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Ergonomiebeginselen in de machinerichtlijn 
  

Aandachtspunten van ergonomie betreffende 
het ontwerp en de bouw van machines. 

 



Intro  

Meer dan 25% van de werknemers besteedt vandaag een kwart of 

meer van zijn werktijd aan zware manuele handelingen. 

Meer dan 60% voert repetitieve bewegingen uit  

Meer dan 44% krijgt te maken met vermoeiende of pijnlijke 

houdingen.  

Terwijl de gevolgen van de ouder wordende populatie zich wel steeds 

meer laten voelen.  
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Intro 

Een benadering van een proces op ergonomisch vlak heeft de 

laatste jaren aan belang gewonnen. 

MSA is verantwoordelijk voor 33% van het verzuim op lange 

termijn. 



Schets presentatie  

Aankoop en 
ontwerp 

Machinerichtlijn 
vs Ergonomie 

Machinerichtlijn 
EN Ergonomie 

Reactief 
Proactief 



Ergonomiebeleid? 



Aankoop van of ontwerp van een machine 

Welzijnsbeleid bij de aankoop van machines 

 

 Waar moeten we rekening mee houden? 

 Wat zijn verplichtingen?  

 Hoe houden we de risico’s buiten? (voorkomingsbeleid) 



Fabrikant vs Gebruiker 

Machinerichtlijn 

• Economische richtlijn 

• Voor de fabrikant: bouwt of stelt 

machines samen 

• Gericht op in de handel brengen in 

Europa 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Arbeidsmiddelenrichtlijn 

• Sociale richtlijn 

• Voor de gebruiker: gebruikt 

machines zoals bedoeld 

• Gericht op veiligheid en 

gezondheid in Europa 

•  Arbeidsmiddelenrichtlijn 

2009/104/EG 

Een gebruiker die de machine aanpast/verbouwt/samenbouwt wordt fabrikant!  



Fabrikant moet CE dossier opmaken 

Hoedanigheid Toepassingsgebied Uitzonderingslijst 
Machines volgens 

bijlage 4 

Voltooide of niet 

voltooide machine 

Machinerichtlijn 

Ontwerper 

Samenbouwer 

Invoerder 

… 

Veiligheidscomponenten 

hijs- en hefgereedschap 

kettingen, kabels  

… 

Nucleair 

Zeeschip 

Militair 

… 

Cirkelzaag 

Pannenbank 

Freesmach. 

Persen 

… 



CE dossier bij voltooide machine 

Voltooide machine 

Overeenstemmings 

beoordeling (Bijlage 

VIII) 

Risico’s en gevaren identificeren met: 

EN ISO 12100 – limitatieve lijst 

Bijlage I machinerichtlijn: essentiële veiligheids en 
gezondheidseisen betreffende het ontwerp en 
bouw van machines 

 

Machinerichtlijn 



Risicoanalyse op basis van iso 12100 

Welke gevaren worden beschreven in Bijlage B van de ISO 12100 

 

Mechanische gevaren 

Elektrische gevaren 

Thermische gevaren 

Gevaren door geluid 

Gevaren door trillingen 

Gevaren door straling 

Gevaren door materialen en stoffen 

Ergonomische gevaren 

Gevaren uit de omgeving waarin de machine wordt gebruikt 

Combinatie van gevaren 

 

Machinerichtlijn 

CWB presentatie materiaal/TD_RIE_blanco versie 21092018_Toevoeging Ergonomie.xlsx
CWB presentatie materiaal/TD_RIE_blanco versie 21092018_Toevoeging Ergonomie.xlsx


Veiligheidseisen  

A:  Fundamentele veiligheidsbeginselen  

 Van toepassing op ALLE machines 

 

B: Basisnormen voor de veiligheid en behandelen de 
 veiligheidsaspecten of een bepaald type 
 veiligheidsinrichtingen 

 

C: Gedetailleerde veiligheidseisen stellen aan een concrete 
 machine 

Machinerichtlijn 



A-normen ergonomie 

ISO 12100: grondbeginselen alg. 
ontwerpbeginselen 

 

Machinerichtlijn 



B-normen ergonomie 

Ergonomische ontwerpprincipes vs taken 
• EN-614 

 

Menselijke lichaamsafmetingen (antropometrie) 
• EN-547 

 

Menselijke fysieke belasting 
• EN-1005   

 

 

Machinerichtlijn 



C-norm 

Zeer specifieke normen  

15066 = normen voor Cobots 

 

Machinerichtlijn 



Bijlage 1 machinerichtlijn 

Onder de beoogde gebruiksomstandigheden moeten hinder, vermoeidheid en 
fysieke en psychische belasting waarmee de bediener wordt geconfronteerd tot het 
minimum beperkt blijven, met inachtneming van ergonomische beginselen zoals: 

 
het rekening houden met de verscheidenheid aan fysieke afmetingen, kracht en 
uithoudingsvermogen van de bedieners, 

het voorhanden zijn van voldoende ruimte opdat de bediener zijn lichaamsdelen vrij 
kan bewegen, 

het vermijden dat de machine het werktempo bepaalt, 

het vermijden dat langdurige concentratie is vereist, 

het aanpassen van het raakvlak tussen mens en machine op de te voorziene 
eigenschappen van de bedieners 

 

Machinerichtlijn 



Standpunt ergonomie 

Machinebouwer: Arbeidsveiligheid >Ergonomie 

Ongeval wordt zwaarder ingeschat dan overbelasting 

Minder objectief en meetbaar als een ongeval  

Machinerichtlijn 



CE dossier bij voltooide machine 

Technisch dossier 

opmaken 

Noodzakelijke 

informatie 

EG verklaring van 

overeenstemming 

Machinerichtlijn 



EG verklaring  

Machinerichtlijn 

CWB presentatie materiaal/EG Verklaring van overeenstemming.pdf


Introductie voltooide machine in productie 

Bij afleveren product  
• EG verklaring van overeenstemming 

• CE certificering 

• Algemene omschrijving van machine 

• Handleiding in de taal van de gebruiker 

• Onderhoudshandleiding 

• … 

 

• NIET VERPLICHT : RIE bezorgen 

 

Beperkte of geen controle door eindgebruiker! 

 Inbrengen van mogelijke risico’s  
 

Machinerichtlijn 



Reactief ergonomiebeleid 

Door beperkte RIE ergonomie tijdens het ontwerp komen er 
ergonomische risico’s in het bedrijf 

Gekende MSA problematiek als gevolg 

 

Reactie hierop = hulpmiddelen/aanpassingen (!)  

 

= (RE-)ACTIEF ERGONOMIE BELEID 

 

Machinerichtlijn 



Machineveiligheid VS Ergonomie 

Eén van de voornaamste aanleidingen voor reactieve ergonomie 
is de kloof tussen ontwerper en gebruiker 

 

De grootste aandacht gaat naar technische, esthetische, financiële 
en economische parameters 

 

Weinig of geen aandacht aan de gebruiker/bediener omwille van 
gebrek aan ergonomische expertise.  
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Fabrikant vs Gebruiker 

Machinerichtlijn 

• Economische richtlijn 

• Voor de fabrikant: bouwt of stelt 

machines samen 

• Gericht op in de handel brengen in 

Europa 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 

Arbeidsmiddelenrichtlijn 

• Sociale richtlijn 

• Voor de gebruiker: gebruikt 

machines zoals bedoeld 

• Gericht op veiligheid en 

gezondheid in Europa 

•  Arbeidsmiddelenrichtlijn 

2009/104/EG 



Hoe Proactief te werk gaan!?  

 

Bestelling: veiligheid Welzijnseisen bij bestelling 
• Veiligheid 

• Ergonomie 

• … 

Levering: attest van naleving + controle 

 

Indienststelling: verslag voor indienststelling 

Arbeidsmiddelenrichtlijn 



Bestelling: veiligheidseisen bij bestelling 
 

Wordt weinig aandacht aan geschonken, daarom: 

Tot op heden enkel de ‘MUSTS’ 

• Minimumeisen om te voldoen aan CE certificering 

  

Verruimen door ‘WANTS’ specifiek gerelateerd aan de toepassing 

Arbeidsmiddelenrichtlijn 



Bestelling door gebruiker 

Proactief nadenken over mogelijke risico’s 

B-normen ergonomie integreren bij de bestelling  

Machinebouwer verplichten om B-normen mee te nemen tijdens 
zijn initiële risicobeoordeling (CE-dossier) 

 

= Proactief ergonomiebeleid!  

 

 

Arbeidsmiddelenrichtlijn 



B-normen ergonomie 

Ergonomische ontwerpprincipes vs taken 
• EN-614 

 

Menselijke lichaamsafmetingen (antropometrie) 
• EN-547 

 

Fysieke belasting 
• EN-1005   

Arbeidsmiddelenrichtlijn 
Arbeidsmiddelenrichtlijn 



B-normen ergonomie 
Arbeidsmiddelenrichtlijn 



Voordelen voor de gebruiker?  

 Bij ontwerp nadenken over ergonomie  

 Opmaak van taakomschrijvingen  

 Proactieve risicoanalyse 

 Lessons learned van voorgaande ontwerp 



Hoe kan de fabrikant dit toepassen? 

 Initiële risicobeoordeling van de 12100 uitbreiden met de 
ergonomische B-normen 

 

Ergonomische B-normen vertaald tot checklist voor 
risicobeoordeling  

 

Risico evaluatie: 3 zone rating (groen-geel-rood) 

 

Voltooide machine 

Overeenstemmings 

beoordeling (Bijlage 

VIII) 

Machinerichtlijn 

CWB presentatie materiaal/TD_RIE_blanco versie 21092018_Toevoeging Ergonomie.xlsx
CWB presentatie materiaal/TD_RIE_blanco versie 21092018_Toevoeging Ergonomie.xlsx
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Machinerichtlijn EN Ergonomie 

Totaal voorkomingsbeleid door nauwe samenwerking ergonomie 
en veiligheid 

Gebruiker is zich bewust van de ergonomische aspecten  

De fabrikant kan met behulp van checklist tegemoet komen aan 
de eisen van de gebruiker 

De risicobeoordeling van de bouwer is meeromvattend  



Hoe praktisch is dat?  

Praktijkvoorbeeld: 

 

Toepassingsgebied: automotive 

 

Beschrijving: Nieuwe lijn voor het assembleren van een 
versnellingsbak.  

 

 

 



1. Ontwerp / idee 

2. Taakomschrijving 

3. Proactieve 
risicoanalyse 

4. 1e groene licht 
Must haves + Wants 

5. Controle bij 
levering/uitvoering 

6. Indienststelling + 
bepalen restrisico’s 



 RIE Ergonomie  

 Huidige omgeving  

 

Assemblage 
versnellingsbak 
• Inleggen koppelstuk 

• Verleggen 
versnellingsbak 

 

1. Ontwerp / idee 
2. 

Taakomschrijving 



 Voorwerp moeilijk te hanteren  

 Totaal voorwerp >15 kg  

 Opgetrokken schouders  

 Staand werk  

 Gevaar knellen van vinger  

…  

3. Proactieve 
risicoanalyse 



4. 1e groene licht 
Must haves + Wants 



 

Opvragen RIE 

Conformiteitsattest  

CE Label  

…   

 

5. Controle bij 
levering/uitvoering 

CWB presentatie materiaal/TD_RIE_Toevoeging Ergonomie - case BMW.xlsx


Risicoanalyse (ergonomie)  

SOBANE strategie  

 

Opmaken van instructies  

Bepalen van PBM  

6. Indienststelling + 
bepalen restrisico’s 



Resultaat 

Ergonomie aan tafel tijdens het ontwerp.  PROACTIEF 

Rekening houden met ergonomische B-normen 

Ergonomische risico’s buiten het bedrijf houden 

Implementatie van robot om voorspelde problemen te 

voorkomen! 

 

 



Resultaat 



Lessons Learned 

Aankoop en 
ontwerp 

Machinerichtlijn 
vs Ergonomie 

Machinerichtlijn 
EN Ergonomie 

Reactief 
Proactief 



Vragen 



Vragen & contact 

www.cwb.be 

www.verv.be 

www.ergonomiesite.be 
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