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Wettelijk kader

WETTELIJK KADER



WETTELIJK KADER

CE-MARKERING

MACHINERICHTLIJN

HUISMAN EN CE

Wettelijk kader



Europese richtlijnen

EU: Product richtlijnen

EU: Machinerichtlijn

NL: Warenwet
NL: Besluit machines

EU: Sociale richtlijnen

EU: Kaderrichtlijn
Arbeidsmiddelen

NL: Arbo-wet
NL: Arbo-besluit

EU: PED

EU: Atex.

Wettelijk kader

Verantwoordelijkheid ligt bij
fabrikant

Verantwoordelijkheid ligt bij
gebruiker

WETTELIJK KADER



WETTELIJK KADER

Machinerichtlijn
Machinery Directive (2006/42/EC)

De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van volgens de Machinery Directive 

Volgens de General Principles dient er dus een risicobeoordeling te worden uitgevoerd, en 
bij het ontwerp en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden met 
de resultaten van deze risicobeoordeling.

De in de risicobeoordeling geïdentificeerde risico’s kunnen worden verlaagd 
door het toepassen van de (gedetailleerde) technische oplossingen zoals 
beschreven in de geharmoniseerde normen (laatste stand der techniek)

Het volgen van deze normen is niet verplicht, wel verreweg het gemakkelijkst 
(zware bewijslast voor alternatieve oplossing).



STEPS TO CE-MARKING

6

Determine relevant 
directives for the 

machine
1

Determine and apply 
essential safety & 

health requirements 
for every directive 2

Determine specific 
harmonized C-
standard, A/B-

standards, other 
technical 

specifications

3

Perform a risk 
analysis on 

Machine
4

Reduce risks as 
mentioned in 

standards
5

Risk reduction according 
to
NEN-EN-ISO 
12100:2010

Safety measures related to
“Functional safety of safety-related 

electrical, electronic and programmable 
electronic control systems.”

• NEN-EN-IEC 62061 - SIL (Safety 
Integrity Level) or

• NEN-EN-ISO 13849 - PL (Performance 
Level)

When risks 
mitigated in 

controls
6



ISO NORMEN

 Voorbeeld A norm: ISO 12100 (risico beoordeling)

 Voorbeeld B norm: algemene veiligheid standarden ISO 4413 (Hydrauliek)

 Voorbeeld C-norm.  13852-1 (offshore cranes)



REDENEN VOOR PL

- Sommige C normen refereren direct 
naar zie 13852-1 (offshore cranes)

- Contract met klant

- Geaccepteerde manier voor
NoBo’s/Landen voor aantonen veiligheid

- Eigen standard voor aantonen van 
veiligheid

- Referentie vanuit andere normen
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