
DMH wil een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Europese regelgeving door inbreng 
van specifieke vakinhoudelijke technische kennis in de productgroepen van FEM. Dit gebeurt door 
actieve deelname van de leden in de FEM productgroepen. Zij verkrijgen een voorsprong op 
innovatieve ontwikkelingen en zijn hierdoor in een vroeg stadium in staat te anticiperen op 
nationale toekomstige ontwikkelingen van CEN naar NEN.

VISIE DMH verbindt material handling leveranciers om te bouwen aan een  veilige, duurzame en 
ergonomisch verantwoorde logistieke keten.

ACTIVITEITEN

LEDEN Leden zijn organisaties die technische belangen hebben die specifiek  betrekking hebben op de 
ontwikkeling, vervaardiging en handel in artikelen en systemen die worden gebruikt voor het 
transport van personen, goederen en opslag. Uitgezonderd weg-, water- en railtransporten.

AMBITIE

Activiteiten op gebied van wet- en regelgeving, inspecties  en promotie, waarbij het 
netwerk en delen van kennis centraal staan, geven richting aan onze ambitie. Denk 
hierbij aan de volgende thema’s:
- Machinerichtlijn Veilig werken met machines
- Energie-efficiëntie Emissies elektromotoren
- Uitlaatgasemissie Co2 uitstoot
- Betonvloeren tbv stellingen en magazijntrucks Eisen toleranties, vloer deformatie, 

integraal ontwerpen
- Geluidsemissies buitenshuis Studie 
- Europese standaard ontwerpen
- Normen voor de schaarheftafels en liften
- Richtlijn Entresolvloeren
- Richtlijn rondom Laad Dok Veiligheid, energiebesparing
- Radio apparatuur (Radio Equipment Directive) Richtlijn radio-ontvangers en -zenders
- KIK (Kwaliteitsborgings Instrument KOMO) Opzetten instrument voor toetsing 

vergunningsplichtige bouwwerken

FOCUS 
OP 

MATERIAL HANDLING



ORGANISATIE Dutch Material Handling Federation (DMH) is de nationale brancheorganisatie aangesloten bij 
de Federation of European Materials Handling (FEM). DMH maakt zich hard voor de belangen 
van alle bedrijven die zich bezighouden met het ontwikkelen en/of vervaardigen cq. leveren 
van technische oplossingen voor transport van personen, goederen en/of materiaalopslag. We 
maken ons sterk voor een professionele en gezonde sector, zowel op nationaal als 
internationaal niveau. Dit doen we door promotie van de markt, beursactiviteiten en arbo-
wetgeving. DMH leden nemen actief deel in de internationale FEM-productgroepen en leveren 
door het delen van kennis en ervaring een actieve bijdrage aan de totstandkoming van 
toekomstige sectorgerichte richtlijnen. 

Het secretariaat van de DMH is in handen van FME te Zoetermeer. 
Het DMH-bestuur bestaat uit:
Voorzitter  Hr. J. van der Velden – Vanderlande Industries B.V.
Bestuurslid Hr. J. Hermanek – Nedcon B.V.
Bestuurslid Hr. E. Ebbers – Reesink Logistic Solutions B.V.
Bestuurslid Hr. W. Vlaanderen – Hyster-Yale Nederland B.V.


