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CE or not CE; that is the question?

Een richtlijn?

Een productnorm?

Een Europese approvel?
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Normen versus richtlijn

Machinerichtlijn
CENELEC-IEC

Meubelnormen
CEN

Automatisch meubel
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Definitie van een machine

“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;”
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Basis voor CE-markering?

Nieuwe aanpak vanuit de machinerichtlijn:
versie 2010 versus versie 2017/2019
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Versie 2010:
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC

§ 64 Huishoudelijke apparaten die voor privégebruik zijn bestemd

De in artikel 1, lid 2, onder k) genoemde uitsluiting behoeft op een aantal punten
verduidelijking:
• de uitdrukking "huishoudelijke apparaten" verwijst naar apparatuur die is bestemd voor het vervullen van huishoudelijke 

functies, zoals wassen, schoonmaken, verwarmen, koelen en koken. 
• Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn wasmachines, vaatwassers, stofzuigers en apparaten voor het bereiden en 

koken van voedsel. 
Daarentegen heeft deze uitsluiting geen betrekking op elektrisch tuingereedschap of elektrisch gereedschap bestemd voor 
bouw- en herstelwerk in huis, dat onder de machinerichtlijn valt.

• de uitsluiting betreft apparaten "die voor privégebruik zijn bestemd", met andere woorden, apparaten bestemd voor 
thuisgebruik door particulieren(consumenten). 

• Apparaten voor de hierboven genoemde huishoudelijke functies die bestemd zijn voor commercieel of industrieel 
gebruik, zijn daarom niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de machinerichtlijn.

Hoewel een consument een apparaat voor commercieel gebruik kan kopen en een bedrijf een apparaat voor privégebruik kan 
kopen, moet het beoogde gebruik van een apparaat worden bepaald op basis van het gebruik dat de fabrikant ervan opgeeft in 
zijn productinformatie of in zijn EG-verklaring van overeenstemming. Het spreekt voor zich dat die opgave een nauwkeurige 
weergave van het verwachte gebruik van het
product moet zijn.
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Versie 2017 (2.1) en 2019 (en 2.2) 
Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC 

§64 Household appliances intended for domestic use

the exclusion concerns appliances ‘intended for domestic use’, in other words, appliances intended for use by private persons
(consumers) in the home environment. Thus appliances for the housekeeping functions mentioned above that are intended for 
commercial or industrial use are not excluded from the scope of the Machinery Directive; 
- electrically operated furniture, such as beds, chairs, tables, storage furniture including kitchen furniture, remain 

subject to the Machinery Directive as they are not household appliances of the types indicated above. 
- This includes electrically operated furniture which ‘entertains’, e.g. by responding to a sound or film track, events in a 

video game, ‘simulates’ function such as machinery at shows or exhibitions, or provides a non-medical stimuli (e.g. for 
relaxation), unless the products are specifically intended for use in fairgrounds or amusement parks – see §49 comments 
on the exclusion of Article 1 (2) b. However, where provided for medical purposes such that they are within scope of the 
Directive 93/42/EEC (as amended)30 concerning medical devices, that Directive applies instead of the Machinery 
Directive. 

- drives for storage furniture (such as the powered movement of kitchen storage unit doors, flaps, drawers and similar 
applications) and powered table/desk tops may be placed on the market either as: o partly completed machinery 
according to Article 2 (g) if all the provisions of Article 13 are fully applied (see the comments at §46), or o as complete 
machinery according to Article 2 (a) if all the provisions of Article 5 are applied (see the end of §35 - comments on the 
definition of machinery). 

- electrically operated furniture incorporating multiple drives for the opening or closing of doors, drawers or lift-ups (including 
those in separate units located in the same room) are not to be considered an assembly of machinery unless the criteria 
of the fourth indent of Article 2 (a) are fully met (see §38 Assemblies of machinery). 
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Electrically operated furniture, such as beds, chairs, tables, storage furniture 
including kitchen furniture, remain subject to the Machinery Directive



wLaagspanningsrichtlijn
Machinerichtlijn

Een elektrisch bediend meubel is een machine die ook
laagspanningscomponenten bevat!

Wat met de verschillende richtlijnen?



w

Laagspanningsrichtlijn

• Elektrische apparatuur die niet behoort tot een van de in artikel 1, lid 2, onder k) 
genoemde categorieën (en waarop geen van de andere uitsluitingen betrekking 
hebben), valt onder de machinerichtlijn. 

• Als dergelijke apparatuur een stroomvoorziening heeft binnen de spanningsgrenzen 
van de laagspanningsrichtlijn (tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en tussen 75 
en 1500 V voor gelijkstroom), moet worden voldaan aan de veiligheidseisen van de 
laagspanningsrichtlijn – zie §222: toelichting bij punt 1.5.1 van bijlage I. In dat geval 
moet de fabrikant in zijn EG verklaring van overeenstemming niet verwijzen naar de 
laagspanningsrichtlijn.

• Daarentegen is afzonderlijk in de handel gebrachte elektrische 
laagspanningsapparatuur die bestemd is voor inbouw in machines, wel als zodanig 
onderworpen aan de laagspanningsrichtlijn.
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Laagspanningsrichtlijn vs. Machinerichtlijn

1. Indien machine, niet nog eens LS

2. Zit in machinerichtlijn omvat

3. Elektrische gevaren: voor het ontwerpen van de elektrische uitrusting voor 
machines geeft IEC 60204-1 algemene bepalingen over het loskoppelen en 
schakelen van elektrische circuits en voor bescherming tegen elektrische schok. 
Voor eisen met betrekking tot specifieke machines, zie overeenkomstige IEC-
normen (bijvoorbeeld IEC 61029, IEC 60745 of IEC 60335). 
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En wat met verlichting?

Moet voldoen aan Laagspanningsrichtlijn.
voor 24 V applicatie enkel EMC
voor 230 V applicatie volledige LS richtlijn

Zelfgemaakte printplaten??
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CEN/TC 207
zitmeubels
bedden
kasten
tafels
keukenmeubels
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Welke meubelnormen?
• EN 16139: Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor zitmeubelen voor 

niet-huishoudelijk gebruik
• EN 1728: Meubelen -Zitmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte 

en de duurzaamheid
• EN 1022: Woonmeubelen -Zitmeubelen - Bepaling van de stabiliteit
• EN 12521: Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor tafels voor 

huishoudelijk gebruik
• EN 1957: Woonmeubelen –Bedden en matrassen - Beproevingsmethoden voor de bepaling 

van de functionele eigenschappen en beoordelingscriteria
• EN 14749: Meubelen - Opslagruimtes voor woningen en keukens en keukenwerkbladen -

Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
• EN 15372: Meubilair - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor niet-huishoudelijke 

tafels
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STAVAZA

1. Electrisch bediend meubel = machine
2. Electrische componenten zijn laagspanningsonderdelen
3. Veiligheid electrische componenten moet afgedekt zijn door leverancier van 

de componenten
4. Mechanische risico’s door beweging niet beschreven in meubelnormen af

te dekken door meubelfabrikant
5. Nieuwe norm (prEN17684) in opmaak bij CEN
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Welke meubels kunnen elektrisch bediend zijn?

• Zitmeubels (bv. automatische relax)
• Bedden (bv. bed met elektrische verstelbaarheden)
• Bureautafels (bv. in hoogte beweegbare tafels)
• Kasten (bv. automatische lades)
• anderen
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Wat zijn de mogelijke mechanische veiligheidsaspecten?

• Stabiliteit
• Duurzaamheid
• Beknelling / afschuiving / compressie

Een norm in opmaak? prEN 17684
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Belang van de norm prEN 17684? 

• Normatieve aanpak mechanische veiligheidsrisico’s
• Houvast bij risico-analyse (RA)
• Mogelijkheid externe benadering
• Goede leidraad bij opstellen RA
• Opgepast: CE verplicht vandaag, ook zonder deze norm
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Veiligheidsrisico’s in prEN 17684



w

Safety warnings cfr. prEN17864
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Wat met de nationale wetgeving?

Reglementering
De veiligheid van machines wordt geregeld in het koninklijk besluit van 12 augustus 
2008 betreffende het op de markt brengen van machines dat een uitvoeringsbesluit 
is van het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van 
producten en diensten.
Sedert 29/12/2009 is het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de 
markt brengen van machines opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit 
van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines.

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-
en/specifieke-reglementeringen/machines-en-gehuurde-producten/veiligheid-van-
machines

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2008081266&la=n&fromtab=wet&sql=dt='koninklijk%20besluit'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.VIII.57
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/machines-en-gehuurde-producten/veiligheid-van-machines
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Te ondernemen stappen als je product op de markt brengt

1. Vaststellen of uw product een “machine” is en tot het toepassingsgebied behoort van de 
Europese Machinerichtlijn. Het begrip “machine“ gaat binnen de richtlijn ruimer dan de 
strikte betekenis van het woord. 

2. Ontwerpen en bouwen van de machine in overeenstemming met de toepasselijke 
essentiële eisen van de richtlijnen en de stand van de techniek.

3. Gebruikershandleiding opstellen.
4. Samenstellen van een technisch dossier (incl. RA) per type machine

Dit dossier moet de overeenstemming van de machine met de Machinerichtlijn aantonen 
en moet ter beschikking van de overheid worden gehouden.

5. Nagaan of uw machine valt onder Bijlage IV van de Machinerichtlijn. In dit geval moet u 
mogelijk beroep doen op een een aangemelde instantie of notified body vooraleer u uw 
product op de markt kan brengen. => gevaarlijke machines (neen …)

6. Opstellen van een EG-verklaring van overeenstemming, mee te leveren met elke 
machine.

7. De CE-markering aanbrengen op elk exemplaar van machine en andere vereiste 
gegevens.
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CE- markering en kenplaat aanbrengen (Artikel 16 en bijlage III)

• De firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, 
diens gemachtigde; 

• De aanduiding van de machine (dwz de gebruikelijke naam voor de categorie 
machines waartoe het specifieke model machine behoort); 

• De serie- of typeaanduiding; 
• Het serienummer, voor zover toegekend; 
• Het bouwjaar, dat wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is afgerond.
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De verklaring van overeenstemming (Bijlage II.1. A en II.2)

IIA - eindproduct
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Toepasselijke normen

• LS richtlijn
• Richtlijn 2014/35/EU inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen 

bepaalde spanningsgrenzen (Laagspanningsrichtlijn) 
• EN60204, machinerichtlijn
• prEN norm meubel in opmaak
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Toepasselijke elektrische normen

Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit De EMC-Richtlijn 
geldt, naast de Machinerichtlijn, voor machines die elektrische of elektronische 
uitrusting bevatten en die in staat zijn elektromagnetische storingen te veroorzaken, 
of waarvan de prestaties vatbaar zijn om door dergelijke storingen te worden 
beïnvloed. De Richtlijn dekt aspecten van EMC met betrekking tot de werking van 
de machine. De Machinerichtlijn behandelt de immuniteit van machines inzake 
elektromagnetische storingen van belang voor de veiligheid, overgebracht door 
straling of langs geleiders. 
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Toepasselijke elektrische normen

Het technische rapport ISO/TR 14121-2 geeft een praktische leidraad bij de 
uitvoering van de risicobeoordeling voor machines. 
- methodes en tools 
- voorbeelden van verschillende maatregelen die kunnen toegepast worden om 

risico's te verminderen.
- Voor een ruime waaier machines, ongeacht hun complexiteit of potentiële 

gevaren. 
- voor gebruikers die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie of de aanpassing 

van een machine (ontwerpers, technici, veiligheidsexperts...). 
- bijlage : voorbeeld voor een risicobeoordelings- en risicoreductieproces.
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Essentiële veiligheidseisen

Machines en veiligheidscomponenten moeten voldoen aan de fundamentele 
veiligheids- en gezondheidseisen. = lijst in bijlage 1 van de richtlijn
Zie checklist
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Wat te doen, hoe begin ik eraan?

• toepassingsgebied in kaart brengen; voor welk gebruik ?
• Automatische bedden
• Automatisch relaxzetels

• machinerichtlijn: verschillende stappen te volgen, administratieve documenten 
nodig: dossier, analyse, EG verklaring, handleiding, markeringen, ;..

• EG verklaring
• Handleiding (zijn er al vindbaar ?)
• Technisch dossier met o.a.

• http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=764
• Risico-analyse – FMEA – lijst gevaren – type scenario’s

• CE-markering en kenplaat bouwjaar/type ?
• tools en technieken zijn beschikbaar

• dossier opbouw, risicoanalyse, …
• extern advies of zelf doen ?

http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=764
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Niets van aantrekken?
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Economische aspecten CE- gemarkeerd meubel

1) Voor de fabrikanten

- Eigen inzicht qua risico’s en veiligheid verwerven
- Basiskennis machinerichtlijn
- Aanzet tot nieuwe innovatieve ideeën
- Stimulans ontwikkeling nieuwe producten
- Stimulans ontwikkeling veiligere producten
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Economische aspecten CE- gemarkeerd meubel

2) Secundaire doelgroep: voorschrijvers en uitbaters gebouwen

- Groter aanbod CE conforme producten op de markt
- Verhoogd veiligheidsniveau
- Extra ruggesteun productaansprakelijkheid
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Economische aspecten CE- gemarkeerd meubel

3) Tertiaire doelgroep: overheid en markttoezicht

- Uiting maatschappelijke noden
- Uiting verplichtingen
- Verhoogde marktconformiteit
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Economische aspecten CE- gemarkeerd meubel

4) Internationale bijdrage

- Marktverruiming
- Concurrentie
- EU conformiteit
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Maatschappelijke aspecten

Positieve milieubijdrage:
levensduurverlenging product door duurzaamheid – veiligheidslink

Burgerlijke bijdrage:
verhoogd veiligheidsgevoel
verhoogde bescherming ouderen en zwakkeren
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Innovatieve aspecten

Trendsetting gedigitaliseerde producten
Mogelijkheid product personaliseerbaarheid
Mogelijkheid integratie bijkomende technologieën

(bv. bedden die slaapprofielen opmeten)
Bijkomende verbindingen met apps, etc.
Faciliteren en versnellen nieuwe technologieën
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Risk Strategy (TODO)

Vastleggen strategie risico-analyse
Vastleggen in te schatten risico’s vanuit de MR

Voorbeeld: automatische tafel
# risico’s: verhogen, verlagen
# inklemmingsgevaren
# aspecten motor (opwarming,..)
Aanpak analyse?



w

User centered risk evaluation (TODO)

1) Risico’s:

De risico’s worden gebaseerd op de gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die 
tijdens het beoogd gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar misbruik kunnen ontstaan 
en zullen gebaseerd zijn op de kennis en ervaring met het product, incidenten, 
ongevallen en andere risico's.
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User centered risk evaluation (TODO)

3): Risico analyse tijdens real life settings:

checklist:

Levert gebruik en onderhoud  geen gevaar op (ook niet bij onvoorziene omstandigheden en 
gedurende de ganse voorziene levensduur)

geen keuze
Zijn bij ontwerp alle risico's ingeschat en desgevallend vermeden? geen keuze
Zijn er risico's die  bij ontwerp niet uitgesloten konden worden? geen keuze
Zijn de gebruikers over niet uitsluitbare  risico's geïnformeerd? geen keuze
Is er verkeerd gebruik mogelijk? geen keuze
Is mogelijk verkeerd gebruik beschreven in de gebruiksaanwijzing? geen keuze
Is er bij het ontwerp rekening gehouden met ergonomische aspecten? geen keuze
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Wat kan WOOD.BE betekenen voor jou?

• Verkennende studie van de toepassing van de CE-markering op een 
project: toepasselijke richtlijnen en situering van de uitrusting binnen 
deze richtlijnen, de diverse verplichtingen, de relevante normen…  

• Hulp bij het ontwerp en risico-analyse betreffende toepassing van de 
essentiële eisen en de relevante normen.

• Uitvoeren van testen om risico’s te bepalen en uit te sluiten 
• Hulp bij het opstellen van de gebruikersinformatie. 
• Hulp bij de procedure voor overeenstemmingbeoordeling: technisch 

dossier, EG-verklaring van overeenstemming, markering, verklaring 
voor niet voltooide machine.

• Uitvoeren van testen volgens geldende productnormen
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Vragen?

raymond@wood.be
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DISCLAIMER

Documenten op de website van WOOD.BE dienen enkel voor louter informatieve 
doeleinden. De informatie heeft een generiek karakter en is niet als dusdanig 
bruikbaar in bedrijfseigen documenten. Deze documenten werden opgesteld om u 
te helpen bij het vervullen van bepaalde reglementaire verplichtingen. U mag deze 
als hulpmiddel gebruiken bij de ontwikkeling van uw bedrijfseigen documenten. 
Het gebruik van deze documenten houdt echter geen garantie in dat uw producten 
en/of procedures aan de betrokken reglementaire verplichtingen voldoen.
WOOD.BE streeft ernaar dat de informatie in deze documenten op de datum van 
publicatie zo accuraat en zo actueel mogelijk is. Het is echter steeds mogelijk dat 
deze informatie op een latere datum niet meer accuraat of actueel is, bijvoorbeeld 
door een wijziging in de betrokken reglementering. Om u hiervan te vergewissen 
neemt u best contact op met de experten van WOOD.BE.
WOOD.BE is geenszins aansprakelijk ingeval van schade, van welke aard ook, die 
zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie in deze documenten
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