
 

CE-scan

Fabrikant maakt 

product

Check alle eisen 

uit de 

Machinerichtlijn

Controleer 

definities in 

Bijlage IV

Check definitie 

art 2, punt g

Check 

uitzonderingen 

art. 1, lid 2

Zie bijlage II

Zie Bijlage I punt 

1.7.3

Zie Bijlage I punt 

1.7.4

Pas de 

geharmoniseerd

e normen toe

Zie EN-ISO 

12100

1 & 2

Gebruik 

controlelijsten uit 

EN-ISO 14121-1

Zijn CE-richtlijnen van toepassing?

Zijn er –naast de Machinerichtlijn- 

overige  CE-richtlijnen van 

toepassing?

Pas de overige 

richtlijnen toe

Staat de machine in de lijst 

met uitzonderingen?

Richtlijn Algemene 

Productveiligheid toepassen
2

Is het een niet voltooide 

machine?

Is het een Bijlage IV 

machine?

Zijn de 

geharmoniseerde 

normen volledig 

toegepast?

Is er een 

procedure voor 

volledige 

kwaliteitsborging 

(bv ISO 9001)?

Keuring nodig door 

Notified Body?

Pas de essentiële V&G-eisen 

van de Machinerichtlijn

Risicobeoordeling uitvoeren 

volgens EN-ISO 14121-1

Pas 3-stappen methode toe

1 Ontwerp aanpassen (geïntegreerde veilgheid.

2 Beveiligingen / afschermingen aanbrengen.

3 Gebruiker informeren of opleiden.

Risicoreductie uitvoeren.

Is het riscico voldoende laag?

Zijn er type C-normen voor de 

machine?

Pas de type A en B normen 

toe.

Is het een niet voltooide 

machine?

Pas de type C-

normen toe.

Stel gebruiksaanwijzing op en 

voeg deze bij de machine.

Typeplaat met CE aanbrengen 

op machine.

Stel de EG-verklaring van 

overeenstemming op (II 1 A) 

en voeg deze bij de machine.

Bepaal de grenzen 

van de machine.

Identificatie van de 

gevaren.

Maak risicoinschatting 

van het gevaar

Risico-evaluatie.

Gebruik NPR-ISO/TR 

14121-2

Bepaal in hoeverre aan de 

essentiële eisen (BijlageI) 

wordt voldaan en de risico’s 

gereduceerd gaan worden.

Stel montagehandleiding op 

en voeg deze bij de machine.

Typeplaat zonder CE 

aanbrengen op de machine.

Stel de inBouwVerklaring op 

(IBV of II.1.B) en voeg bij de 

machine.

Maak het technisch 

dossier (TD) beschikbaar 

(gedurende 10 jaar).

Zie Bijlage VI

Zie Bijlage II

Bevindt het TD zich in de 

EER?

Is er sprake van 

serieproductie?

Breng de machine in de 

handel of neem deze in 

gebruik.

Persoon in de EER aanwijzen 

voor het kunnen samenstellen 

van TD.

Pas interne kwalitetis-

bepalingentoe (zie Bijlage VIII 

MR)

De gebruiker volgt de gebruiksaanwijzing op en 

voert een RI&E uit volgens Arbowet of Codex.
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