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INTRODUCTIE



WAT & WAAROM ?

▪ Beheersen van risico’s vóór de bestelling

▪ Materiaal, product, … geschikt uit oogpunt van veiligheid en gezondheid

▪ Maatregelen om risico’s bij gebruik te beheersen

▪ Voldoen aan wettelijke verplichtingen

▪ 3 groene lichten = 3 stappen



TOEPASSINGSGEBIED

▪ Verplicht bij:

▪ Arbeidsmiddelen

▪ Persoonlijke beschermingsmiddelen

▪ Collectieve beschermingsmiddelen

▪ Beschermingsmiddelen tegen brand



TOEPASSINGSGEBIED

▪ Kan gebruikt worden bij

▪ EHBO artikelen

▪ Chemische agentia

▪ …

▪ OOK van toepassing bij huur, test, …



BETROKKENEN

▪ Aanvrager / gebruiker

▪ Aankoopdienst

▪ Engineering afdeling

▪ Technische afdeling / onderhoud

▪ IDPBW / EDPBW

▪ Milieucoördinator

▪ EDTC

▪ …



WAT ZEGT DE WETGEVING?



ARBEIDSMIDDELEN

▪ Boek IV – Arbeidsmiddelen, Titel 2 – Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

▪ Art. IV.2-6: 

Iedere bestelling van installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen omvat in de bestelbon of in het lastenkohier de eis van de 
naleving van:

1. de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;

2. de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne 
opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in 
artikel I.2-2.

De preventieadviseur arbeidsveiligheid neemt deel aan de werkzaamheden voor het opstellen van de bestelbon. In voorkomend geval, doet hij 
aanvullende vereisten bijvoegen op het gebied van de veiligheid en hygiëne na raadpleging, indien nodig, van andere deskundigen.

De bestelbon wordt “voor gezien” getekend door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, van de 
afdeling van de interne dienst.



ARBEIDSMIDDELEN

▪ Boek IV – Arbeidsmiddelen, Titel 2 – Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

▪ IV.2-7:

Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin de naleving van de bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake 
veiligheid en hygiëne verantwoord wordt.

▪ IV.2-8: 

Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag dat de naleving vaststelt van:

1. de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;

2. de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne 
opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel I.2-
2.

Het verslag wordt opgesteld door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de 
interne dienst, in overleg met de preventieadviseur arbeidsveiligheid, en na raadpleging, indien nodig, van andere deskundigen.



ARBEIDSMIDDELEN

▪ Boek IV – Arbeidsmiddelen, Titel 2 – Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

▪ IV.2-10

De bepalingen van de artikelen IV.2-7, IV.2-8 en IV.2-9 zijn niet van toepassing:

1. voor de machines, gemechaniseerde werktuigen, onderdelen van machines of van installaties die voorzien zijn van een merk van keuring, goedkeuring of 
overeenkomst aangebracht bij toepassing van boek IX Veiligheid van producten en diensten van het wetboek van economisch recht en van zijn 
uitvoeringsbesluiten

2. voor de machines, toestellen, installaties en onderdelen van machines, van toestellen en van installaties, gecontroleerd in toepassing van het ARAB 
door een EDTC;

3. voor de voorwerpen bedoeld in artikel IV.2-6 inzake veiligheid en hygiëne gelijkvormig aan een exemplaar waarvoor aan de vereisten van de 
artikelen IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8 en IV.2-9 reeds voldaan werd; althans wat de aspecten betreft die gedekt zijn door het merk van keuring, 
goedkeuring of overeenkomst aangebracht in toepassing van boek IX Veiligheid van producten en diensten van het wetboek van economisch recht en van 
zijn uitvoeringsbesluiten, gedekt zijn ingevolge de controle die in toepassing van het ARAB werd uitgevoerd door een EDTC of gedekt zijn ingevolge een in 
toepassing van het ARAB verleende erkenning.

De bepalingen van de artikelen IV.2-7, IV.2-8 en IV.2-9 zijn wel van toepassing wat betreft de verklaringen en de vaststellingen met betrekking tot de naleving 
van de aanvullende voorwaarden gesteld met het oog op het bereiken van het objectief vooropgesteld door het dynamisch 
risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel I.2-2 en tot de aspecten die niet gedekt zijn door het merk van keuring, goedkeuring of overeenkomst aangebracht 
in toepassing van boek IX Veiligheid van producten en diensten van het wetboek van economisch recht en van zijn uitvoeringsbesluiten, niet gedekt zijn ingevolge 
de controle die in toepassing van het ARAB werd uitgevoerd door een EDTC of niet gedekt zijn ingevolge een in toepassing van het ARAB verleende erkenning.

Deze verklaringen en vaststellingen bedoeld in het tweede lid zijn respectievelijk:

1. het attest van de leverancier bedoeld in artikel IV.2-7;

2. het verslag van de interne dienst of, in voorkomend geval, de afdeling ervan bedoeld in artikel IV.2-8.



ARBEIDSMIDDELEN

▪ Boek IV – Arbeidsmiddelen, Titel 2 – Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen

▪ IV.2-11

De documenten en attesten bedoeld in de artikelen IV.2-6, IV.2-7, IV.2-8, IV.2-9 en IV.2-10 worden ter beschikking gehouden van de met het toezicht 
belaste ambtenaren en medegedeeld aan het Comité.



COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN

▪ Boek IX – Collectieve beschermingsmiddelen en individuele uitrusting, titel 1 CBM

▪ Art. IX.1-10

Voor iedere aankoop van een CBM wordt een bestelbon opgemaakt die vermeldt:

1. dat het CBM moet beschikken over de kenmerken die werden vastgesteld in toepassing van artikel IX.1-7, eerste lid;

2. dat het CBM moet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel IX.1-2, eerste lid;

3. dat het CBM moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap bedoeld in artikel IX.1-2, tweede lid, wanneer geen of slechts 
gedeeltelijk bepalingen als bedoeld in artikel IX.1-2, eerste lid van toepassing zijn;

4. dat het CBM moet voldoen aan de bijkomende vereisten, niet noodzakelijk opgelegd door bovenstaande bepalingen, maar onontbeerlijk om het 
objectief te bereiken vooropgesteld in artikel 5 van de wet en in artikel I.2-2;

5. dat het CBM moet vergezeld zijn van een instructienota die de informatie bevat waardoor de werkgever in staat is om het CBM te installeren, 
de gebruiksgrenzen ervan te bepalen, het te onderhouden en te controleren op een wijze dat dit CBM, tijdens elk gebruik, beantwoordt aan de 
voorwaarden opgelegd door deze titel.

De preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsarts nemen deel aan de werkzaamheden ter voorbereiding van het 
opmaken van de bestelbon.

De bestelbon wordt getekend “voor gezien” door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, 
van de afdeling van de interne dienst.



COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN

▪ Boek IX – Collectieve beschermingsmiddelen en individuele uitrusting, titel 1 CBM

▪ Art. IX.1-11

Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document waarin wordt verklaard dat de verplichtingen opgelegd door artikel IX.1-10, eerste lid, 
1° en 2° werden nageleefd.



COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN

▪ Boek IX – Collectieve beschermingsmiddelen en individuele uitrusting, titel 1 CBM

▪ Art. IX.1-12

§ 1 

Bovendien is de procedure bedoeld in §§ 2 en 3 van toepassing op de CBM, waarvoor de vereisten bedoeld in artikel IX.1-10, eerste lid, 3° en 4° worden 
voorgeschreven in de bestelbon.

§ 2 

Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin wordt verklaard dat de verplichtingen opgelegd door artikel IX.1-10, eerste 
lid, 3°, 4° en 5° werden nageleefd.

§ 3 

Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag dat de naleving vaststelt van de bepalingen bedoeld in § 2.

Het verslag wordt opgesteld door de preventieadviseur arbeidsveiligheid.

Het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts wordt erbij gevoegd.



COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN

▪ Boek IX – Collectieve beschermingsmiddelen en individuele uitrusting, titel 1 CBM

▪ Art. IX.1-12

§ 4 

De werkgever kan op eigen initiatief of moet op vraag van alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité, voorafgaand andere diensten of 
instellingen die gespecialiseerd zijn in of bijzonder bevoegd zijn voor dit domein, raadplegen.

Diensten of instellingen worden geacht gespecialiseerd of bevoegd te zijn wanneer ze door alle werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in het 
Comité als dusdanig worden aanvaard.

Indien er binnen het Comité geen akkoord wordt bereikt over de diensten of instellingen, vraagt de werkgever het advies van de met het toezicht belaste 
ambtenaar.

De ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen. Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt deze ambtenaar een 
advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever. De werkgever stelt het Comité in kennis van het advies van deze ambtenaar 
binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving, vooraleer hij de beslissing neemt.

▪ Art. IX.1-12

De documenten bedoeld in de artikelen IX.1-4 tot IX.1-12 worden medegedeeld aan het Comité. Ze worden ter beschikking gehouden van de 
met het  toezicht belaste ambtenaar.



COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN

▪ Boek IX – Collectieve beschermingsmiddelen en individuele uitrusting, titel 2 PBM

▪ Art. IX.2-12 – Art. IX.2.15

Gelijkaardig aan collectieve beschermingsmiddelen



Beschermingsmiddelen tegen brand

▪ Boek III – Arbeidsplaatsen, Titel 3 – Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

▪ Art. III.3.15: verwijzing naar CBM

Onverminderd de meer specifieke bepalingen van deze titel, past de werkgever de artikelen IX.1-2 tot IX.1-18 toe, wanneer hij de beschermingsmiddelen 
tegen brand evalueert, kiest, aankoopt, gebruikt en installeert, zelfs indien deze middelen niet beantwoorden aan de definitie van CBM.

vereisten van aankoop en indienststelling CBM zijn ook van toepassing op beschermingsmiddelen tegen brand



3 GROENE LICHTEN



FASE 1: beheersen van risico voor / bij bestelling

▪ Voorbereiden bestelbon
▪ Voorafgaand advies / eventuele veiligheidseisen

▪ Gelijkaardige installaties

▪ Overleg leverancier

▪ …

▪ Opmaken bestelbon

▪ Handtekening door hoofd van de dienst



FASE 2: beheersen van risico bij levering

▪ Attest leverancier

▪ Controle aanwezigheid attest

▪ Geleverde voldoet aan eisen inzake betrokkenheid

▪ Vaak EG verklaring van overeenstemming (wees aandachtig!)

▪ Plaatsingsattest, …



FASE 3: beheersen van risico voor indienststelling

▪ Verslag voor indienststelling

▪ Vóór ingebruikname (moment is niet bepaald)

▪ Risico’s van gebruik bekend + maatregelen genomen

▪ Instructies en training?

▪ Opgemaakt door hoofd dienst (overleg met PA-AA, …)

▪ CPBW informeren (maandverslag)



PROCEDURES EN 
DOCUMENTEN



VOORBEELD PROCEDURE 1



VOORBEELD PROCEDURE 1



VOORBEELD PROCEDURE 1



VOORBEELD PROCEDURE 1

Nood/wens tot 
aankoop

Aanvraag aan EHS

Aanvraag voor 
bestelling

EHS voert 
voorafgaand 

onderzoek uit en 
stelt advies op (+ 

advies Arbeidsarts)

Bijlage bij bestelling

Aanvrager bestelt 
met bijlage bij 

bestelling

Bestelbon + bijlage 
bij bestelling

Aanvrager kijkt 
levering na

Verkregen 
documenten 

leverancier + bijlage 
bij bestelling

Indienststelling door 
EHS

Indienststellings-
verslag

Ok?

Ingebruikname

Ja

Neen

Ok?Ja

Acties nemen aan de 
hand van het advies

Neen

Ok? Ja

Neen

Indienststellingsv

erslag - AM

Aanvraag 

aankoop

Indienststellingsv

erslag CA



VOORBEELD PROCEDURE 1
nr. Processtap Toelichting

1 Aanvraag advies door aanvrager aan 
EHS voor bestelling

Alvorens een bestelling te plaatsen, zal de aanvrager advies vragen aan
EHS. Een omschrijving van de aankoop wordt verwacht:
- Wat wordt aangekocht?
- Wie zal hier gebruik van maken?
- Waar zal dit gebruikt worden?
- ...
Gebruik hiervoor formulier ‘aanvraag voor bestelling’.

2 Voorafgaand onderzoek Schriftelijk advies aan de hand van een risicoanalyse wordt geven door
EHS voor het plaatsen van de bestelling. Er wordt verwezen naar de
algemene en specifieke veiligheids- en gezondheidseisen. Bijkomende
eisen kunnen gesteld worden naast de wettelijke. Het advies bevat
eveneens het advies van de Arbeidsarts. Het CPBW wordt geïnformeerd
over het gegeven advies. (Formulier bijlage bij bestelling’).

3 Bestelling door projectverantwoordelijke 
met inbegrip van advies EHS

Het advies wordt opgenomen in de bestelbon en de bestelling kan
gebeuren.

4 Levering De aanvrager gaat na of het geleverde beantwoordt aan de gestelde
veiligheidseisen en kijkt na of de nodige documenten aanwezig zijn.

5 Indienststelling Voor ingebruikname, wordt een indienststellingsverslag opgesteld dat de
naleving vaststelt van:

• De wetgeving op het gebied van veiligheid en welzijn
• De voorwaarden bepaald aan de hand van de risicoanalyse
• De omgevingsfactoren (ergonomische opstelling, verlichting,

instructies...)
• ...
EHS stelt het indienststellingsverslag op aan de hand van alle verkregen
documenten van de aanvrager en een bezoek ter plaatse.
De Arbeidsarts wordt eveneens om advies gevraagd, alsook het CPBW.
De Arbeidsarts en de werkgever ondertekenen het
indienststellingsverslag.

6 Gebruik Het bestelde mag in gebruik worden genomen indien er een positief
advies wordt gegeven. Dit indienststellingsverslag wordt ondertekend
door de eindgebruiker.



VOORBEELD PROCEDURE 1

▪ Risicoanalyse bij indienststelling machine



VOORBEELD PROCEDURE 2

Aanvraag 

chemische agentia

V-EIS



DOCUMENTE PREBES WERKGROEP

Voorbeeld verslag 

indienststelling Prebe

https://kenniscentrum.prebes.be/

https://kenniscentrum.prebes.be/


PRAKTIJKVOORBEELDEN



Advies voor aankoop – Arbeidsmiddel



Advies voor aankoop – PBM

Duidelijke omschrijving 
toepassingsgebied



Advies voor aankoop – chemisch agentia



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 1



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 2



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 2



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 3



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 3



Indienststelling – Arbeidsmiddel voorbeeld 3



Indienststelling – PBM



Indienststelling – Lokaal
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