Termen/definities Machinerichtlijn
De Richtlijn, Artikel 2: definities
a)

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;
een samenstel als bedoeld onder het eerste streepje waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de
aansluiting op kracht of aandrijfbronnen ontbreken;
een samenstel als bedoeld onder de eerste twee streepjes dat gereed is voor montage en dat alleen in deze staat kan functione ren na montage
op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk;
samenstellen van machines als bedoeld onder het eerste, tweede en derde streepje, en/of niet voltooide machines als bedoeld onder g) die,
teneinde tot hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren;
een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die in hun samenhan g bestemd
zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door menselijke spierkracht;

b)

verwisselbaar uitrustingsstuk

een inrichting die na inbedrijfstelling van een machine of trekker door de bediener zelf hieraan wordt gekoppeld om deze een andere of bijkomende functie
te geven, voor zover dit uitrustingsstuk geen gereedschap is;

c)

veiligheidscomponent

een component:
die een veiligheidsfunctie vervult,
die afzonderlijk in de handel wordt gebracht,
waarvan het niet en/of verkeerd functioneren de veiligheid van personen in gevaar brengt, en
die niet nodig is voor de werking van de machine of die door gewone componenten kan worden vervangen om de machine te doen we rken.
In bijlage V is een indicatieve lijst opgenomen van veiligheidscomponenten, die overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), kan worden geactualiseerd;

d)

hijs- of hefgereedschap

niet vast met de hijs- of hefmachine verbonden onderdeel of uitrustingsstuk voor het hijsen of heffen van een last, dat tussen de machine en de last, of op de
last zelf, wordt aangebracht dan wel bestemd is om een integrerend deel van de last uit te maken, en dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht. Stroppen
en hun onderdelen worden eveneens als hijs- of hefgereedschappen beschouwd;

e)

kettingen, kabels en banden

kettingen, kabels en banden die zijn ontworpen en geproduceerd voor hijs- en hefdoeleinden als onderdeel van hijs- of hefmachines of van hijs- of
hefgereedschap;

f)

verwijderbare mechanische
overbrengingsinrichting

verwijderbaar onderdeel dat is bestemd voor krachtoverbrenging van een aandrijfmachine of trekker naar de eerste vaste aslager van de aangedreven
machine. Wanneer de inrichting mét de afscherming in de handel wordt gebracht, moet het als één product worden beschouwd;

g)

niet voltooide machine

een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een aandrijfsyste em is een niet voltooide
machine. Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden samengebouwd met een of meer andere machines of
andere niet voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine waarop deze richtlijn van toepassing is;

h)

in de handel brengen

het voor het eerst tegen vergoeding of gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of niet voltooide machine met het oog op de
distributie of het gebruik ervan;

i)

fabrikant

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die
verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of
voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik. Bij gebreke van een fabrikant die aan deze definitie voldoet, wordt elke natuurlijke of
rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine in de handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd;

j)

gemachtigde

elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is gemachtigd om namens hem alle of een deel
van de in deze richtlijn bedoelde verplichtingen en formaliteiten te vervullen;

k)

inbedrijfstelling

eerste gebruik in de Gemeenschap van een onder deze richtlijn vallende machine overeenkomstig het gebruiksdoel;

l)

geharmoniseerde norm

niet-bindende technische specificatie die op grond van een door de Commissie volgens de procedures van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (1) verstrekte opdracht is
vastgesteld door een normalisatie-instelling, namelijk de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische
Normalisatie (CENELEC) of het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).
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Termen/definities Machinerichtlijn
Essentiele veiligheids- en gezondheidseisen (1), Algemeen (1.1), Definities (1.1.1.)

1
a)

gevaar

een mogelijke bron van verwonding of aantasting van de gezondheid;

b)

gevarenzone

zone in en/of rondom een machine waar een persoon blootstaat aan gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid;

c)

blootgestelde persoon

persoon die zich geheel of gedeeltelijk in een gevarenzone bevindt;

d)

bediener

persoon die een machine installeert, laat werken, afstelt, onderhoudt, reinigt, herstelt of verplaatst;

e)

risico

combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst van een letsel of aantasting van de gezondheid die zich kan voordoen in een gevaarlijke situatie;

f)

afscherming

een machineonderdeel dat specifiek wordt gebruikt om te beschermen door middel van een materiële barrière;

g)

beveiligingsinrichting

inrichting (anders dan een afscherming) die, alleen of in combinatie met een afscherming, een risico vermindert;

h)

beoogd gebruik

gebruik van een machine overeenkomstig de informatie in de gebruiksaanwijzing;

i)

redelijkerwijs voorzienbaar
verkeerd gebruik

gebruik van een machine op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat maar het resultaat kan zijn van gemakkelijk voorspelbaar menselijk gedrag.

3

Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen om de gevaren te verhelpen te wijten aan de mobiliteit van machines, Algemeen (3.1),
Definities (3.1.1.)

a)

Machine waaraan gevaren in
verband met haar mobiliteit zijn
verbonden

— een machine waarvan de werking vereist hetzij een mobiliteit bij het werk hetzij een continue of halfcontinue verplaatsing langs een reeks vaste
werklocaties,
— een machine die zonder verplaatsing werkt, maar die kan zijn voorzien van middelen om haar gemakkelijker te doen verplaatsen van de ene plaats naar
de andere.

b)

Bestuurder

een bediener die belast is met het verplaatsen van een machine. De bestuurder kan hetzij door de machine worden meegevoerd, hetzij de machine te voet
begeleiden, hetzij de machine op afstand bedienen.

4.

Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen om de aan hijs- of hefverrichtingen verbonden gevaren te verhelpen, Algemeen (4.1.),
Definities (4.2.)

a)

Hijs- of hefverrichting

verplaatsing van ladingseenheden bestaande uit goederen en/of personen waarbij op een bepaald moment een verandering van niveau vereist is.

b)

Geleide last

last waarvan de volledige verplaatsing gebeurt langs starre of soepele geleiders waarvan de plaats in de ruimte door vaste punten wordt bepaald.

c)

Gebruikscoëfficiënt

rekenkundige verhouding tussen de door de fabrikant of diens gemachtigde gegarandeerde last die door een component kan worden gehouden en de
maximale werklast die op de component is aangegeven.

d)

Beproevingscoëfficiënt

rekenkundige verhouding tussen de last die voor de statische of dynamische beproeving van een hijs- of hefmachine of hijs- of hefgereedschap wordt
gebruikt, en de maximale werklast die respectievelijk op de machine of het gereedschap is aangegeven.

e)

Statische beproeving

proef waarbij de hijs- of hefmachine of het hijs- of hefgereedschap wordt geïnspecteerd, en waarbij daarop vervolgens een kracht wordt uitgeoefend
overeenkomende met de maximale werklast vermenigvuldigd met de passende statische beproevingscoëfficiënt, en de machine of het gereedschap nadat
de uitoefening van de kracht is stopgezet opnieuw eerst wordt geïnspecteerd om te verifiëren of er geen schade is opgetreden.

f)

Dynamische beproeving

proef waarbij de hijs- of hefmachine in alle mogelijke configuraties in werking wordt gesteld met de maximale werklast vermenigvuldigd met de juiste
dynamische-beproevingscoëfficiënt, waarbij rekening wordt gehouden met het dynamische gedrag van de hijs- of hefmachine teneinde de goede werking
ervan te verifiëren.

g)

Drager

gedeelte van de machine dat de personen of goederen draagt.
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