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Veiligheid, gezondheid en milieu: eisen Pidpa 
 
Leveranciers van Pidpa verbinden zich ertoe de wettelijk van kracht zijnde bepalingen met betrekking tot welzijn op het werk en 
de veiligheid van producten nauwgezet na te leven. 
 
De arbeidsmiddelen in het algemeen (installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen, e.d.), persoonlijke 
beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsuitrusting dienen te voldoen aan : 
1. de vigerende Belgische wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne, opgenomen in de Codex over het welzijn op 

het werk, Boek IV – Arbeidsmiddelen ; 
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 van de Codex over het welzijn op het werk ; 

3. de algemene veiligheidsvoorschriften waaraan producten en diensten moeten voldoen, gedefinieerd in het Wetboek 
economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten; met o.m. (maar niet limitatief): 
• het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines ; 
• het KB van 23 maart 1977 en KB van 21 april 2016 betreffende elektrisch materieel ; 
• het KB van 1 april 2016 betreffende drukvaten van eenvoudige vorm; 
• het KB van 3 juli 1992 betreffende de gastoestellen; 
• de verordening 2016/425 van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 
• het KB van 12 april 2016 betreffende liften; 
• het KB van 11 juli 2016 betreffende drukapparatuur; 
• het KB van 21 april 2016  betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor 

gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX); 
• het KB van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit; 

4. besluiten en wijzigingen in uitvoering van de wetgeving gevaarlijke stoffen en preparaten (zie hierna onder rubriek Milieu)  
5. het A.R.A.B. en het A.R.E.I. 
 
De arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen dienen voorzien te worden van de overeenkomstige CE-markering.    
De leverancier levert voor dergelijke arbeidsmiddelen (machines, installaties, gemechaniseerde werktuigen e.d. de relevante EG-
verklaringen van overeenstemming af, opgesteld door de fabrikant of zijn in de Europese Gemeenschap gevestigde 
gevolmachtigde.    
Voor machines en materieel waar de risico's hoofdzakelijk van elektrische oorsprong zijn, dient een ter zake geldend keurmerk te 
zijn aangebracht (CEBEC, VDE, KEMA, IMQ, VGS, ... ref. MB van 2 april 1997) of dient een certificaat van een ter zake erkend 
laboratorium te worden afgeleverd. 
De verpakkingen van gevaarlijke producten zijn voorzien van de wettelijke etikettering. 
 
De leverancier zal samen met de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen een volledige Nederlandstalige handleiding 
afleveren betreffende de werking, het veilig gebruik, het nazicht en onderhoud, in het bijzonder de gebruiksaanwijzing opgelegd 
door het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines  (bijlage I punt 1.7.4.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/reglementering-over-de
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet
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Leveranciers van Pidpa verbinden zich ertoe alle wettelijk van kracht zijnde bepalingen met betrekking tot het milieu nauwgezet 
na te leven. Het betreft onder meer en niet-limitatief volgende verordeningen, besluiten, samenwerkingsakkoorden en hun 
wijzigingen: 
• Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18-12-2006 inzake REACH; 
• Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16-12-2008 inzake indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels; 
• Koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen; 
• Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval; 
• Koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering 

van ontplofbare en radioactieve stoffen;  
• Decreet en de besluiten van de Vlaamse regering met betrekking tot de omgevingsvergunning 

(Omgevingsvergunningsdecreet, omgevingsvergunningsbesluit en Vlarem deel II);  
• Decreet en besluiten van de Vlaamse regering met betrekking tot materialen (Materialendecreet en VLAREMA) 
• Decreet en besluiten van de Vlaamse regering met betrekking tot duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest 

(Decreet van 8 februari 2013)  


