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STRUCTUUR UITEENZETTING

Aankoopbeleid wetgevende bepalingen:
•KB arbeidsmiddelen

Europese machinerichtlijnen en CE markering, 

Aankoopprocedure en offerte aanvraag

Indienststellingverslagen

Inventarisatie EPOS



Wetgeving: KB arbeidsmiddelen
KB 12/08/1993 betreffende het gebruik en aankoop van arbeidsmiddelen



Aankoopprocedure convenant

https://pro.g-o.be/blog/Documents/Aankoopprocedure%20CPBVO_def_v_dec_2014.pdf


Wetgeving: KB arbeidsmiddelen

Aankoop, bestelling ( art. 8, de 3 groene lichten )
•Voorstudie

•Offerte aanvragen

•Bestelbon of lastencohier

• Volgens vigerende wetgeving

• Bijkomende eisen preventieadviseur

 Procedure 4 aankoopbeleid
•Bij levering : Documenten, eisen en controle AM

•indienststelling





Een arbeidsmiddel enkel indienst nemen na: 

 Onderzoek veiligheidsaspecten door IPA
Werkgever ondertekend voor indienstname



Wanneer spreken we over een arbeidsmiddel

Arbeidsmiddelen
 Machines 
 Apparaten
 Gereedschappen
 Installaties



Soorten arbeidsmiddelen

Algemeen

 Specifieke arbeidsmiddelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschermingsmiddelen tegen brand

Werkkledij



Arbeidsmiddelen
Algemeen
• Machines, installaties, gemechaniseerde werktuigen, …

Met een CE-markering (apparaten)
• Koffiezet, ventilator, frigo, gsm, beamer, smartboard, …

Onderworpen aan een wettelijke keuring
• Laag- of hoogspanningsinstallatie, stoommachine, 

compressor, …
Herhalingsbestelling
• Machines, installaties, gemechaniseerde werktuigen, …

Eenvoudige arbeidsmiddelen
• Balpen, bordenwisser, emmer, zaklamp, …

R. Van Loo - Preventieadviseur



Specifieke arbeidsmiddelen
 Voor beeldschermwerk

• Beeldscherm, toetsenbord, printer, kantoorstoel, software …
Mobiele arbeidsmiddelen

• Transpalet, heftruck, steekwagen, magazijnwagen, maaltijdkar, …
 Voor hijsen en heffen van lasten

• Materiaallift, takel, lier, rolbrug, kraan, …

 Voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

• Steiger, werkbrug, ladder, trapladder, platformladder, …

 Voor gebruik in explosieve atmosferen (ATEX)

• Machines, installaties, gemechaniseerde werktuigen, vonkarme 
hamer, vonkarme sleutel, …
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Collectieve beschermingsmiddelen
 Speeltoestellen
• Schok dempende ondergrond …

Machines
• Veiligheidsschermen, afzuiginstallaties …

 Daken
• Valbeveiliging, levenslijn, …

 …
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Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Met een CE-markering

Herhalingsbestelling

• Veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, 
gehoorbescherming, stofmasker, valharnas, werkkledij …
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Beschermingsmiddelen tegen brand

Algemeen

• Branddeken, brandblusapparaat, brandhaspel, 
veiligheidsverlichting, branddetectie-installatie, 
brandmeldingsinstallatie, branddeur, rookkoepel, …
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Moeten we altijd alle stappen doorlopen?
NEEN!

 Er zijn drie mogelijkheden binnen de aankoopprocedure

• Onderworpen aan de volledige procedure (A-model)

– Installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, …

• Onderworpen aan de verkorte procedure 

– AM’s voorzien van een CE-markering (B1-model)

– AM’s die een wettelijke keuring krijgen (B2-model)

– Herhalingsbestellingen (B3-model)

• Eenvoudige arbeidsmiddelen

– Schrijfgerief, bordenwissers, emmers, zaklampen (C-model)
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Vermoeden overeenstemming???
•Noodstop: NOK
•Boorspindel afscherming: NOK
•Kap riemoverbrenging NOK

Europese machine richtlijn CE



Europese machine richtlijn CE voorbeelden



Veiligheidschoenen



werkhandschoenen

veiligheidsbril



Ladders en stellingen



Wetgeving: aankopen speeltoestellen en speeltuinen

Te voldoen aan de volgende normen: EN 1176 – EN 1177

toestellen

schokabsorberende ondergrond.



speeltoestellen en speeltuinen 
voorbeelden EN 1176-EN 1177
Niet conform



Voorbeelden bijkomende eisen veiligheid

noodstopinrichting NBN EN ISO 13850, vergrendelbare 
paddenstoel en  elektrisch gedeelte EN 60204

Niet conform                         Wel conform



Bijkomende veiligheidseisen voorbeelden:niet conforme noodstop



Bijkomende veiligheidseisen voorbeelden:conforme 
bediening



Voorbeelden bijkomende eisen veiligheid

Dodemansknopbediening, tweehandsbediening
Dodemansknop                                        Tweehandsbediening



Indienststellingsverslag voorbeeld omgevingsfactoren

• Brandblusser???
• Stabiliteit???
• Bedieningszone
• …



Indienststellingsverslag voorbeeld bijkomende opmerking
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Cases
Haakse slijper promo grootwarenhuis



Cases
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Gevaarlijke producten (White Spirit, Aceton, ontstopper,…)

https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-
6406729-BBN.pdf
https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-
6407513-BBN.pdf
https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-
6406811-BBN.pdf

https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-6406729-BBN.pdf
https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-6407513-BBN.pdf
https://www.bernard.be/nl-BE/content/static/fds/FDS-6406811-BBN.pdf


Cases

Kolomboormachine:
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Cases

Speeltuigen:
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Aandachtspunten!

Aankoop-offerte-bestelbon-bijlage veiligheidseisen-advies 

preventieadviseur-laagspanning-hoogspanning-advies arbeidsarts-

factuur-infobrochure-handleiding-CE conformiteitsattest-

productinformatieblad-usb stick-handleiding-attest valbodem-

dodemansschakelaar-PBM-CBM-VIK-omgevingsfactoren-

werkplaatsreglement-opleiding-opslag-bewaring-inventaris- led 

verlichting-hiërarchische lijn-directie-milieu-didactisch voorbeeld-

brandbeveiliging-communicatie-hik waarde-meldingsplicht-enz
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