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	 							productveiligheid	

Op woensdag 7 en donderdag 8 november 2012 organiseren Simac Electronics B.V. en 
DARE!! Instruments, samen met belangrijke partijen uit de wereld van productveilig-
heid, het kosteloze maar onbetaalbare event “Hét Productveiligheid Event 2012”. Experts 
uit de praktijk presenteren inhoudelijke verhalen op het gebied van productveiligheid. 
Belangrijke partijen op het gebied van productveiligheid staan klaar om u met producten 
en diensten te adviseren en te ondersteunen. Ontwerpt u apparaten, machines of installa-
ties dan is dit een event dat u niet mag missen.

Hét Productveiligheid 
Event 2012
Productveiligheid:	Nog	steeds	zwaar	onderschat

Productveiligheid van apparaten, machines 
en installatie is nog steeds een zwaar onder-
schat onderwerp. Ofschoon de Europese 
Commissie en lokale overheden product-
veiligheid al sinds de jaren 70 hoog op de 
agenda hebben staan, blijkt de praktijk erg 
weerbarstig. De oorzaak is waarschijnlijk 
gelegen in het feit dat ontwerpers wel den-
ken te weten hoe ze een veilig apparaat moe-
ten ontwerpen. Niemand zal bewust een 
onveilig apparaat ontwikkelen. De gedachte 
is dan vaak dat men met een goede oplei-
ding, ervaring en wat gezond verstand een 
veilig product kan ontwerpen. 

Productveiligheid:	moeilijker	dan	
EMC!
Het is opvallend om het verschil met bij-
voorbeeld EMC (ElektroMagnetische 
Compatibiliteit) te zien, dat over het alge-
meen als complex, ondoorzichtig en moei-
lijk gezien wordt. Ofschoon voor het uit-
voeren van EMC-metingen inderdaad veel 

en dure apparatuur nodig is, is het aantonen 
van conformiteit met de EMC-Richtlijn 
in de basis veel eenvoudiger. Elk apparaat, 
machine of installatie kan immers gezien 
worden als een black box. Deze wordt in een 
bepaald elektromagnetisch veld geplaatst 
en over de gehele frequentieband wordt 
gekeken of er geen beïnvloeding optreedt. 
Daarna wordt gekeken of de emissie van het 
apparaat onder de limieten blijft en op wat 
pulstesten na, zijn we dan klaar. Een duide-
lijk oordeel volgt: Het apparaat voldoet aan 
de EMC-Richtlijn of het voldoet niet. Hoe 
anders is dit bij de Laagspanningsrichtlijn en 
de Machine Richtlijn! 

Wanneer	is	uw	product	veilig?
Wanneer kunnen we stellen dat een appa-
raat, machine of installatie veilig is? Deze 
vraag is veel moeilijker te beantwoorden en 
voor een klein deel is dit met pass/fail tes-
ten na te gaan. Het overgrote deel zal met 
een beoordeling moeten worden uitgevoerd. 

Hierbij gaat het om de ervaring van de beoordelaars om alle risico’s en moge-
lijke foutcondities in kaart te brengen en dan spreken we nog niet eens over 
abstracte zaken als “enkel foutcondities” en “foreseeable misuse”

De	Laagspanningsrichtlijn	
In Europa zijn met name de Laagspannings-richtlijn en de Machinerichtlijn 
van toepassing. Dit zijn zogenaamde nieuwe aanpak richtlijnen waarbij in 
de richtlijn alleen de essentiële eisen zijn weergegeven. In het geval van pro-
ductveiligheid zijn deze essentiële eisen in gewoon Nederlands: “Een product 
moet veilig zijn voor mens, dier en zijn directe omgeving”. Dit klinkt een-
voudig maar zoals zo vaak: Schijn bedriegt!

Voor	wie	is	het	Event	bedoeld?	
Het seminar richt zich op managers en ontwerpers van apparaten, machi-
nes en installaties. Ofschoon de CE-markering vaak op het bordje van de 
engineer ligt, zijn managers en directies in eerste (en laatste) instantie ver-
antwoordelijk. De bedrijfsleiding heeft vaak geen idee welke risico’s gelopen 
worden.
De Europese Richtlijnen onder de CE-markering zijn in de Nederlandse 
wet vastgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt hier 
in Nederland toezicht op en kan, in uiterste instantie, uw product van de 
markt halen (en dan in heel Europa), boetes opleggen en opdragen geleverde 
producten terug te roepen. Verder kunnen klanten, gebruikers en werkne-
mers kunnen claims indienen en kan een ondeugdelijk product ook tot hoge 
onderhoudskosten en reputatieschade leiden. In de praktijk heeft naast de 
technische afdeling nagenoeg het gehele bedrijf met de CE-markering te 
maken. Van directeur tot inkoper en van marketing en verkoop tot de ser-
viceorganisatie.

Hét	Productveiligheid	Event	2012
Productveiligheid blijft voor velen een moeilijk te beheersen problematiek. 
Simac Electronics en D.A.R.E!! Instruments slaan de handen ineen om deze 
materie uit te leggen en inzichtelijk te maken.
Het Productveiligheid Event 2012 bevat een interessant programma! Verschillende 
sprekers, ieder expert op hun vakgebied, etaleren hun deskundigheid.
Het gaat om een compact event met alle belangrijkste spelers uit de wereld 
van de productveiligheid. Praktische verhalen worden afgewisseld met verhel-
derende demonstraties op het gebied van ontwerpen, testen en beoordelen. 
Deze verhalen geven de deelnemer niet alleen inzicht in de te nemen stappen, 
maar ook in het maken van een goede financiële afweging. Naast een inlei-
ding in CE-markering wordt ingegaan op de Laagspanningsrichtlijn en de 
Machine Richtlijn. Daarnaast geeft Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
haar visie op productveiligheid. Technisch inhoudelijke verhalen worden 
afgewisseld met een juridische kijk en demonstraties en gedurende de gehele 
dag is er voldoende mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het totale pro-
gramma is te vinden in tabel 1.

Tot	slot
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden. U kunt zich direct aanmelden 
via de speciale internetsite.
Het Productveiligheid Event 2012 vindt plaats op 7 en 8 november in het 
pand van DARE!!, International Vijzelmolenlaan 7 te Woerden. U kunt deze 
locatie eenvoudig bereiken met de auto of met het openbaar vervoer. U kunt 
zich inschrijven voor één van beide dagen en bedenk: vol is vol.                 •
Kijk op www.productveiligheidsevent.nl voor meer informatie en om u 
aan te melden.

Ewout	de	Ruiter
Tabel 1

Aanvang		 Onderwerp		 Spreker		 Organisatie	
Vanaf 8:30 uur  Ontvangst
9:00 uur Welkom Rene Dijkstra  DARE!! 
9:10 uur  Inleiding CE  Rene Dijkstra  DARE!! 
9:50 uur  Inleiding productveiligheid  Peter Coenders DARE!! 
10:30 uur  Pauze 
10:45 uur  Productveiligheidsnormen  Peter Coenders DARE!!
11:05 uur  Elektrische veiligheidstesten tbd  Simac
12:30 uur  Lunch 
13:15 uur  Het belang van de  tbd Nederlandse
 Laagspanningsrichtlijn   Voedsel- en 
   Warenautoriteit
14:00 uur  Productveiligheid  Michael Gerrits  Van Diepen 
 en aansprakelijkheid  Van der Kroef 
14:45 uur  Pauze 
15:00 uur Live demonstratie  tbd Simac
16:30 uur  Afsluiting  René Dijkstra  DARE!! 
Tot 18:00 uur  Borrel / Rondleidingen   DARE!! 


