
ONZE VERPLICHTINGEN ALS FABRIKANT

UW VERPLICHTINGEN ALS BEDIENER

Elke fabrikant is verplicht om bepaalde richtlijnen in acht te  
nemen bij de productie van elektrische producten:

a)  Laagspanningsrichtlijn > Huishoudelijke apparaten (witgoed) 
  Huishoudelijke apparaten voor huishoudelijk gebruik, zoals was- en droogmachines

b) Machinerichtlijn > industriële apparaten  
 die geen huishoudelijke apparaten zijn, met inbegrip van industriële wasmachines 

Wie bepaalt of een wasmachine al dan niet als huishoudapparaat geclassificeerd wordt?  
De fabrikant zelf! Het beoogde gebruik van het product wordt in elke gebruiksaanwijzing 
vermeld. Indien nodig wordt dit gecontroleerd door de nationale markttoezichtautoriteiten.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het  
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) zijn de bedieners  
echter ook aansprakelijk voor de gebruikte producten.

Volgens artikel 7 van het Arbobesluit „Arbeidsmiddelen  
en specifieke werkzaamheden“ mogen werkgevers hun  
werknemers alleen voorzien van arbeidsmiddelen 

a) die voorts geschikt zijn voor het uit te voeren werk of  
 daartoe behoorlijk angepast zijn.  
 > voor beoogd gebruik (zie uittreksel uit de gebruiksaanwijzing op de achterzijde).

b)  die voldoen aan de wetgeving die van kracht is op het moment dat  
ze in de handel gebracht worden. Dit omvat met name wetgeving  
die in overeenstemming is met de communautaire richtlijnen 
> EU-machinerichtlijnen (2006/42/EG)

EU-MACHINE- 
RICHTLIJNEN 



Met name moet de duidelijke scheiding tussen  
de verplichtingen van de producent en die van de 
bediener in acht genomen worden:

In het kort

Schneidereit Professional
Kärntener Straße 19 • 42697 Solingen 
Telefon +31 638 650 814 • Telefax +49 212 7000-54 
info.nl@schneidereit.com www.schneidereit.nl

Schneidereit Professional is als fabrikant, evenals de  
bedieners van de was- en droogmachines, verplicht  
rekening te houden met de vereisten van de  
EU-machinerichtlijnen.

Het gebruik van huishoudelijke apparaten door  
de bedieners kan beschouwd worden als een  
overtreding van de Arbowet en als volgt  
gesanctioneerd worden: Geldboetes, verplichting tot 
vervanging, buitengebruikstelling van het apparaat. 

HET OP DE MARKT 
BRENGEN VAN 
MACHINES

GOEDKEURING  
VAN DE MACHINE

Werknemersbescherming 
Arbeidsomstandighedenwet  

en -besluit

Veilige werking volgens  
het Arbobesluit

Machine en installatie veilig?

Risico-inventarisatie en  
-evaluatie volgens de Arbowet  

Testen voor de ingebruikname?

Terbeschikkingstelling  
volgens de Arbowet 

Gebruiksaanwijzing en instructie

CE-markering

BEDIENERFABRIKANT

Alle apparatuur van Schneidereit  
Professional voldoet aan  
de EU-machinerichtlijn  
en is ontworpen voor industrieel  
gebruik door de bediener.

Bouw van de machine

Risicobeoordeling

Machinerichtlijnen


