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i.  Dienst Reglementering Veiligheid 



Dienst Reglementering Veiligheid 

• voorbereiden en opvolging 

wetgeving veiligheid producten en 

diensten 

• opvolgen normalisatie 

• markttoezicht 

• verspreiden informatie naar sector, 

consumenten en overheden  

• aanmeldende overheid 

 

 

speelgoed, PBM, machines, 

drukapparatuur, liften, extreme en 

actieve ontspanningsevenementen, 

explosieven, speelterreinen, … 
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Wat zijn PBM’s? 

 Een uitrustingsstuk of –middel dat door een persoon wordt 
gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of 
meerdere gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of 
veiligheid kunnen zijn 
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1.  Wat zijn PBM’s? 



Maar niet: 
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1.  Wat zijn PBM’s? 



Waarom een nieuwe verordening? 

 De huidige richtlijn (89/686/EEG) werd gepubliceerd in 1989 
en is al sinds 1 juli 1992 van toepassing -> omgezet in 
koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van 
PBM 

 Harmonisatie met andere productwetgeving (New Legislative 
Framework) 

 Problemen met de huidige wetgeving oplossen 

 Zekere evolutie in werkomstandigheden / perceptie van 
veiligheid en gezondheid 

 Toekomstige ontwikkelingen anticiperen 
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2.  Waarom een nieuwe verordening? 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/07-31122001_Pbm_nl_tcm325-44402.pdf


 Ditmaal een verordening: 

- Moet niet door de lidstaten omgezet worden: 1 tekst doorheen EU 

- Vermijden van kleine verschillen in omzettingen 

- Nieuwe aanpak voor technische wetgeving  

 Verordening 2016/425 werd gepubliceerd op 31 maart 2016 en 
wordt van toepassing op 21 april 2018 
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2. Waarom een nieuwe verordening? 



Scope 

 Principe: geen onderscheid meer tussen privé- of 
professioneel gebruik maar op basis van het risico 
-> ovenhandschoenen voor privégebruik zitten in de scope 
-> afwashandschoenen en regenkledij voor privégebruik 
blijven eruit. 

 Uitsluitingen uit de scope werden verduidelijkt 

 Online sale wordt expliciet vermeld als ook gedekt door de 
verordening 
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3.  Wat zijn de wijzigingen? 



Wijzigingen qua categorisatie 
 Categorieën beschreven in functie van het risico, niet per 

product(groep) en bevatten geen voorbeelden 

 Categorie I: minimale risico’s (limitatieve lijst) 

 Categorie III: risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben 
(limitatieve lijst) 

 Categorie II: alle andere risico’s 

 Verandering van categorie II naar categorie III: 
- schadelijk lawaai 
- schotwonden of messteken 
- snijwonden door kettingzagen 
- hogedrukstralen 
- verdrinking 

 Mogelijkheid is voorzien voor Commissie om risico’s van 
categorie te wijzigen 
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3. Wat zijn de wijzigingen? 



 Wijzigingen qua conformiteitsprocedures: 

 - Alignering van de procedures  

 - Maximale geldigheidsduur van 5 jaar voor EG-typeonderzoeken 

 Documentaire verplichtingen voor de economische operatoren, niet 
enkel voor de fabrikant 

 Vereisten opleggen voor de aangemelde instanties 

 Uniformiseren van markttoezicht en mogelijkheid om sancties op te 
leggen 
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3. Wat zijn de wijzigingen? 



 Weinig wijzigingen voor de essentiële eisen (bijlage II) 

 Categorisatie nagaan van producten -> wijzigingen? 

 Conformiteitsprocedures volgen 

 Technisch dossier samenstellen voor alle PBM’s (vorm 
vastgelegd in bijlage III) en 10 jaar beschikbaar houden 

 Traceerbaarheid garanderen: identificatie product en 
fabrikant 

 Gebruiksinstructies en EU-verklaring van overeenkomst 
vergezellen het product 

 Verplichting om te melden bij twijfels over conformiteit PBM 
en correctieve acties ondernemen 

 Meewerken met bevoegde overheden 
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4.  Wat zijn de gevolgen voor de economische 

operatoren? 

Fabrikanten 



 Kan opdrachten uitvoeren in  naam van de fabrikant, maar niet 
het opstellen van de technische documentatie en het voldoen 
aan de essentiële eisen 

 Minimum 3 taken moeten uitgevoerd worden die samenwerking 
inhouden met de nationale markttoezichtshoudende overheden 

 Geschreven overeenkomst met fabrikant 
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4.  Wat zijn de gevolgen voor de economische 

operatoren? 

Gemachtigde 



 Enkel conforme producten op de markt plaatsen 

 Nagaan dat de fabrikant de juiste procedures heeft gevolgd 

 -> technische documentatie opgesteld, CE-markering, documenten 

 Traceerbaarheid: aanbrengen eigen coördinaten en identificatie 
leverancier en koper(s) 

 Gebruiksinstructies meeleveren 

 Juist stockeren 

 Meewerken met bevoegde overheden: technische documentatie, 
risico’s elimineren 

 10 jaar een kopie van de EU-verklaring van overeenkomst ter 
beschikking houden 

 Verplichting om te melden bij twijfels over conformiteit PBM en 
correctieve acties ondernemen 

-> indien eigen merk/naam: fabrikant 
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4.  Wat zijn de gevolgen voor de economische 

operatoren? 

Invoerders 



 Nagaan van CE-markering, aanwezigheid van de nodige 
documenten en dat de fabrikant en invoerder hun 
verplichtingen zijn nagekomen. 

 Verplichting om te melden bij twijfels over conformiteit PBM 
en correctieve acties ondernemen 

 Juist stockeren 

 Meewerken met bevoegde overheden 

 Traceerbaarheid: identificatie leverancier en koper(s) 

-> indien eigen merk/naam: fabrikant 
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4.  Wat zijn de gevolgen voor de economische 

operatoren? 

Distributeurs 
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4.  Wat zijn de gevolgen voor de economische 

operatoren? 

Timing 

 Verordening wordt van toepassing op 21 april 2018 

 Er is een overgangsperiode tot 21 april 2019 + alles wat op de 
markt werd gebracht ervoor mag blijven verkocht  

 

MAAR 

Nog veel onduidelijkheid rond deze overgangsperiode en tot 
wanneer fabrikanten mogen produceren en verkopen 

 

De Commissie zal nog een FAQ en een gids voor de interpretatie 
van de verordening opstellen. Een workshop met de stakeholders 
is gepland op 16 november 2016 
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 geconsolideerde reglementeringen  

 interpretaties van reglementeringen 

 de verslagen van onze controlecampagnes worden 

bekendgemaakt en online gezet  

 interessante links en documenten 

economie.fgov.be/veiligheid  

5.  Interessante links 

5. Interessante links 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Liften/Modernisering_bestaande_liften/
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5.  Interessante links 
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Gevaarlijke producten 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm 
 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Securite_consommateur/Produi
ts_dangereux/ 
 
 

5.  Interessante links 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
http://economie.fgov.be/nl/consument/Securite_consommateur/Produits_dangereux/
http://economie.fgov.be/nl/consument/Securite_consommateur/Produits_dangereux/
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Melden van niet conforme producten 

 Bij het Centraal Meldpunt 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Centraal_

Meldpunt_voor_Producten/#.V_uO3U1UDIU/ 

 

 

5.  Interessante links 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Centraal_Meldpunt_voor_Producten/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Centraal_Meldpunt_voor_Producten/
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Terugroeping van een product of andere corrigerende 

maatregelen 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/terugroepin_van_een_p

roduct_andere_corrigerende_maatregelen/#.V_3htU1UCUk/ 

 

 

5.  Interessante links 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/terugroepin_van_een_product_andere_corrigerende_maatregelen/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/terugroepin_van_een_product_andere_corrigerende_maatregelen/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/terugroepin_van_een_product_andere_corrigerende_maatregelen/


 nationaal programma voor markttoezicht voor 2016 is 
beschikbaar op de website van FOD Economie 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tc
m325-97838.pdf 
 

• overzicht van alle overheden voor markttoezicht 

• aankondiging van de planning voor markttoezicht voor het 
volgende jaar 
 

– Speelgoed campagnes markttoezicht: 
 testen van speelgoed met geluid 

– Machines campagnes markttoezicht: 
 testen van voertuigliften, powertools en elektrische fietsen 

– PBM campagnes markttoezicht: 
 testen van veiligheidsschoenen 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://economie.fgov.be 

5.  Interessante links 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tcm325-97838.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tcm325-97838.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tcm325-97838.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tcm325-97838.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/NMSP_Belgium_NL_tcm325-97838.pdf


 Details over  

– Verplichtingen voor economische actoren 

– Producteisen 

– Conformiteitsbeoordeling 

– Accreditatie 

– Markttoezicht 

 

Nieuwe versie sinds 28 februari 2016 (ook in het Nederlands) 
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Blue guide 

5.  Interessante links 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=nl&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99-on-the-implementation-of-EU-product-rules
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 KB = Koninklijk Besluit 

 PBM = persoonlijk beschermingsmiddel 

 FOD = Federale Overheidsdienst 

 WER = wetboek economisch recht 

 OJEU = official journal of the European Union 

 AD = algemene directie 

 EN = europese norm 

 EHSR = essential health and safety requirements 

 

6. Afkortingen  

6.  Afkortingen 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Vragen? 
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 FOD Economie 

  Dienst Reglementering Veiligheid 

 Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid  

 

 Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel  

 

T +32 (0) 2 277 76 99 

F +32 (0) 2 277 54 39  
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