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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines is onder meer vastgelegd dat "onder de 
beoogde gebruiksomstandigheden hinder, vermoeidheid en fysieke en psychische belasting 
waarmee de bediener wordt geconfronteerd tot het minimum beperkt [moeten] blijven, met 
inachtneming van ergonomische beginselen...". Volgens indiener is dit niet het geval bij de 
toegang tot grondverzetmachines. Volgens de geldende norm (DIN EN ISO 2867) is de 
hoogte van de onderste trede voor de toegang dergelijke machines op 70 cm gesteld. Indiener 
is van mening dat dit 40 cm zou moeten zijn omdat 70 cm ergonomisch niet verantwoord is en 
schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de bedieners van machines. Indiener is voorts van 
mening dat de norm is vastgesteld onder invloed van de machineproducenten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Indiener heeft kritiek op de specificaties van de geharmoniseerde norm ter ondersteuning van 
de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de machinerichtlijn met betrekking tot de 
toegangssystemen voor grondverzetmachines. In het bijzonder is hij van mening dat de hoogte 
van de onderste trede op 70 cm boven de grond voor de toegang tot dergelijke machines niet 
voldoet aan de eisen van de richtlijn met betrekking tot ergonomische principes en kan leiden 
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tot ongelukken.

De specificaties van de relevante Europese normen

De diensten van de Commissie hebben de specificaties onderzocht van de verschillende 
normatieve documenten betreffende de toegangssystemen voor mobiele machines en 
grondverzetmachines:

* EN ISO 2867:2006– Grondverzetmachines - Toegangssystemen.
De geharmoniseerde norm op basis waarvan algemene specificaties zijn vastgesteld is 
EN 474-1:2006+A1:2009 - Grondverzetmachines - Veiligheid – Deel 1: Algemene eisen. Punt 
5.2.1 van de huidige versie van de algemene geharmoniseerde norm EN 474-1 met betrekking 
tot toegang verwijst naar de geharmoniseerde norm EN ISO 2867:2006 –
Grondverzetmachines - Toegangssystemen, ontwikkeld door het CEN TC 151 – Construction 
equipment.
Voor de hoogte boven de grond van de eerste trede, wordt in tabel 1 van EN ISO 2867:2006 
een basishoogte gespecificeerd van 400 mm en een maximale hoogte van 700 mm, waarbij in 
een voetnoot wordt aanbevolen dat "'wherever practical, the dimension should not exceed 
600 mm".
Punt 3.2 van de norm definieert de basismaat als 'a dimensional value that takes into account 
ergonomics criteria based on comfort', waarbij wordt opgemerkt dat 'acceptable values are 
with the specified range (from minimum to maximum)'.
Bovendien bevat de norm bepalingen met betrekking tot de noodzakelijke vrije hoogte tussen 
de toegangssysteem en obstakels op de grond. Punt 3.9.1 definieert een 'flexible step': als een 
'step that is mounted with a material which moves when it contacts an obstacle and returns to 
the original location (acts to minimize damage to the step)'. In punt 6.4 is bepaald dat 'flexibly 
mounted steps (or series of steps) should be avoided unless the step is susceptible to damage 
during machine operation.' Voorts geeft punt 4.2 specificaties voor "moveable primary access 
systems", maar geen criteria voor de montage van dergelijke systemen.

* EN ISO 2867:2011.
De versie van 2006 van EN ISO 2867 is vervangen door een herziene versie: 
EN ISO 2867:2011. 
In de herziene versie is de term 'basic dimension' vervangen door 'target dimension', maar de 
definitie van de term is niet veranderd (punt 3.1.1).
De normen met betrekking tot trappen en ladders zijn afzonderlijk gespecificeerd.
Tabel 4 van de herziene norm met betrekking tot trappen specificeert een streefmaat van 400 
mm en een maximummaat van 600 mm voor de hoogte boven de grond van de eerste trede. 
Tabel 6 voor ladders en opstapjes die uit een of meer treden bestaan, specificeert een 
streefhoogte 400 mm en een maximumhoogte van 600mm van de eerste trede boven de grond, 
met een voetnoot die luidt: 

"The first step height for skid steer loaders with large buckets or attachments may be 
up to 700 mm. This also applies to compact excavators, tractor-dozers, landfill 
compactors and derivative machines with steel wheels and pad feet."

In vergelijking met de norm van 2006 is de maximumhoogte van 700 mm, met de 
aanbeveling voor een hoogte van maximaal 600 mm, vervangen door een maximumhoogte 
van 600 mm voor de meeste machines met een uitzondering tot maximaal 700 mm voor 
bepaalde categorieën machines.
De specificaties van de versie 2011 van EN 2867 met betrekking tot de hoogte van de eerste 
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stap zijn weliswaar anders geformuleerd maar in wezen ongewijzigd ten opzichte van de 
versie van 2006. Hoewel beide versies een basis- of streefhoogte specificeren van 400 mm is 
volgens beide versies een eerste trede met een hoogte van 600 of 700 mm boven de grond 
acceptabel. 
De herziene norm bevat ook nieuwe specificaties voor een 'retractable access system', 
gedefinieerd als een 'access system that has a portion that retracts (e.g. rotates, translates, 
telescopes, articulates), with or without a power source, from a stored position before being 
used' (punt 3.2.1.2), en een 'powered retractable access system' gedefinieerd als een 'access 
system that is retracted by a power source on the machine' (punt 3.2.1.3). Punt 4.2 van de 
herziene norm geeft specificaties voor handbediende en elektrische intrekbare 
toegangssystemen, en bijlage B geeft aanvullende specificaties voor intrekbare 
toegangssystemen voor vervoer van personen. De norm geeft echter geen criteria voor de 
montage van dit soort intrekbare toegangssystemen.

* EN ISO 14122-4 – Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot 
machines - Deel 4: Vaste ladders.

De EN ISO 14122 serie van geharmoniseerde normen met betrekking tot permanente 
toegangsmiddelen tot machines is ontwikkeld door het CEN TC 114 – Veiligheid van 
machines. 
Deel 3 van EN ISO 14122 met betrekking tot trappen en trapladders  houdt geen specificaties 
in voor de hoogte boven de grond van de eerste trede.
Deel 4 of EN ISO 14122 bevat specificaties voor vaste ladders.
In de inleiding van EN ISO 14122-4 wordt gezegd dat de gespecificeerde maten 
overeenkomen met de vastgestelde ergonomische gegevens van EN 574-3 – Veiligheid van 
machines – Menselijke lichaamsafmetingen – Deel 3: Antropometrische gegevens.
Punt 1 – Toepassingsgebied – stelt dat de 'standard applies to all machinery (stationary and 
mobile) where fixed means of access are necessary', terwijl in punt 2 wordt gezegd dat, 'for 
mobile machinery, alternative requirements can apply due to their dimensions and particular
conditions of use.'
Punt 4.4.1.1 specificeert dat de ruimte tussen de opeenvolgende sporten van ladders identiek 
en tussen de 225 mm en 300 mm moeten zijn. Punt 4.4.1.2 specificeert dat de afstand tussen 
het loopoppervlak van het opstappunt en de eerste sport niet hoger mag zijn dan de ruimte 
tussen 2 opeenvolgende sporten, met een kanttekening waarin staat dat in geval van mobiele 
machines die op ongelijke grond worden gebruikt, de afstand tussen het loopoppervlak van 
het opstappunt en de eerste sport maximaal 400 mm mag bedragen.
Volgens EN ISO 14122-4 variëren de aanvaardbare hoogtes boven de grond voor de eerste 
sport van een ladder voor toegang tot een mobiele terreinmachine tussen een minimum van 
225 mm tot een maximum van of 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 - Veiligheid van machines - Deel 3: Ergonomische principes 
voor het ontwerpen van mobiele machines.

Het CEN Technisch rapport 614-3:2012 is ontwikkeld door CEN TC 122 – Ergonomics.
Punt 4.5 van het technische rapport heeft betrekking op het ontwerp van toegangssystemen en 
verwijst in het algemeen naar EN ISO 14122 (zie boven).
Punt 4.5.2 van het Technisch rapport over trappen en ladders stelt:

'The height from the ground surface to the first step should preferably be 300 mm or 
400 mm for all-terrain machines. EN ISO 2867 gives guidance for the designer of 
stairways and ladders for earth moving machines and notes that 'wherever practical, the 
dimension should not exceed 600 mm. In fact, this latter dimension is wrongly applied on 
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many types of earth moving machines for use outdoors and is inadequate, notably for the 
5th percentile of the population and for older people. In that case, it is necessary to design 
appropriate devices with the following features:

 inclination of the ladder, see EN ISO 2867:2006;
 inclination of the stairway, see EN ISO 14122-1:2001;
 extension by swivelling the first (lowest) step;
 arrange stairs and stepladders so that they can be inclined as recommended in EN 

ISO 14122-3.
NOTE: EN ISO 2867:2006 specifies a maximum of 700 mm for earth moving machinery, 
which is not in accordance with the capacity of smaller or older operators and causes a 
considerable risk of accidents for all operators. The recommended height from 300 mm to 
400 mm should be respected, even on all-terrain mobile machinery, for example, by 
means of systems which allow the first step rise, tilt up or retract in case of obstacles (for 
flexibly mounted solutions, see EN ISO 2867:2006).'

Opmerkingen van de Commissie 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de geharmoniseerde normen voor specifieke 
categorieën van machines (C-type normen), zoals EN 474-1 en EN ISO 2867 specificaties 
kunnen inhouden die afwijken van de specificaties van een algemene norm voor een aspect 
van de machineveiligheid (B-Type norm) zoals EN ISO 14122-4 en dat in dergelijke gevallen 
de voorschriften van de C-type norm voorrang hebben. Daarnaast zij erop gewezen dat het 
CEN Technisch rapport 614-3 geen norm behelst en derhalve louter informatief van aard is.
Niettemin merkt de Commissie op dat de maximale waarde van 600-700 mm die 
aanvaardbaar wordt geacht door EN 474-1 en EN ISO 2867 voor de hoogte boven de grond 
van de eerste trede van een toegangssysteem voor grondverzetmachines aanzienlijk groter dan 
de maximale waarde die is opgegeven door de B-type norm voor mobiele terreinmachines. 
Bovendien wordt de waarde van 600-700 mm expliciet bekritiseerd in het technisch rapport 
van het CEN Technisch Comité voor ergonomie als een oorzaak van ongevallen.
De Commissie merkt ook op dat de kritiek op de buitensporige hoogte boven de grond van de 
eerste trede van toegangssystemen voor mobiele machines wordt gedeeld door de 
vertegenwoordigers van gebruikers van de machines, zowel werkgevers als werknemers.
Het project 'Safer by Design' van de "European Aggregates Association" (UEPG) op basis 
van feedback van aangesloten bedrijven beveelt de volgende 'kernaspiraties' aan:

 "3. 'The first step to be no more than 300 mm off the ground.
 4. At least the steps likely to be damaged (for the machine's intended use) must be 

retractable out of harms' way."
Soortgelijke conclusies zijn getrokken uit een project ontwikkeld door de Health and Safety 
Department van de European Trade Union Institute op basis van systematische verzameling 
van feedback van machinisten in 6 EU-lidstaten met betrekking tot het gebruik van heftrucks 
met variabele reikwijdte, met inbegrip van terreinmachines. Met betrekking tot 
toegangssystemen, beveelt het project aan:

"The first step shall not be more than 350 mm from the ground. The steps may be 
retractable, preferably power operated, to prevent damage when driving over rough 
terrain."

In het licht van het bovenstaande zal de Commissie het CEN verzoeken specificaties van de 
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geharmoniseerde normen EN 474-1 en EN ISO 2867 te herzien om ervoor te zorgen dat de 
hoogte van de eerste trede van toegangssystemen voor grondverzetmachines volgens 
ergonomische principes wordt vastgesteld en dat de montage van intrekbare 
toegangssystemen is vereist als er ruimte nodig is om obstakels op de grond te vermijden.


