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A. ALGEMENE EISEN 
 

 
 
Iedere leverancier en iedere (onder)aannemer verbindt zich bij de levering van goederen (dus zowel bij 
de verkoop als de verhuur van goederen), of bij de uitvoering van werken tot naleving van: 
• de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne (o.a. CODEX, ARAB, AREI, 

KB, …) 
• 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 in artikel 5 van de welzijnswet van 4-8-1996 en door het dynamisch 
risicobeheerssysteem bedoeld in artikel 3, 8 en 9 van het KB van 27-3-1998 betreffende het beleid 
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

• de voorschriften van de waterleidings- en gasverdelingsmaatschappij, de ‘best beschikbare 
technieken (BBT)’, normen en andere regels van goed vakmanschap. 

Bij verhuur van arbeidsmiddelen zoals hijswerktuigen, hijstoebehoren, stellingen, enz. moeten deze 
vergezeld zijn van de wettelijke keuringsattesten opgemaakt door een externe dienst voor technische 
controle. 
Iedere (onder)aannemer beschikt bij voorkeur over een VCA-attest. 
Het bestuur zal op basis van de welzijnswet van 4-8-1996 die leverancier of aannemer weren die 
bovenstaande verplichtingen niet naleeft.  
 
 
 

B. BIJKOMENDE EISEN 
 

 
 
1. Arbeidsmiddelen 

 
• Ieder geleverd arbeidsmiddel heeft een degelijke kwaliteit, is eenvoudig en handig van bediening 

en didactisch uitgerust zodat een langdurige dienst wordt gewaarborgd. De afstellingen moeten 
makkelijk en praktisch kunnen plaatsvinden. 

• Zichtbare, herkenbare bedieningssystemen zijn geplaatst buiten de gevaarlijke zones, binnen 
handbereik van de bedienaar. 

• De bedienaar moet onder voortdurende veilige omstandigheden alle nodige punten of onderdelen 
van het arbeidsmiddel kunnen bereiken voor alle productie- afstel- en onderhoudswerkzaamheden. 

• Al de instructies en mededelingen, aangebracht op ieder arbeidsmiddel, moeten in het Nederlands 
zijn. Bedieningssymbolen zijn duidelijk, herkenbaar en kunnen geen verwarring scheppen. 

• Ieder geleverd arbeidsmiddel is voorzien van een CE-markering. 
• Elektrisch materieel draagt een keurmerk: CEBEC, KEMA, VDE, … 
• De voorkeur wordt gegeven aan toestellen/machines met zo hoog mogelijke kencijfers voor de IP-

graad volgens de norm NBN C20-001. Stekkers hebben minimum IP44 of zijn van het gegoten 
type. 

• Ieder arbeidsmiddel moet de noodzakelijke inrichtingen hebben tegen trillingen en lawaai ten 
einde de gevaarlijke gevolgen hiervan voor de gebruiker uit te schakelen:  
- het arbeidsmiddel zal daarom, indien het vast wordt opgesteld, geleverd en geplaatst worden 

op gepaste trillingsdempers en verstelbare steunen om eventuele oneffenheden in de vloer op 
te opvangen 

- het geluid van elk arbeidsmiddel, gemeten bij nullast op de plaats van de bedienaar, mag de 85 
dB(A) niet overschrijden - indien dit niet mogelijk is, deelt de leverancier de maatregelen mee 
die hij getroffen heeft om het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. 

• In de aannemingsprijs dient het ter beschikking stellen van een technicus om het arbeidsmiddel 
bedrijfsklaar af te leveren en om de nodige uitleg te verstrekken, of om de nodige opleiding te 
geven aan de bevoegde personeelsleden, begrepen te zijn. 
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1.1  Draagbaar gereedschap 
 

      Algemeen: 
 

- Deze arbeidsmiddelen hebben geen vergrendelbare schakelaar(s), geen blokkeer-
mogelijkheid in de werkstand, wel een bediening volgens het dodemansprincipe. 

- Ze zijn voorzien van een afzuigmogelijkheid tegen o.a. kwarts- en/of houtstof. 
- Ze zijn makkelijk bedienbaar door zowel links- als rechtshandigen. 
- Om het schadelijk effect van trillingen te voorkomen zijn tussen het motorblok en de 

handvatten silent-blocs of trillingsdempers aangebracht. 
- Kettingzaagmachines zijn uitgerust met een veiligheidsketting, kettingstoppen (voor bij 

breuk van de ketting) en een dubbele handbediening. 
 
 
1.1.1 Elektrisch 
 
- Deze arbeidsmiddelen zijn dubbel geïsoleerd of voorzien van een aarding. 
- Ze zijn uitgerust met een elektromagnetische of gelijkaardige rem die bij loslaten van de 

bedieningsknop het werkend en bewegend deel van het handgereedschap in zeer korte tijd 
tot stilstand brengt. 

- De beschermkappen zijn desgevallend afstelbaar, doch niet demonteerbaar. 
- Dompelpompen zijn uitgerust met een differentieelschakelaar van 30mA in het 

aansluitsnoer. 
 
 
1.1.2 Hydraulisch 
 
- Deze arbeidsmiddelen zijn voorzien van slangbreukbeveiligingen, terugslagkleppen, 

lasthoudventielen. 
- De arbeidsmiddelen zijn uitgerust met de ‘Core-technologie’, namelijk een hogedruk-

binnenslang wordt omhuld en beschermd door de lagedrukbuitenslang. 
- De SDS of het veiligheidsinformatieblad van de te gebruiken olie moet worden 

bijgeleverd; de olie is bij voorkeur biologisch afbreekbaar. 
 
 
1.1.3 Pneumatisch 
 
- Deze arbeidsmiddelen zijn in overeenstemming met het KB van 13 juni 1999 (BS 8 

oktober 1999) en 97/23/EG inzake drukapparatuur, met 2009/105/EG inzake drukvaten 
van eenvoudige vorm. 

 
 
1.1.4 Met verbrandingsmotor 
 
- De hete oppervlakken van motor en uitlaat van deze machines zijn afgeschermd. 
- De brandstoftank is zo ver als mogelijk van de motor verwijderd; de dop van de 

brandstoftank is uitgerust met een vernietigbare of uitschakelbare ventilatie in geval van 
omkering van de machine. 
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1.2 Vast op te stellen toestellen en machines 
 

      Algemeen: 
 

- Elke elektrisch aangedreven motor is voorzien van een magnetothermische beveiliging. 
- Een minimumspanningsbeveiliging is verplicht wanneer een onverwacht opstarten van de 

machine gevaar kan opleveren; dit relais zorgt ervoor dat een machine wordt 
uitgeschakeld bij gebrek aan spanning. 

- Indien dit nodig is met het oog op de gevaren van het arbeidsmiddel en de normale 
uitschakeltijd, moeten deze arbeidsmiddelen zijn uitgerust met een noodstopinrichting, 
eventueel in combinatie met een remmotor om de bewegende delen in een minimum van 
tijd tot stilstand te brengen. 

- Ze zijn uitgerust met een vergrendelbare hoofdschakelaar. 
- Alle bedieningsorganen zijn beveiligd tegen ongewenst inschakelen. 

 
 

1.2.1 Toestellen en machines voor grootkeukens 
 
- De toestellen en machines zijn in overeenstemming met HACCP-regelgeving. 
- Deze met bewegende delen (roerwerk, transportband, …) zijn voorzien van een 

noodstopinrichting én een scherm dat in geopende toestand het starten van de bewegende 
delen voorkomt. 

 
 

1.2.2 Toestellen, apparaten en machines voor HVAC- en persluchtinstallaties, voor 
zwembaden, douche- en sanitairruimtes 

 
- Op alle leidingen voor toevoer en afvoer van fluïda (water, gassen, vloeistoffen, …) naar 

deze toestellen, apparaten en machines wordt de stromingszin met pijlen aangegeven 
alsook de naam van het aanwezige fluïdum. 

- Op alle aansluitingen en koppelingen van nieuwe en herplaatste leidingen voert de 
aannemer een dichtheidsproef uit. 

 
 

1.2.3 Houtbewerkingmachines 
 

- De opvang- en afvoerinrichting van stof en zaagsel moet zo dicht mogelijk gebeuren aan 
de bron. 

- Degelijke beschuttingstoestellen en schermen belemmeren het zicht op de zaagsnede of 
het verspanend gedeelte van de machine te allen tijde zo min mogelijk. 

- Zowel het werkend als het niet-werkend gedeelte van het gereedschap zijn voorzien van 
passende beschuttingstoestellen; deze beschuttingstoestellen keren automatisch terug op 
de werktafel na de doorvoer van een werkstuk. 

- De terugslag van het werkstuk moet door passende voorzieningen worden voorkomen. 
- De gereedschappen die aan de invloed van de middelpuntvliedende kracht onderworpen 

zijn, zijn bevestigd tegen het wegslingeren. 
 
 
1.2.4 Metaalbewerkingmachines 

 
- Deze machines zijn uitgerust met geschikte, passende veiligheidsinrichtingen om de 

werknemers de toegang tot de gevaarlijke zones te verhinderen, om ze te beschermen 
tegen de bewegende delen van de machines, tegen projecties, tegen stralingen, enz.; bij het 
openen of verwijderen van de veiligheidsinrichtingen moeten deze machines worden 
uitgeschakeld. 

- De verspanende olie/vloeistof is bij voorkeur milieuvriendelijk en makkelijk biologisch 
afbreekbaar: de SDS of het veiligheidsinformatieblad van de te gebruiken olie/vloeistof 
moet worden bijgeleverd. 
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1.3 Verrijdbare machines 

 
       Algemeen: 
 

- Alle zitplaatsen zijn comfortabel, de bestuurderstoel is ergonomisch, in hoogte en diepte 
verstelbaar. 

- Aanwezige batterijen zijn van het gesloten type en onderhoudsvrij. 
- De uitlaat van thermische motoren is tegen onvrijwillige aanraking afgeschermd. 
- Om omstanders tijdig te kunnen verwittigen voor gevaarlijke situaties (vb achteruitrijden), 

zijn deze machines eventueel uitgerust met een geluidsignaal en flikkerlicht. 
 

 
1.2.2 Machines voor materiaaltransport, voor onderhoud van tuinen, plantsoenen en 

wegen 
 
- Stalen, niet demonteerbare beschermkappen of schermen verhinderen de toegang tot de 

gevaarlijke zones, ze verhinderen bijvoorbeeld elk contact van handen en voeten met 
messen. 

- De brandstoftank is zo ver als mogelijk van de motor verwijderd; de dop van de 
brandstoftank is uitgerust met een vernietigbare ventilatie in geval van omkering van de 
machine. 

- De uitlaat bevindt zich op 90° t.o.v. de verplaatsingsrichting van de machine. 
- Grasmaaiers zijn altijd uitgerust met een rotorstop. 
- Heftrucks, tractors, wielladers, enz. zijn steeds voorzien van een ROPS- en FOPS-

beveiliging. 
 
 

 
1.4 Arbeidsmiddelen om te werken op hoogte 
 

- Ladders zijn voorzien van ladderschoenen en eventueel een stabilisatiebalk; ze dragen een 
label (VGS, …) waarmee hun degelijkheid en conformiteit met regelgeving en normen 
wordt bevestigd. 

- Voor de arbeidsmiddelen om werken op hoogte uit te voeren, uitgezonderd voor ladders 
en voor kleine (rol)stellingen met een werkvlakhoogte van maximaal 3 m, wordt een 
goedkeuringsverslag opgesteld door een externe dienst voor technische controle (EDTC) 
bij de levering gevoegd. 

 
 
 

1.5 Voertuigen 
 

- Alle voertuigen hebben een inschrijvingsbewijs en een toelatingskaart voor wegverkeer, 
cf.. KB van 27 april 2007 algemeen reglement op het wegverkeer. 

- Ze zijn uitgerust met een ABS-systeem (elektronisch antiblokkeersysteem). 
- Ze zijn bij voorkeur uitgerust met een ESC-systeem (electronic stability control), dit 

systeem is echter verplicht voor alle lichte bedrijfsvoertuigen. 
- Ze voldoen aan het KB van 7 mei 2007 inzake ladingzekerheid. 
- Voor liftsystemen voor patiëntvervoer wordt een goedkeuringsverslag opgesteld door een 

externe dienst voor technische controle (EDTC) bij de levering gevoegd. 
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2. Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) 
 
• De geleverde PBM’s beantwoorden, inzake ontwerp en constructie, aan de bepalingen van de 

besluiten tot omzetting van de communautaire richtlijnen betreffende de fabricage van PBM’s. 
• De aanvullingen en accessoires, die niet onderworpen zijn aan een Europese richtlijn die 

betrekking heeft op hun ontwerp en hun constructie, zijn vervaardigd op basis van de meest 
geschikte erkende regels van goed vakmanschap. 

• De PBM’s zijn geschikt voor de te voorkomen risico’s, zonder zelf een vergroot risico in te 
houden. 

• De PBM’s beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats. 
• De PBM’s zijn afgestemd op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de 

gezondheid van de werknemer. 
• De PBM’s zijn, na de nodige afstelling, geschikt voor de drager. 
• De PBM’s zijn afgestemd op andere PBM’s die gelijktijdig moeten worden gebruikt. 
• Ieder collectief beschermingsmiddel (CBM) moet voldoen aan het ARAB artikel 54 quater 3. 
• Het CE-merkteken van overeenstemming moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden 

aangebracht, waarbij rekening dient gehouden met de te verwachten levensduur van het 
beschermingsmiddel. Mocht dit, gezien de kenmerken van het product, onmogelijk zijn, dan mag 
het CE-teken op de verpakking worden aangebracht. 

 
 
 
3. Chemische stoffen en mengsels 

 
• De etikettering op de recipiënten en verpakkingen moet conform de geldende regelgeving zijn, bij 

voorkeur al volgens de CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering 
en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG  
(richtlijn betreffende gevaarlijke stoffen, DSD) en 1999/45/EG (richtlijn betreffende gevaarlijke 
preparaten, DPD) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).  

• De volgende informatie is vereist op het (CLP-)etiket: 
- naam, adres en telefoonnummer van de leverancier(s) van de stof of het mengsel 
- de nominale hoeveelheid van de stof of het mengsel in de verpakkingen die beschikbaar 

worden gemaakt voor het algemene publiek (tenzij deze hoeveelheid elders op de verpakking 
wordt vermeld) 

- productidentificaties   
- indien van toepassing: gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen, 

veiligheidsaanbevelingen en aanvullende informatie die kan bestaan uit informatie die wordt 
vereist door andere wetgeving, bijvoorbeeld de wetgeving inzake biociden, pesticiden of 
detergentia.  

 
 
 
4. Meubilair 

 
Kantoormeubelen 
 
• De leverancier verbindt zich bij de levering van kantoormeubilair tot naleving van: 

- het KB van 27-8-1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur 
- de NBN-EN 1335 en de NPR 1813 Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en 

aanwijzingen voor het gebruik. Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449 
- de NEN 2449 Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels 
- de DIN 4556 betreffende voetensteunen 
- de EN 527-1 betreffende kantoormeubelen, afmetingen voor werk- en schrijftafels  

 
Meubilair voor RVT’s en ziekenhuizen 
 
• De leverancier verbindt zich bij de levering van meubilair voor RVT’s en ziekenhuizen tot 

naleving van: 
- de NBN EN 60601-2-52 betreffende bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële 

prestaties van ziekenhuisbedden 
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Meubilair voor refters, vergaderzalen 
 
 
 
5. Werken met derden (aannemers-contractors) 

 
De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hem toevertrouwde werken. Hij moet 
daartoe alle noodzakelijke maatregelen nemen. Hij zal zich belasten met de veiligheidsorganisatie van 
zijn werken en die van zijn eventuele onderaannemer(s). Hij zal zorgen voor een degelijke coördinatie 
en toezicht uitoefenen op alle personen die voor zijn rekening meewerken aan de uitvoering van de 
opdracht. 
 
Bij de uitvoering van maatregelen inzake het welzijn op het werk dienen de aannemer en de 
plaatselijke verantwoordelijke ook samen te werken en hun optreden te coördineren. De aannemer zal 
dan de nodige informatie meedelen over de risico’s die eigen zijn aan zijn werken. 
 
Vóór de aanvang van de werken moet de aannemer daarom het bijgevoegde document ‘Voorschriften 
voor Werken met derden (contractors)’ behoorlijk ingevuld en ondertekend overmaken aan de 
respectievelijke verantwoordelijke van de plaats of het gebouw waar de werken plaatsvinden. 
 
De aannemer instrueert daarop zijn personeelsleden en zijn onderaannemer(s) afdoende inzake alle 
afspraken met betrekking tot deze opdracht die door hen zal worden uitgevoerd. 
 
De aannemer verbindt er zich verder toe: 
- alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden na te leven en toe te passen 
- verzekerd te zijn tegen schade, die door hem zelf of zijn aangestelde en/of zijn materiaal kan 

worden veroorzaakt aan personen, gebouwen, materialen, e.d. 
- dat zijn werknemers in orde zijn met het gezondheidstoezicht en de sociale wetgeving. 
 
Beveiliging ( Security)   
 
- De openingsuren van de opdrachtgever worden gerespecteerd. Afwijkende werkuren worden met 

de opdrachtgever besproken. 
- Het binnenbrengen, bij zich hebben of gebruiken van alcoholische dranken, verdovende middelen 

en drugs is verboden. Personen onder invloed van bewustzijnsbeïnvloedende drank of drugs 
mogen de terreinen van het bedrijf niet betreden. 

- De werknemers zorgen dat hun gereedschap, arbeidsmiddelen en persoonlijke eigendom dagelijks 
veilig wordt opgeborgen. Het opdrachtgevend bestuur kan in geen geval verantwoordelijk worden 
gesteld voor diefstal of schade aangericht door derden. 

- De (onder)aannemers melden zich elke werkdag bij de aanvang en op het einde van de werken aan 
het onthaal waar ze hun aan- en afwezigheden registreren. 

 
 
Veiligheid 
 
- Het voorkomen van arbeidsongevallen, het onderzoek en de rapportering vallen onder de 

verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever als van de aannemer. Elk arbeidsongeval, elke 
gevaarlijke situatie of elke onduidelijkheid inzake veiligheid meldt u daarom onmiddellijk aan de 
opdrachtgever. 

- Voor de eerstehulpverlening bij ongeval staat de eigen organisatie in tenzij dit anders schriftelijk 
overeengekomen is. 

- Na de werkzaamheden bergt u het materiaal en de uitrusting afdoende op. De uitrusting wordt 
ontkoppeld of op inactief gezet.  

- De bouwplaats, of de plaats der uitvoering schermt u afdoende af. De (onder)aannemer zal in 
overleg met een plaatselijke verantwoordelijke de nodige afbakening en signalisatie voorzien om 
de toegang tot de werken voor onbevoegden te beletten. 

- De wettelijke keuringsattesten moeten kunnen worden voorgelegd (vb. werkborden, stellingen, 
hoogwerkers, …). 
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Milieu 
 
- Alle afvalmaterialen (vaste en vloeibare) dienen in overeenstemming met de gangbare huisregels 

worden opgeruimd en afgevoerd. 
 
 
Brandpreventie  
 
- In alle gebouwen geldt een algemeen rookverbod. 
- Uitgangen, nooduitgangen en interne verkeerswegen houdt u altijd vrij. 
- Volg in geval van calamiteiten de plaatselijke noodprocedure.  
- Vul voorafgaandelijk bijgevoegde vuurvergunning in voor alle activiteiten met open vlam en deze 

met risico op brand of brandalarm. 
 
Indien de aannemer bovenstaande verplichtingen niet of onvolledig naleeft, behoudt het bestuur (als 
opdrachtgever) ambtshalve het recht om zelf de nodige maatregelen te treffen. De hiermee verbonden 
kosten zullen worden verhaald op de aannemer.  
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C.  DOCUMENTATIE AF TE GEVEN BIJ ELKE LEVERING 
 

 
 
1. Instructies – Gebruiksaanwijzing 
 

Bij elke levering zal de leverancier voor alle goederen Nederlandstalige instructies, digitaal 
(voorkeur) of schriftelijk, overhandigen. Deze instructies omvatten : 
- de identificatie van de producent en/of invoerder 
- een uitvoerige technische documentatie 
- instructies over de werking, het gebruik (bijvoorbeeld o.a. de aan te wenden verdunning), het 

toezicht en de inspectie, het onderhoud, de opslag, de reiniging met eventueel ontsmetting, de 
vervaldatum of houdbaarheid en de afstelling van eventuele veiligheidstoestellen 

- een verklaring van de aangebrachte etiketten, labels en pictogrammen 
- de gebeurlijk te gebruiken persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en 

CBM’s). 
 

 Arbeidsmiddelen 
 

Voor arbeidsmiddelen omvatten de instructies en gebruiksaanwijzing bovendien volgende 
onderdelen: 
- gedetailleerde technologische beschrijving van het arbeidsmiddel en zijn constructieplan 
- schema's : elektrische, elektronische, pneumatische en hydraulische schema's  
- een gebruiksaanwijzing met voor de verschillende gebruikswijzen de betrekkelijke voordelen 

en gevaren. 
- onderrichtingen betreffende de behandeling, de montage (fundering, vasthechting, plaatsing), 

de afstelling, de smering (met aanbevelingstabel) en de reiniging 
- aanbevelingen voor de voorbereiding van het werk (methoden) welke alle mogelijkheden van 

het arbeidsmiddel aangeven die toelaten de gebruiksbeperkingen van het arbeidsmiddel en de 
aard van het werk te bepalen 

- aanbevelingen betreffende het aanzetten van het arbeidsmiddel: 
- controle vóór de werking  
- beproeven van de beveiligingsinrichtingen 
- handelingen voor het aanzetten en stilleggen 

- aanbevelingen voor het gebruik van het arbeidsmiddel zodat correcte afstellingen mogelijk 
zijn en die voor de gebruiker en het arbeidsmiddel veilige werk- en gebruiksvoorwaarden 
nastreven 

- instructies voor het onderhoud met het minimumprogramma voor het preventief onderhoud en 
het nazicht opdat de karakteristieken inzake veiligheid, nauwkeurigheid en gebruik van het 
arbeidsmiddel bewaard zouden blijven 

- instructies voor het herstellen, het demonteren en het vervangen van onderdelen in slechte 
staat 

- aanbevelingen voor het ingrijpen bij incidenten zoals blokkeringen, defecten van de 
elektrische stroomkring, enz. 

 
 
 Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s), werkkledij 
 

Voor PBM’s, CBM’s en werkkledij omvatten de instructies en gebruiksaanwijzing bovendien 
volgende onderdelen: 
- de mededeling van eventuele bestanddelen die allergieën kunnen veroorzaken. 

- voor de adembeschermingstoestellen: de nominale beschermingsfactor en deze, die door de 

fabrikant wordt aangeraden, om de inzetbaarheid van het PBM bij verschillende 

werkomstandigheden te kunnen bepalen. 
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 Chemische stoffen en mengsels 
 

Bij een eerste levering zal de leverancier voor elk product zowel aan de bestellende dienst als aan 
de gemeenschappelijke preventiedienst (nancy.dekeirsmaeker@stad.antwerpen.be) volgende 
documenten bezorgen:  
- een Nederlandstalig veiligheidsinformatieblad of (M)SDS 
- eenvoudige, praktische gebruiksinstructies (bv. veiligheidsinstructiekaart) met o.a. de te 

gebruiken persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, de aan te wenden verdunning, 
voorschriften inzake opslag en houdbaarheid. 

Bij volgende leveringen is dit niet verplicht tenzij de inhoud van deze documenten tussentijds 
werd aangepast. 

 
 
 
2. Attesten 
 

De leverancier moet bij de levering van ieder arbeidmiddel, PBM en CBM volgende attesten 
bezorgen: 
- het bijgevoegde, volledig ingevulde document ‘Attest van de fabrikant/leverancier’ waarin hij 

de naleving van alle bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne 
verantwoordt 

- voor arbeidsmiddelen: een kopie van de EG-verklaring van overeenkomst voor machines (CE-
attest of conformiteitsverklaring) waarin de fabrikant, invoerder of leverancier de EG-
richtlijnen en normen opsomt die hij naleeft met het geleverde arbeidsmiddel, of, het CE-
typekeuringsverslag opgemaakt door een aangemelde instantie waaruit blijkt dat het 
arbeidsmiddel aan de vigerende Europese wetgeving voldoet 

- voor PBM’s en CBM’s: een kopie van de reglementaire EG-verklaring van overeenstemming, 

opgesteld door de fabrikant of zijn in de gemeenschap gevestigde gevolmachtigde met hierin 

de Europese norm(en) of eventueel ontwerpnorm(en) die men voor het vervaardigen van het 

PBM of CBM heeft nageleefd 

- voor PBM's van klasse 2 en 3 (complex ontwerp): een kopie van het model van het "EG-

typeonderzoek", opgesteld door een aangemelde instantie. 
 
 
De voorlopige aanvaarding van een levering kan slechts gebeuren na aflevering van alle 
bovenvermelde documenten. 
 
 
Bijkomende inlichtingen worden u graag verstrekt door de medewerkers van de: 
 

Gemeenschappelijke Preventiedienst 
Luitenant Lippenslaan 59 
2140 Borgerhout 
Tel: 03 270 88 88 

 

 

 

D. BIJLAGEN    (zie volgende bladzijden) 

 

 
 

1. Attest van de fabrikant/leverancier 

2. Voorschriften voor ‘Werken met derden’ (contractors) 

3. Noodprocedure 

4. Vuurvergunning – Werkvergunning 
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 Attest van de fabrikant/leverancier 
 

 

Toepassing van Codex Titel VI Art 8.2 arbeidsmiddelen (KB 12-8-1993), van het KB van 13-6-2005 betreffende 

het gebruik van PBM’s, van het ARAB artikel 54 quater 3 betreffende het gebruik van CBM’s 

 

Identificatie van het arbeidsmiddel, PBM of CBM 
 

Benaming: .................................................................................................................................................................................................  

Merk: ............................................................................................................................................................................................................  

Type: .............................................................................................................................................................................................................  

Serienummer: .........................................................................................................................................................................................  

Bijlage bij de bestelbon/bestek nummer: ............................................................................................................................  

 

Naleving van de veiligheidseisen 
 

De fabrikant/leverancier firmanaam: .............................................................................................................................  

(eventueel stempel) adres: ..........................................................................................................................................  

 gemeente: ................................................................................................................................  

 
• bevestigt hiermee dat bovengenoemd arbeidsmiddel, PBM of CBM  beantwoordt aan alle 

vereisten inzake veiligheid en hygiëne vermeld in de bestelbon/bestek. 
 en dat: 
• de volgende EEG-richtlijn(en) is(zijn) nageleefd: 
 

...................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................................................................................  
 

• de volgende geharmoniseerde normen zijn nageleefd: 
 

...................................................................................................................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................  

 

• de volgende nationale normen en specificaties zijn gebruikt: 
 

...................................................................................................................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................................................................................................  

 

Gedaan  te (plaats): ..................................................................................................................................................................  

 de (datum): .................................................................................................................................................................  

Naam van de bevoegde persoon: ..............................................................................................................................................  

Handtekening:  
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Voorschriften voor ‘Werken met derden’ (contractors) 
 

 
 
De opdrachtgever of plaatselijke verantwoordelijke: 
 

Naam …………………………………. 
Adres: …………………………………. 
          …………………………………. 
GSM-nr. …………………………………. 
Tel-nr. .………………………………… 
 
De aannemer (de onderneming en/of zelfstandige van buitenaf die in opdracht van de opdrachtgever  
  werken uitvoert of diensten levert): 

 

Naam …………………………………. 
Adres: …………………………………. 
           …………………………………. 
GSM-nr. …………………………………. 
 
Omschrijf de werkzaamheden of de aard van de activiteiten, verduidelijk hier eventueel uw 
antwoorden op onderstaande informatie-uitwisseling en risico-evaluatie: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informatie-uitwisseling en risico-evaluatie 
 

1. Is er hinder (geluid, stof, geurhinder, …) te verwachten? Zijn er gevaarlijke situaties te 

verwachten? Moet de werkplek afgeschermd worden? Moet er communicatie gebeuren? 

  

Ja �   Nee � 

2. Wordt er gewerkt aan nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, dataverkeer, telefonie,….) 

en/of aan veiligheidsvoorzieningen (nooduitgang, noodverlichting, alarminstallatie, 

RWA …) of worden deze tijdelijk buiten dienst gezet? Op welke wijze worden ze terug 

in dienst genomen? 

 

Ja �   Nee � 

3. Is er brand- en ontploffingsgevaar? Wordt er gewerkt met open vlam of verhittingspunt: 

lassen, slijpen, solderen, afbranden van verf, …? Indien ja, voer voorafgaandelijk een 

risicoanalyse uit, stel preventiemaatregelen op en vul bijgaande vuurvergunning in. 

 

Ja �   Nee � 

4. Gebruikt u materiaal (ladders, stellingen, …. ) en veiligheidsvoorzieningen van de 

opdrachtgever? 

 

Ja �   Nee � 

  
Dit document dient ondertekend aan de opdrachtgever of plaatselijke verantwoordelijke te worden 
terugbezorgd. 
 
De opdrachtgever:   De aannemer (de verantwoordelijke van de uitvoering  

          der werken of de levering van de dienst) 
 

Naam:  …………………………………. Naam:   …………………………………. 

Datum: …………………………………. Datum:  …………………………………. 

Handtekening     Handtekening
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                                               Noodprocedure 
 

 
 
DRINGENDE MEDISCHE HULP 
 
1. VERWITTIG    (o)100      intern ………….. 

 
2. Geef de locatie van het slachtoffer 

nauwkeurig weer: 
• gebouw  
• verdieping 
• lokaal 
• aard van verwonding 
• aantal slachtoffers 

 
3. Verwittig hulpdiensten (0)100 of (0)112 
 

Verwittig verantwoordelijke ………….. 
 

4. Basisregels eerste hulp in afwachting van de komst  
       van gespecialiseerde hulpdiensten 
 

- PRAAT met het slachtoffer 
 Stel jezelf voor 
 Stel het slachtoffer gerust 
 Zeg wat je doet en waarom 
- LUISTER naar het slachtoffer 
- BLIJF bij het slachtoffer, zorg dat je overkomt als 
   een steun voor het slachtoffer 
- Schakel omstanders in om hulp te halen 
- VERPLAATS het slachtoffer NIET, tenzij bij gevaar 
- Laat het slachtoffer zo WEINIG mogelijk   
   INSPANNING doen 
- BEZORG GEEN EXTRA PIJN (geen pijnprikkel,   
   forceer geen houding) 
- Bescherm het slachtoffer tegen EXTREME   
   TEMPERATUREN (koude en warmte) 
- Geef het slachtoffer GEEN ETEN of DRINKEN   
   (braken, operatie ...) 
 

5. Begeleid de hulpdiensten tot aan het slachtoffer 
 

 
BRAND 
 
1. VERWITTIG  intern  ………… 

 
2.  Geef de locatie van de brand nauwkeurig weer: 

• gebouw  
• verdieping 
• lokaal 
 

3.  Verwittig verantwoordelijke ………. 
 
EVACUATIE  
 
1.  Probeer indien mogelijk personen te redden 
2.  Bestrijd de brand met de aanwezige blusmiddelen 
 

   

 

   

3.  Sluit alle vensters en alle deuren 
4.  Neem geen voorwerpen mee 
5.  Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 
6.  VERBODEN lift te gebruiken 
7.  Volg de pictogrammen “uitgang” en/of 

“nooduitgang” 

           

 

     

8.  Evacueer  naar de verzamelplaats  
 

……………………………………… 
waar U wordt opgevangen door hulpdiensten 

9.  Keer NIET terug naar binnen, het kan uw dood zijn 
10. Overschat nooit uw mogelijkheden 
11. Wanneer uw kledij vuur vat, ga dan liggen en rol  

       over de grond, omwikkel U met een doek of overjas 

 
 
DIEFSTAL 
 
1. Basisregels 
 

- Wees discreet over omzet, cash en  veiligheids- 
   maatregelen. 
- Wees duidelijk: hier is geen buit te halen 
- Vermijd routine, zeker bij het vervoeren van geld 
- Let  vooral op bij het openen en sluiten 
- Haal klanten en bezoekers zoveel mogelijk uit de  
   anonimiteit 
- Tel nooit geld in het zicht van derden 
- Noteer verdacht gedrag en meld tijdig aan de    
   politie 
- Bedenk: de overvaller komt voor het geld, niet   
   voor u 
- Gebruik geen verweermiddelen 
- Geef geen commentaar aan de media 
 

2. VERWITTIG intern   …………… 
 

3. Geef de locatie nauwkeurig weer: 
• gebouw  
• verdieping 
• lokaal 
• aard van ... 
 

4. Verwittig de hulpdiensten (0)101 (dringend)  
of de blauwe lijn 0800 123 12 
 
Verwittig verantwoordelijke  …………… 

 

 
AGRESSIE 

 
1.   Basisregels 

 
- Blijf kalm, hou oogcontact en luister actief 
- Toon begrip, daarom geen sympathie 
- Speel niet mee in het spel en behoed u voor   
   spiegelgedrag 
- Vermijd fysiek contact 
- Slik uw trots in en laat hem/haar geen  
   gezichtsverlies lijden 
- Leg hem/haar zo goed mogelijk uit waarom iets is  
   zoals het is 
- Vecht niet voor materiële zaken 
- Zoek samen naar een oplossing 
- Confronteer hem/haar met de gevolgen van  
   zijn/haar daden 
- Rond af en vertrek zonder irritatie op te wekken 
 

2. VERWITTIG  intern  ……………. 
 

3. Geef de locatie nauwkeurig weer: 
• gebouw  
• verdieping 
• lokaal 
• aard van ... 
 

4. Verwittig de hulpdiensten (0)101 (dringend)  
of de blauwe lijn 0800 123 12 
 
Verwittig verantwoordelijke ……………. 
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Vuurvergunning-Werkvergunning  
 

 

Om het risico op brand en ontploffing te voorkomen dient de uitvoerder vóór de aanvang van elk werk met open vuur, blanke vlam of hittepunt 

(lassen, snijbranden, solderen, afbijten, afbranden van verf of vernis, ontdooien, lijmen, enz.) een vuur- werkvergunning in te vullen en af te geven 

aan de verantwoordelijke van de plaats of het gebouw waar de werken plaatsvinden. De geldigheid van deze vergunning is beperkt tot max.1 dag. 
 

 

1. Geldigheid 
       Datum:  …………………… 

       Geldigheidsduur:    Begin: ……………uur 

                                       Einde: ……………uur (tot uiterlijk 15 uur, nadien worden er geen risicowerken meer uitgevoerd) 

2. Aard van de werken   Omschrijf de werken nauwkeurig en volledig  
 

 

3. Plaats van de werken   Waar wordt er gewerkt?       

 

 

4. Te gebruiken arbeidsmiddelen en gevaarlijke producten  
 Machines, gereedschappen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, lijmen, brandstoffen … 

 

 

5. Bijzondere voorzorgmaatregelen eigen aan het uit te voeren werk of aan de inrichting                                 

        Schakel de brandmeldinstallatie in de betreffende zone uit 

        Laat de sprinklerinstallatie operationeel 

        Stel een brandwacht aan tijdens de volledige duur van de werken :     Naam: …………………………………….. 

        Plaats, in de nabijheid, gebruiksklare blusmiddelen:    ABC-poederblustoestel of waterblustoestel                     

                                                                                                   CO2-blustoestel 

                                                                                                   brandhaspel of uitgelegde brandslangen 

        Verwittig bij het einde van de werken de verantwoordelijke of volgend persoon: ……………………Tel: ……….. 

        Houd toezicht op de plaats van de werken gedurende ten minste 2 uren na het beëindigen van het werk 

        Andere preventiemaatregelen volgens de risicoanalyse: ……………………………………………………………... 

 

6. Bijkomende voorzorgsmaatregelen 

 - Verwijder alle brandbare of lichtontvlambare stoffen (oplosmiddelen, gassen) in een zone van 10 m rond het werk    

 - Verwijder alle brandbare vaste materialen binnen een straal van 10 m of bedek deze met een lasdeken                                  

 - Verwijder, ten minste tot op 10 m, elke brandbare stof van leidingen of van te behandelen voorwerpen   

 - Dicht openingen en spleten in vloeren en muren zodat er geen vonken op onverwachte plaatsen terecht kunnen komen; 

    pas op met sandwichpanelen met brandbare kunststofschuimisolatie                                                                   

 - Ledig, reinig en verlucht alle recipiënten en leidingen die ontvlambare vloeistoffen of gassen bevat hebben;  

   verzeker u, met een explosiemeter dat de ‘ontgassing’ totaal is 

 - Controleer de te gebruiken arbeidsmiddelen op hun perfecte staat, kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom makkelijk te onderbreken 

 - Controleer na de werken de werkplaats en aangrenzende lokalen (schachten, nooduitgang, compartiment, …) 

     

7. In geval van nood belt u naar …………………………………of drukt u op een brandmelderknop 
 

8. Ondertekening 

      Naam, voornaam verantwoordelijke  …………………………..……………………………     handtekening 

       Functie …………………………………..  

       Datum  ………………………………….. Telnr./GSM …………………………………….                               

       Naam, voornaam uitvoerder ……………………………. …….…………..…………..……     handtekening 

       Functie ………………………………….. Bedrijf .…..………….………………………….  

       Datum  ………………………………….. GSM …………………………………………….. 

 


