
gelen die de ontwerper moet nemen ter
verlaging van het risico nader uitgewerkt.
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Onlangs hebben wij onze installatie voor het
maken van speciaal gebak zelfstandig aan-
gepast. Deze nieuwe installatie is gebaseerd
op een opstelling van een aantal oude machi-
nes, aangevuld met een drietal nieuwe machi-
nes. Zowel de oude machines als nieuwe
machines zijn uitgevoerd met de CE-marke-
ring. Naar ons inzicht was daarmee de totale
nieuwe installatie CE-gecertificeerd. Omdat er
met een bandtransporteur van de installatie
een probleem ontstond, heeft een medewerker
per abuis de noodstop van een ovenvan de

installatie ingedrukt met als gevolg een grote
ravage en verlies van een groot deel van de
productie van die dag. Deze schade heb ik aan
mijn verzekeringsmaatschappij gemeld. Die
liet mij weten dat het noodstopsysteem van de
complete installatie niet voldeed aan de wet-
telijke eisen en dat daardoor geen schadeloos-
stelling kon plaatsvinden. Kunt u mij in deze
kwestie adviseren?

Wanneer een installatie (een samenvoe-
ging van verschillende machines) wordt

gebouwd, functioneert
het noodstopsysteem
vaak niet naar behoren.
Een installatie is een
geheel van machines
die als één machine
moet worden gezien.
Het noodstopsysteem
van een installatie moet
zo werken dat, indien
nodig, op elke willekeu-
rige plaats waar een
noodstop is aange-
bracht deze kan worden
ingedrukt, waarop een
veilige stop van de
installatie plaatsvindt.
Bij het ontwerp van een
installatie zal moeten
worden gekeken naar
de locaties waar de ope-
rator zijn werkzaamhe-
den uitvoert en naar de
route die de hij loopt
voor controle van de

productie. De plaats voor het aanbren-
gen van een noodstop wordt bepaald
door het zicht van de operator op de
onregelmatigheden die zich bij de pro-
ductie kunnen voordoen. De operator
dient goed zicht te hebben op dat deel
van de installatie dat stil moet vallen.
Een noodstop heeft de vorm van een 
paddenstoel en is voorzien zijn van het
opschrift ‘noodstop’. De noodstop mag
vooral niet zijn afgeschermd. Door het
uitvoeren van een, overigens verplichte,
risicoanalyse kunnen de plaatsen van de

noodstoppen en de werking van de nood-
stoppen worden bepaald. Een individuele
machine moet, los van de installatie als
geheel, na het indrukken van de nood-
stop eveneens een veilige stop kunnen
maken.
Om vast te kunnen stellen of er een cau-
saal verband bestaat tussen het ontbre-
ken van een noodstopsysteem voor de
hele installatie en de ontstane schade
zult u een contra-expert moeten inscha-
kelen. Deze kan onafhankelijk vaststellen
of voornoemd verband bestaat of dat de
schade voortkomt uit het niet goed func-
tioneren van een individuele machine.
Het goede nieuws is dat de kosten voor
het inschakelen van deze expert door uw
verzekeringsmaatschappij wordt betaald.

Wetgeving
Veiligheid en recht
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Een noodstop heeft de vorm van een paddenstoel en is voorzien
zijn van het opschrift ‘noodstop’.
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In ‘Veiligheid en recht’ beantwoordt technisch jurist en

beëdigd contra-expert Martin Degen vragen uit de praktijk

op het gebied van Europese productwetgeving en 

CE-markering. VMT nodigt lezers uit vragen in te sturen.

Wettelijke eisen aan een noodstop

Norm voor machineveiligheid
Kunt u ons laten weten of er een specifieke
norm bestaat waarmee wij voor onze machi-
nes de machineveiligheid kunnen vaststellen?

Specifiek voor het vaststellen van de
machineveiligheid waren er twee Europe-
se normen: de EN 292-1 en de EN 292-2.

Sinds kort is een essentiële basisnorm
voor machineveiligheid gepubliceerd: de
EN-ISO 12100, delen 1 en 2. Deel 1 bevat
de definities van basisbegrippen en voor-
naamste gevaren die een machine kan
veroorzaken plus een strategie voor risi-
coreductie. In deel 2 worden de maatre-

Een installatie is een geheel van
machines die als één machine moet
worden gezien


