
Samenstel van machines

Do’s en Don’ts voor de machinebouwer en 
eindgebruiker



Samenstellen van machines

• De CE markering volgens de Machinerichtlijn

• Wat is een samenstel? 

• Wie is verantwoordelijk voor het samenstel?

• Hoe zit het met verschillende veiligheidssystemen en de noodstop 
strategie?

• De risicobeoordeling en veiligheidsmaatregelen voor de raakvlakken van 
het samenstel. 

Na deze lezing heeft u nieuwe frisse inzichten om machines in een lijn samen 
te bouwen.

• Inzichten welke meerwaarde biedt, in gesprek met de eindklant / 
eindgebruiker en bij de implementatie. 



Even voorstellen

• Safety consultant
• Begeleiding CE-markering
• Veiligheidsconcepten en besturingen,
• Faalkansrekenen, 
• Pragmatische aanpak van veiligheid en werkbaarheid,
• Veiligheid van robots

• Actief in onder andere:
• Infrastructuur, 
• Industrie, 
• Farmacie en voedingsmiddelenindustrie

• Trainer
• Internationaal trainer CMSE®, CECE® en CEFS®

• Ontwikkeling/doceren van diverse machineveiligheid 
gerelateerde trainingen

Edwin Buisman CMSE ®, CECE ®, CEFS® 



Verplichting werkgever:

RI&E
Plan van aanpak
Instructie en informatie
Beleid

Verplichting fabrikant:

Risicobeoordeling
Toetsing van EVGE
Samenstellen TD
Conformiteit/inbouwverklaring 

Europese Unie Richtlijnen

Sociale RichtlijnenProduct Richtlijnen

Machinerichtlijn
(2006/42/EG)

Arbeidsmiddelenrichtlijn
(2009/104/EG)

Warenwet Besluit Machines
Arbeidsomstandighedenwet

(ARBO WET)

Internationaal 
niveau  
Europa

Nationaal 
niveau  

Nederland

Ruim 700 
normen

Zorgplicht

Wettelijk kader – verplichtingen voor fabrikant en werkgever



De machinerichtlijn

• Wat is de CE markering in machinebouw?

• CE-Markering staat voor Conformité Européenne

• Gevolg van één of meer productrichtlijnen

• Voor machines een ‘Eigenverklaring’ van de fabrikant waarmee deze aangeeft dat een
veilig product is en dat “aan alle essentiële vereisten op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu zijn voldaan”

• Geeft aan dat machines vrij verhandelbaar zijn binnen EER
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De machinerichtlijn: Definitie van machines

• Definitie van machines (onder andere)
• Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem — maar 

niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht —, van onderling 
verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die 
samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing; 

• Samenstellen van machines als bedoeld onder het eerste, tweede en derde streepje, en/of niet 
voltooide machines als bedoeld onder g) die, teneinde tot hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn 
opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren;



In de handel brengen en in bedrijf stellen

De bouwer van machines heeft de volgende verplichte zaken wanneer een 
installatie op de markt wordt gebracht en in bedrijf wordt gesteld:

• Controleren of de installatie voldoet aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen  (bijlage I van de MRL)

• Zorgen voor een technisch dossier (bijlage VII van de MRL)

• Een gebruikershandleiding verstrekken (bijlage I, artikel 1.7.4 van de MRL) 

• Verklaring van Overeenstemming opstellen (bijlage II van de MRL)

• De CE markering aanbrengen (artikel 16)



De machinerichtlijn: Essentiële Eisen
• Globale vaak niet concrete eisen aan machines

• Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (EVGE’s) o.a.
• Ergonomie
• Besturing systemen
• Afschermingen 
• Onderhoudbaarheid
• Gebuikersinformatie

• Aanvullende eisen voor bepaalde categorieën machines
• Voedingsmiddelen/Farmaceutica
• Hand geleide en draagbare machines
• Houtbewerking of gelijksoortige installaties

• Aanvullende eisen voor 
• Mobiele machines
• Het hijsen en heffen van lasten
• Het heffen van personen

1.2.4.3. Noodstop
Een machine moet zijn voorzien van één of meer 
noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevaarlijke 
situaties kunnen worden afgewend.
De inrichting moet:
— duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare 
bedieningsorganen hebben 



Ontwerp toetsen aan ESGE dmv. NORMEN

ISO 13850:
Het bedieningsorgaan van de noodstopvoorziening moet ROOD
gekleurd zijn. Indien achter het bedieningsorgaan een 
achtergrond aanwezig is en indien dit uitvoerbaar is, moet de 
achtergrond GEEL gekleurd zijn.



Samenstel is pas een samenstel als…

Een samenstel:

1. wordt samengevoegd voor gemeenschappelijke functie

2. is rechtstreeks functioneel verbonden zodat een risicobeoordeling 
nodig is

3. hebben een gemeenschappelijk besturingssysteem 



Wanneer ontstaat er een nieuw samenstel?
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Samenstel voorbeeld 1: 

PLC PLC PLC



Samenstel voorbeeld 1: 

PLC PLC PLC



Samenstel voorbeeld 2: 

PLC PLC PLC
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Samenstel voorbeeld 3: 

PLC PLC PLC

LINE PLC



ISO 11161: Geïntegreerde productiesystemen

• Aandachtspunten bij koppelen van machines

• Interfaces tussen de zones; deze moeten in kaart
worden gebracht

• Verschillende manieren van afschakelen van 
machinedelen door veiligheidssystemen

• Aanwezigheid van buffervorming tussen twee 
zones implementeren

• Onverwachte activering door sensoriek voorkomen

• Resetten ná bestuurde stop/ noodstop

• Overkoepelende noodstop: zorg voor duidelijke
afbakening



Verantwoordelijkheden

• De fabrikant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke CE van het samenstel

• Uiteindelijk is er altijd een fabrikant… Maar wie is dat?…

• LEG dit contractueel vast

Original Equipment 
Manufacturer (OEM)? Integrator? Eind klant?



Gesprek tussen OEM & Eind gebruiker

Addition of 
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Kern van het vraag
stuk is gevaar & 
risico’s



Slim engineeren van raakvlakken

PLC PLC PLC

LINE PLC

• Leg de fabrikantrol vast

• Zorg voor overzichtelijke architectuur 
besturingstechnische maatregelen

• Vraag naar de noodstopstrategie

• Tegen betaling meeleveren van SRS –
documenten

• Vraag de eindklant om gewenste 
Requirements – evt. beleid

• Gebruik configureerbare en 
uitbreidbare veiligheidsbesturingen en 
bespreek met de eindgebruiker

• Biedt inzicht in het technisch dossier, 
waaronder de risicobeoordeling –
raakvlakdelen

• Geef inbouw advies voor het samenstelOverleg, werk samen en leg vast in contracten!!!!!



Edwin Buisman
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