidstest: 

Er wordt getest op isolatieweerstand, lekstromen en opgenomen vermogen.  

 

• de beproeving van de machine: 

De machine wordt nu in onbelaste toestand getest. Er wordt geluisterd of de machine 
een normaal motorgeluid produceert en geen rammelende lagers te horen zijn. Verder 
wordt gekeken of er geen overdreven vonk op de koolborstels zit en of voldoende 
koeling in de machine plaatsvindt.  

 

De bevindingen van bovengenoemde inspecties worden ingevuld op een meetrapport. Na 
goedkeuring wordt het hulpmiddel voorzien van een sticker waarop staat vermeld dat de 
machine is goedgekeurd volgens NEN 3140. 

 

Nota Bene: dat de elektrische veiligheid wordt getest impliceert niet dat de fysieke veiligheid 
gekeurd is (risico op verwonding door snijden, knellen, pletten etc.). Dus een kolomboor kan 
wegens het ontbreken van een beschermkapje worden afgekeurd ondanks een goedkeuring op 
basis van NEN 3140. Voor een volledige keuring op veiligheid dienen de 
veiligheidsvoorzieningen, aangebracht door de fabrikant, op hun juiste werking te worden 
gecontroleerd.  

 

Onderhoud 

In Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) staan bepalingen aangaande het onderhoud. Deze 
bepalingen zijn middels het Arbobesluit in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) opgenomen.  
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Machineveiligheid 

Enkele voorbeelden uit Richtlijn Arbeidsmiddelen ten aanzien van onderhoud aan machines:  

• De nodige maatregelen dienen te worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een 
zodanige staat worden gehouden dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

• Een bij een arbeidsmiddel behorend onderhoudsboek dient goed te worden 
bijgehouden. 

• De betrokken werknemers dienen in geval van reparatie, ombouw, onderhoud of 
verzorging specifieke bekwaamheid, deskundigheid en ervaring te bezitten. 

• De werk- en onderhoudspunten van een arbeidsmiddel moeten voldoende en doelmatig 
worden verricht. 

• Indien bewegende delen van een arbeidsmiddel gevaar opleveren, zijn zij van zodanige 
schermen of beveiligingsinrichtingen voorzien, dat het gevaar zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

• De onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een arbeidsmiddel worden 
slechts uitgevoerd wanneer het arbeidsmiddel is uitgeschakeld en drukloos of 
spanningloos is gemaakt. Indien dit niet mogelijk is, dienen doeltreffende maatregelen 
te worden genomen om die werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. 

• Montage en demontage van een arbeidsmiddel vindt op veilige wijze plaats, met 
inachtneming van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.  

 

Door (preventief) onderhoud kan worden gewaarborgd dat een arbeidsmiddel in goede en dus 
veilige staat wordt gehouden tijdens de gehele levensduur.  

Preventief onderhoud vermindert het aantal onverwacht optredende storingen en verlengt de 
levensduur van de apparatuur. Tevens verhoogt preventief onderhoud de beschikbaarheid van 
het apparaat.  

 

Documenten 
- Gebruikershandleiding. 

- Werkinstructies. 

- Inspectierapportages (NEN 3140). 

- Onderhoudsrapportages of -registraties. 

- Logboek en onderhoudsboek per machine. 
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