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Technologie & Techniek
Thema: Veilig Produceren

Primair ging het in de Machinerichtlijn 
om de veiligheid van de bediener van de 
machine. Voor machines in de voedings-
middelenindustrie is in de bijlage van de 
richtlijn nog een lijst van minimum eisen 
opgesteld die betrekking heeft op de rei-
nigbaarheid van de machine, zodat ook 
de consument, als indirect gebruiker van 
deze machine, het geproduceerde voed-
sel veilig kan consumeren. De Machine-

richtlijn is in 1989 voor het eerst gepubli-
ceerd en sinds eind 1992 in alle EER-lan-
den van kracht. Deze richtlijn omhelst de 
verplichtingen, die een (machine)fabri-
kant heeft om rekening te houden met 
fundamentele veiligheids- en gezonds-
heideisen, alvorens hij een machine in de 
handel brengt. Hij maakt dit kenbaar met 
het EG merkteken CE. CE staat voor Con-

formité Européenne, waarmee de fabri-
kant (of handelaar) verklaart dat de 
machine aan alle relevante regelgeving 
voldoet. Dit geldt ook voor alle machines 
die in de EU geproduceerd worden en 
daarna naar buiten de EU worden geëx-
porteerd. 
De wetgever heeft in de Machinerichtlijn 
een raamwet willen geven waarin de  
normen de industrie in staat stellen om 
afspraken te maken op basis van techno-
logische ontwikkelingen. De achterlig-
gende gedachten zijn dat er minder 
behoefte is aan directe overheids  be-
moeienis en dat het bedrijfsleven zelf-
regulerend kan optreden. Bovendien  
zijn normen sneller te actualiseren dan 
wetgeving.

Veiligheidsnormen
De werkgroep CEN/TC153 heeft twee nor-
men opgesteld die gaan over de veilig-
heids- en gezondheidseisen van machi-
nes in de voedingsmiddelenindustrie. 
Het zijn: (NEN)-prEN 1672-1 en (NEN)-EN 

1672-2, verkrijgbaar op de website van de 
NEN (www.nen.nl). 
De EN 1672-2 Food processing machinery 
- Basic concepts - Part 2: Hygiene requi-
rements is in 1997 officieel gepubliceerd 
en in 2005 en 2009 verder geactuali-
seerd. In Nederland en België hebben 
veel machinebouwers de cursus Hygië-
nisch Ontwerpen gevolgd, waar deze 
norm een onderdeel van vormt. De prEN 
1672-1 Food processing machinery - Basic 
concepts - Part 1: Safety requirements is 
sinds 1993 in ontwerpfase en heeft nog 
steeds niet de officiële status van norm. 
Dit laatste heeft veel te maken met de 
grote diversiteit van machines in de voe-
dingsmiddelensector. De conceptnorm 
heeft daardoor in haar laatste versie van 
2008 ruim 50 pagina’s. Veel onderwerpen 
zijn afgedekt in andere normen, zoals 
EN 349, EN 1037, EN 1088, EN12100-1; -2.

Goede reiniging
Ondanks dat de EN 1672-1 nog in con-
ceptfase is, kan over het algemeen 
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Machineveiligheid, status 2012:

Veiligheid versus  
werkbaarheid  

‘Reinigbaarheid vraagt vaak 
om toegankelijkheid van de 
apparatuur’

CIP-robot van Jürgen Löhrke GmbH op Drinktec.  
Meer info: www.loehrke.com/20bcleenius.htm
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gesteld worden dat de machines voor de 
voedingsmiddelenindustrie wel veilig zijn 
voor de bediener. Wat betreft de reinig-
baarheid tot op microbieel niveau (EN 
1672-2 en bijlage 2.1 van de Machine-
richtlijn) voldoet minder dan 50% aan de 
basiseisen. Dit gaat met name over de 
boutjes, moertjes en oppervlakte-
gesteldheid van de apparatuur, waardoor 
micro-organismen na reiniging en ont-
smetting kunnen achterblijven en een 

volgende partij nabesmetten. Naast de 
kleine, maar belangrijke ontwerpdetails 
die van belang zijn voor een goede reini-
ging, zijn er natuurlijk ook de meer  
op vallende problemen: verwijderen van 
zichtbaar vuil in de meer open appara-
tuur. Deze apparatuur, waarin bijvoor-
beeld vleesstukken of deegresten achter-
blijven, is vaak uitsluitend handmatig te 
reinigen. De schoonmaker moet met 
hoge druk vuil proberen weg te spuiten 
dat achter een mengerarm of een snijmes 
ligt. De hoge druk kan soms oplopen van 
60 tot 100 bar. Beveiligingen zoals een 
noodstop of hekblokkering zijn niet ver-
krijgbaar in de dan noodzakelijke IP69K 
en kunnen kapot worden gespoten. 
In het verleden is het in Nederland twee 
keer echt misgegaan omdat een schoon-
maker de beveiliging overbrugde, zodat 
een grote horizontale menger bleef 
draaien. Terwijl hij boven op de machine 
netjes de vleesresten eruit kon spuiten, 
gleed de schoonmaker uit en viel in de 
menger – beide keren met dodelijke 
afloop. 

Tekentafel
Het probleem van de reiniging van appa-
ratuur moet op de tekentafel opgelost 
worden. Volgens de machinerichtlijn is 
de bouwer verplicht een reinigings-
instructie bestaande uit reinigingsmidde-
len en een reinigingsmethode mee te 
leveren. Dit betekent ook hulpgereed-
schap, om bijvoorbeeld een mes op een 

veilige wijze te demonteren en het zo 
goed te kunnen reinigen. De voedings-
middelenindustrie is niet altijd bereid de 
meerprijs voor dit hulpgereedschap te 
betalen. In de praktijk wordt de kostbare 
apparatuur kapot gespoten, met alle 
gevaren van dien. 
Andere (grote) voedingsmiddelenbedrij-
ven wereldwijd zijn wel bereid te investe-
ren in de machine veiligheid. Hele machi-
nedelen zijn wegklapbaar, waardoor alle 
onderdelen bereikbaar zijn voor een  
goede handmatige reiniging.

Verantwoordelijkheid 
Omdat handmatig reinigen per definitie 
minder betrouwbaar en niet goed repro-
duceerbaar is, heeft een aantal machine-
fabrikanten automatische systemen ont-
wikkeld om apparatuur al draaiend te 
kunnen reinigen. Een voorbeeld dat 
getoond werd op de laatste editie van de 
beurs Drinktec was de CIP-robot van 
Löhrke GmbH (zie foto).
Helaas wordt de Machinerichtlijn op het 
gebied van reinigbaarheid door de over-
heid slecht gehandhaafd. Dit komt mede 
doordat de verantwoording verdeeld is 
over de afdelingen van twee ministeries: 
NVWA en Arbeidsinspectie. Pas als er 
weer een ongeluk is gebeurd of na een 
recall, volgt een actie. Aan de andere 
kant is en blijft het de verantwoordelijk-
heid van de voedingsmiddelenindustrie 
om hier serieus mee om te gaan. De  
ideeën zijn er, maar is zij bereid hier  -
voor te betalen? 

Wouter Burggraaf
Ir. W.N.A. Burggraaf, Burggraaf & Partners B.V.  

bestuurslid EHEDG Nederland

Richtlijnen over de principes van reinigbare 
apparatuur en processen zijn verkrijgbaar via  
de website van de Nederlandse tak van de  
European Hygienic Engineering & Design Group 
(EHEDG), www.ehedg.nl. Leden van EHEDG zijn 
o.a. de grote voedingsmiddelenbedrijven, 
machinebouwers en onderzoekslaboratoria, 
waaronder in Nederland TNO in Zeist. 
Contactpersoon: Jacques Kastelein.

Burggraaf & Partners adviseert de voedingsmid-
delenindustrie en de machinebouw op het 
gebied van hygiënisch ontwerp en reinigen en 
geeft regelmatig cursussen op dit gebied. 
Zie www.burggraaf.cc.

Informatie

Voorbeeld van een onthuider met CE kenmerk.

De onthuider moet geopend worden en moet draaien om goed te kunnen reinigen, maar mag 
vanwege de veiligheid geopend niet draaien.
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