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Niet OK
Richtlijn
Code

Kenmerk

MRL

1.1.2

Beginselen van
geïntegreerde
veiligheid

MRL

1.1.2

Beginselen van
geïntegreerde
veiligheid

MRL

1.1.5

Ontwerp van de
machine om het
hanteren ervan
gemakkelijker te
maken

MRL

1.2.4.3

Noodstop

MRL

1.7.2

Waarschuwing
voor restrisico's

MRL

1.7.3

Markering op
machines

Gevaar /
Gevaarlijke gebeurtenis

Toelichting

De machine moet zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat zij bediend,
afgesteld en onderhouden kan worden zonder dat personen aan een
risico worden blootgesteld, wanneer deze handelingen onder de
vastgestelde omstandigheden worden verricht, tevens rekening
houdend met redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik.
De genomen maatregelen moeten erop gericht zijn elk risico gedurende
de te verwachten levensduur van de machine, met inbegrip van de
fasen van het vervoer, het monteren, het demonteren, de
buitenbedrijfstelling en de sloop, uit te sluiten.
Bij ontwerp en bouw van de machine moet rekening worden gehouden
met de belemmeringen die de bediener ondervindt door een
noodzakelijk of te voorzien gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
De machine of elk van de componenten moet:
- veilig kunnen worden gehanteerd en vervoerd,
- verpakt of ontworpen zijn om veilig en zonder beschadigingen te
kunnen worden opgeslagen.
Bij vervoer van de machine en/of onderdelen daarvan mogen zich geen
plotselinge verplaatsingen kunnen voordoen of mag geen gevaar
ontstaan door gebrek aan stabiliteit, indien de machine en/of onderdelen
daarvan volgens de gebruiksaanwijzing worden gehanteerd.
Wanneer het gewicht, de omvang of de vorm van de machine of de
verschillende componenten ervan handmatige verplaatsing onmogelijk
maakt, moet de machine of elk samenstellend deel:
- voorzien zijn van bevestigingspunten voor een hefinrichting, of
- zodanig zijn ontworpen dat dergelijke bevestigingspunten kunnen
worden aangebracht, of
- een vorm hebben die gemakkelijke bevestiging van standaard hijs- en
hefgereedschap mogelijk maakt. Wanneer de machine of een van de
samenstellende delen daarvan met de hand wordt verplaatst, moeten
deze:
- hetzij gemakkelijk verplaatsbaar zijn,
- hetzij uitgerust om veilig te kunnen worden opgepakt en verplaatst.
Bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen voor het hanteren
van gereedschappen en/of onderdelen
van machines die gevaarlijk zouden kunnen zijn, zelfs als deze een
gering gewicht hebben.
Een machine moet zijn voorzien van één of meer noodstopinrichtingen
waarmee reële of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden
afgewend.
Indien ondanks de maatregelen die eigen zijn aan een veilig ontwerp, de
genomen beschermingsmaatregelen en bijkomende voorzieningen
gevaren, blijven bestaan, moeten de nodige waarschuwingen, met
inbegrip van alarminrichtingen, worden voorzien.
Op elke machine moeten zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar
ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht:
- de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in
voorkomend geval, diens gemachtigde;
- de aanduiding van de machine;
- de CE-markering (zie bijlage III);
- de serie- of typeaanduiding;
- het serienummer, voorzover toegekend;
- het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is
afgerond.
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is nu niet het geval

Risico/Actie
Voor
Maatregel

Maatregel

Risico/Actie
Na
Maatregel

Beheersmaatregel

700 /
Te hoog risico;
werkzaamheden
staken

Afscherming plaatsen om tandwielen en
ketting

0.05 /
Gering risico;
aanvaardbaar

Waarschuwingspictogram aanbrengen op product en
een waarschuwing opnemen in de gebruiksaanwijzing
voor bijvoorbeeld onderhoud.

180 /
Matig risico;
eenvoudige
maatregelen
nemen
420 /
Te hoog risico;
werkzaamheden
staken

afscherming plaatsen en persoonlijke
beschermingsmiddelen voorschrijven

0.1 /
Gering risico;
aanvaardbaar

PBM type voorschrijven in gebruiksaanwijzing

Bekisting voor vervoer ontwerpen en
instructie schrijven voor veilig vervoer
van de machine

0.25 /
Gering risico;
aanvaardbaar

vervoersinstructie opnemen in gebruiksaanwijzing

700 /
Te hoog risico;
werkzaamheden
staken
30 /
Weinig risicio;
aandacht vereist

Noodstopvoorzieningen aanbrengen

3/
Gering risico;
aanvaardbaar

waarschuwing opnemen in gebruiksaanwijzing

veiligheidspictogrammen worden
aangebracht op de machine

9/
Gering risico;
aanvaardbaar

waarschuwingen opnemen in gebruiksaanwijzing

typeplaatje met die gegevens
aanbrengen

5/
Gering risico;
aanvaardbaar

5/
Gering risico;
aanvaardbaar
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OK
Richtlijn
Code

Kenmerk

MRL

1.1.2

Beginselen van
geïntegreerde
veiligheid

MRL

1.1.2

Beginselen van
geïntegreerde
veiligheid

MRL

1.1.2

MRL

1.1.7

Beginselen van
geïntegreerde
veiligheid
Bedienerspost

MRL

1.2.1

MRL

1.2.2

LVD

2

Veiligheid en
betrouwbaarheid
van de
besturingssysteme
n
Bedieningsorgane
n
Beveiliging tegen
gevaren die aan
het elektrisch
materiaal
verbonden kunnen
zijn

MRL

1.2.3

In werking stellen

MRL

1.2.4.1

MRL

1.2.4.2

Normale
stopzetting
Operationele stop

MRL

1.2.4.4

Complexe
machines

MRL

1.2.5

MRL

1.2.6

MRL

1.3.2

MRL

1.3.6

MRL

1.3.7

Keuze van de
bedienings- of
bedrijfsmodus
Defecten in de
energievoorziening
Risico van breuken
tijdens het gebruik
Risico's in verband
met de
verschillende
bedrijfsomstandigh
eden
Risico's in verband
met de
bewegende delen

Gevaar /
Gevaarlijke gebeurtenis

Toelichting

Bij het kiezen van de meest geschikte oplossingen moet de fabrikant of diens gemachtigde de volgende beginselen toepassen, in
de aangeduide volgorde:
- de risico's uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen (veiligheid in het ontwerp en de bouw van de machine integreren),
- de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risico's die niet kunnen worden uitgesloten,
- de gebruikers informeren over de restrisico's ten gevolge van een tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen,
aangeven of een bijzondere opleiding vereist is en vermelden dat persoonlijke
beschermingsmiddelen vereist zijn.
Bij ontwerp en bouw van de machine en bij het opstellen van de gebruiksaanwijzing moet de fabrikant of diens gemachtigde niet
alleen het beoogde gebruik van de machine maar ook elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerd gebruik voor ogen houden.
De machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd om abnormaal gebruik, indien dat een risico zou inhouden, te voorkomen. In
voorkomend geval moet de gebruiksaanwijzing de aandacht van de gebruiker vestigen op te ontraden gebruik dat, zoals de
ervaring heeft uitgewezen, van de machine kan worden gemaakt.
De machine moet worden geleverd met alle speciale uitrusting en accessoires die essentieel zijn om deze veilig te kunnen
afstellen, onderhouden en gebruiken.
De bedienerspost moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat ieder risico door uitlaatgassen en/of zuurstofgebrek wordt vermeden.
Indien de machine bedoeld is om te worden gebruikt in een gevaarlijke omgeving die risico's voor de gezondheid of de veiligheid
van de bediener vertoont, dan wel indien de machine zelf een gevaarlijke omgeving creëert, moet er met passende middelen voor
worden gezorgd dat de bediener in goede arbeidsomstandigheden werkt en beschermd is tegen alle voorzienbare gevaren.

Bedienerspost is niet in de nabije omgeving van de machinee

De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

De bedieningsorganen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met de ergonomische beginselen, de opstelling, het
bereik en de bedieningsweerstand verenigbaar zijn met de te verrichten handeling.
Er worden technische maatregelen overeenkomstig punt 1 vastgesteld opdat:
a) personen en huisdieren afdoende worden beschermd tegen gevaar van verwonding of andere schade die kan worden
toegebracht door directe of indirecte aanraking;
b) geen temperaturen, boogontladingen of stralingen optreden die gevaar zouden kunnen opleveren;
c) personen, huisdieren en voorwerpen afdoende worden beveiligd tegen gevaren van niet-elektrische aard die, naar de ervaring
leert, door het elektrisch materiaal kunnen worden veroorzaakt;
d) de isolatie berekend is op de te verwachten belastingen.
Het in werking stellen van een machine mag alleen kunnen geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een hiervoor
bestemd bedieningsorgaan.
Een machine moet zijn voorzien van een bedieningsorgaan waarmee zij op veilige wijze volledig kan worden stopgezet.
Wanneer om operationele redenen een stopopdracht de energievoorziening van de aandrijvingen niet onderbreekt, dient de
stoptoestand bewaakt en gehandhaafd te worden.
Machines of machinedelen die zijn ontworpen om in combinatie te functioneren, moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat
de stopinrichtingen - met inbegrip van de noodstopinrichtingen - niet alleen de machine, maar tevens alle daarmee verbonden
installaties kunnen stopzetten, indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan opleveren.
De gekozen bedienings- of bedrijfsmodus moet voorrang hebben op alle andere bedienings- of bedrijfsmodi, met uitzondering van
de noodstopinrichting.

Zie foto 1

zie vorige punt

Een onderbreking, het herstel na een onderbreking of een schommeling van welke aard ook in de energievoorziening van de
machine, mag niet tot gevaarlijke situaties leiden.
De verschillende delen van de machine en hun verbindingen moeten bestand zijn tegen de belastingen
waaraan zij tijdens het gebruik worden blootgesteld.
Bij bewerkingen in verschillende gebruiksomstandigheden, moet de machine zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze
gebruiksomstandigheden veilig en betrouwbaar kunnen worden gekozen en ingesteld.

De bewegende delen van de machine moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat wat betreft risico voor aanraking waardoor
zich ongelukken zouden kunnen voordoen, wordt voorkomen, of, wanneer risico's blijven bestaan, voorzien zijn van afschermingen
of beveiligingsinrichtingen.
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is opgelost met afschermingen en waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing
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MRL

1.3.8

Keuze van de
beveiliging tegen
risico's in verband
met bewegende
delen
Bewegende
overbrengingsorga
nen

MRL

1.3.8.1

MRL

1.3.8.2

Bewegende delen
die voor de
bewerking dienen

MRL

1.4.1

Algemene eisen

MRL

1.4.2.1

MRL

1.5.1

MRL

1.5.8

Vaste
afschermingen
Risico ten gevolge
van de
elektriciteitsvoorzie
ning
Risico's door
geluid

MRL

1.5.11

MRL

1.5.16

MRL

1.6.1

MRL

1.6.2

MRL

1.6.3

MRL

1.6.4

MRL

1.7.1

MRL

1.7.1.1

Risico's door
uitwendige straling
Risico's door
blikseminslag
Onderhoud van de
machine
Toegang tot
bedienersposten
en plaatsen waar
onderhoud wordt
verricht
Afsluiten van de
krachtbronnen

Handelingen van
de bediener
Informatie en
waarschuwingen
op de machine

Informatie en
informatiesysteme
n

Afschermingen of beveiligingsinrichtingen ontworpen om te beschermen tegen risico's veroorzaakt door bewegende delen, moeten
worden gekozen op grond van de aard van het risico. De volgende richtsnoeren moeten als hulp worden gehanteerd om de keuze
te maken.

Afschermingen ontworpen ter beveiliging van personen tegen de gevaren die worden veroorzaakt door bewegende
overbrengingsorganen, moeten:
- hetzij vaste afschermingen zijn als bedoeld in punt 1.4.2.1,
- hetzij beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening als bedoeld in punt 1.4.2.2.
Als frequente toegang te verwachten is, zouden beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten worden gebruikt.
Afschermingen of beveiligingsinrichtingen ter beveiliging van personen tegen gevaren veroorzaakt door bewegende delen die voor
de bewerking dienen, moeten:
- hetzij vaste afschermingen zijn als bedoeld in punt 1.4.2.1,
- hetzij beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening zijn als bedoeld in punt 1.4.2.2,
- hetzij beveiligingsinrichtingen zijn als bedoeld in punt 1.4.3,
- hetzij een combinatie zijn van bovenstaande elementen.
Wanneer echter bepaalde bewegende delen die dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden, niet volledig onbereikbaar
kunnen worden gemaakt wanneer zij in werking zijn, wegens handelingen die het ingrijpen van de bediener noodzakelijk maken,
moeten deze delen worden voorzien van:
- vaste schermen of beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening, waardoor de toegang tot de niet bij het werk gebruikte
delen onmogelijk wordt, en
- instelbare afschermingen als bedoeld in punt 1.4.2.3, waardoor de toegang beperkt wordt tot de bij de werkzaamheden gebruikte
bewegende delen waarvan de toegang nodig is.
Afschermingen en beveiligingsinrichtingen:
- moeten stevig zijn uitgevoerd,
- moeten stevig op hun plaats worden gehouden,
- mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen,
- mogen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking gesteld kunnen worden,
- moeten voldoende ver van de gevarenzone verwijderd zijn.
- moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren, en
- moeten de noodzakelijke werkzaamheden voor het aanbrengen en/of vervangen van de gereedschappen en voor de
onderhoudswerkzaamheden mogelijk maken, waarbij de toegang nauwlettend wordt beperkt tot de sector waar het werk moet
worden verricht, zo mogelijk zonder dat de afscherming moet worden verwijderd of de beveiligingsinrichting moet worden
uitgeschakeld.
Tevens moeten de afschermingen, voorzover mogelijk, bescherming bieden tegen het wegspringen of vallen van materialen of
voorwerpen en tegen de emissies voortgebracht door de machine.
Vaste afschermingen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met behulp van gereedschappen kunnen worden geopend of
verwijderd.
Wanneer de machine een stroomvoorziening heeft, moet zij zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in
verband met elektriciteit worden of kunnen worden voorkomen.

afschermingen worden met inbusbouten vastgezet.

De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat risico's als gevolg van de emissie van luchtgeluid tot een minimum
worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid van middelen om geluid te
verminderen, in het bijzonder bij de bron.
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat uitwendige straling de werking ervan niet kan verstoren.

geluidsmetingen zijn uitgevoerd en OK bevonden

Machines die tegen blikseminslag tijdens het bedrijf moeten worden beschermd, moeten een systeem hebben om de hieruit
voortvloeiende elektrische lading naar de aarde te geleiden.
De afstel- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevarenzones bevinden. Afstelling, onderhoud, reparatie en reiniging
moeten kunnen plaatsvinden als de machine tot stilstand is gekomen.
Machines moeten zo ontworpen en gebouwd zijn dat alle plaatsen waar tijdens het bedrijf, de afstelling en het onderhoud van de
machine handelingen moeten worden verricht, veilig toegankelijk zijn.

Machine wordt geaard

De machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmee zij van elk van haar krachtbronnen kan worden afgesloten. Deze
inrichtingen moeten duidelijk herkenbaar zijn. Zij moeten vergrendeld kunnen worden indien het opnieuw aansluiten een gevaar
voor personen zou kunnen opleveren. Deze inrichtingen moeten ook kunnen worden vergrendeld indien de bediener niet vanaf alle
plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de krachtbron nog altijd ontkoppeld is.
De machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat de noodzaak voor ingrijpen door de bediener beperkt is.
Wanneer tussenkomst van de bediener onvermijdelijk is, moet het mogelijk zijn deze ingreep eenvoudig en veilig uit te voeren.
Informatie en waarschuwingen op de machine moeten bij voorkeur worden verstrekt in de vorm van gemakkelijk te begrijpen
symbolen of pictogrammen. Schriftelijke of mondelinge informatie en waarschuwingen moeten worden gesteld in de officiële taal
(of talen) van de Gemeenschap die overeenkomstig het Verdrag kunnen worden bepaald door de lidstaat waar de machine op de
markt zal worden gebracht en/of zal worden in bedrijf gesteld en kunnen desgevraagd vergezeld gaan van versies in een andere
officiële taal (of talen) van de Gemeenschap die de bedieners begrijpen.
De informatie die nodig is voor het bedienen van een machine, moet in een ondubbelzinnige en gemakkelijk te begrijpen vorm
worden verstrekt. Zij mag niet zo uitgebreid zijn dat te hoge eisen aan de bediener worden gesteld.

Is aangegeven op de machine
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wordt op afstand uitgevoerd (een verdieping hoger)

De bediener zit een verdieping hoger
Gebruiksaanwijzing wordt in de landstaal opgesteld incl. veiligheidswaarschuwingen

We werken in de gebruiksaanwijzing zoveel mogelijk met afbeeldingen.
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MRL

1.7.4

LVD

1

LVD

3

Gebruiksaanwijzin
g
Algemene eisen

Bescherming
tegen de gevaren
die kunnen
ontstaan door
invloeden van
buiten op
elektrisch
materiaal

Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de officiële Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de
machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld.
a) De voornaamste kenmerken waarvan bekendheid en inachtneming noodzakelijk zijn voor gebruik overeenkomstig de
bestemming en zonder gevaar, zijn op het elektrisch materiaal aangegeven of, indien dit niet mogelijk is, op een bijgevoegd
document.
b) Het elektrisch materiaal alsmede de samenstellende delen daarvan zijn zodanig geconstrueerd dat zij veilig en behoorlijk in
elkaar kunnen worden gezet en kunnen worden aangesloten.
c) Het elektrisch materiaal is zodanig ontworpen en geconstrueerd dat, bij juist gebruik en behoorlijk onderhoud, de beveiliging
tegen de gevaren beschreven in de punten 2 en 3, gewaarborgd is.
Er worden technische maatregelen overeenkomstig punt 1 vastgesteld opdat het elektrisch materiaal:
a) voldoet aan de gestelde mechanische eisen, zodat personen, huisdieren en voorwerpen geen gevaar lopen;
b) bestand is tegen niet-mechanische invloeden in de te verwachten milieusituatie, zodat personen, huisdieren en voorwerpen
geen gevaar lopen;
c) personen, huisdieren en goederen niet in gevaar brengt bij de te verwachten overbelasting ervan.
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is OK
Betreft inkoopdelen met verklaring van overeenstemming
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Foto 1
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