De nieuwe Europese
PBM-verordening

Ter voorbereiding op de nieuwe Europese verordening
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) hebben we de
belangrijkste data en actiepunten voor u op een rijtje gezet.
• Richtlijn 89/686/EEG wordt ingetrokken vanaf 21 april 2018.
• Van 21 april 2018 tot 21 april 2019 mogen producten onder
beide normen op de markt gebracht worden.
• Alle producten die vanaf 21 april 2019 op de markt worden
gebracht, moeten worden beoordeeld aan de hand van de 		
nieuwe Europese verordening 2016/425 en een geldig
certificaat hebben van een EU-typeonderzoek (module B) met
een geldigheidsduur van vijf jaar. De Europese Commissie 		
beveelt aan dat alle nieuwe producten vanaf 21 april 		
2018 worden gecertificeerd volgens deze wetgeving.
• Producten met een certificaat van een 89/686/EEG
EG-type onderzoek (artikel 10), die reeds vóór 21 april 2019 op
de markt zijn gebracht, kunnen nog steeds worden verkocht.
• Aangemelde instanties, ofwel notified bodies, kunnen een
certificaat van een EU-typeonderzoek (module B) uitgeven 		
met een geldige datum van 21 april 2018, wanneer ze zijn
goedgekeurd op grond van de nieuwe Europese verordening
2016/425.
• Voor categorie III producten moeten fabrikanten uiterlijk op
21 april 2019 een geldig module C2 (oud artikel 11A) of module
D (oud artikel 11B) certificaat hebben. Met de juiste controles
kunnen deze worden uitgegeven met een geldigheidsdatum
vanaf 21 april 2018.
Het verschil tussen nieuwe en bestaande producten
Nieuwe producten die na 21 april 2018 op de markt worden gebracht,
moeten voldoen aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening 2016/425. Alle bestaande producten moeten vóór 21 april 2019
gecertificeerd zijn volgens 2016/425.
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Certificatie voor

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Op 21 april 2018 wordt de richtlijn 89/686/EEG richtlijn, de
PBM-richtlijn, ingetrokken en gaat de nieuwe Europese
PBM-verordening 2016/425 van start. We vertellen je graag
meer over de consequenties die dit zal gaan hebben.
Deze nieuwe wetgeving vereist dat de producten vóór 21 april 2019
zijn gecertificeerd. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende
vereisten:
• Importeurs en distributeurs hebben nieuwe
verantwoordelijkheden. Als distributeur is het van belang 		
dat je checkt of de veranderingen zijn doorgevoerd. Hoe doe
je dit? Vraag onze checklist op! Heb je een private label? Dan
gaat er het één en ander veranderen. Neem daarvoor contact
op met jouw accountmanager.
• Hittebeschermingsproducten voor privé-gebruik (zoals oven
wanten) zijn nu PBM’s en moeten gecertificeerd zijn.
• Sommige producten die tot categorie II behoorden, behoren
straks tot categorie III, zoals de gehoorbescherming
• Wijzigingen in de vereisten voor productmarkering, waaronder een vermelding van de naam van de fabrikant, de 		
geregistreerde handelsnaam of het geregistreerd handels-		
merk en het adres.
• Wijzigingen in de vereisten om een EU-conformiteitsverklaring toe te voegen aan het product of online te publiceren.
De URL zal dan vermeld worden in de gebruiksaanwijzing.
Technische documentatie voor de Verordening 2016/425
Voor de Verordening 2016/425 moet de technische documentatie
bestaan uit alle relevante gegevens van de middelen die de fabrikant
gebruikt om ervoor te zorgen dat een PBM-product voldoet aan de
essentiële vereisten. Het EU-typeonderzoek heeft een Aangemelde
Keuringsinstantie (AKI) nodig om de technische documentatie te
toetsen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.
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Algemene informatie
over PBM

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) bestaan uit alle producten die een individuele bescherming bieden
tegen bepaalde veiligheidsrisico’s. Het assortiment PBM-producten is erg uiteenlopend, en omvat dan ook
producten voor zowel professioneel als recreatief gebruik.
De Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en de daarbij behorende voorschriften waaraan de producten in deze categorie aan moeten voldoen, hebben een belangrijk doel: veiligheid. Van Hi-Vis kleding en
veiligheidsschoenen tot kettingzaagbroeken: alle PBM-producten zijn speciaal ontworpen om gebruikers te
beschermen tegen allerlei werkzaamheden.
Certificering volgens de nieuwe Europese verordening 2016/425
PBM-producten worden onderverdeeld in drie categorieën: I, II en III. Bij iedere categorie horen bepaalde
vereisten voor de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant.
Categorie I: producten die tegen ‘minimale risico’s’ beschermen, zoals handschoenen en zonnebrillen. Fabrikanten kunnen zichzelf hiervoor certificeren. Voor dit proces moet een technisch dossier worden ontwikkeld, inclusief de EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant.
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Categorie II: producten die niet onder categorie I of III vallen, zoals veiligheids- en sportbrillen, veiligheidsschoenen en Hi-Vis kleding. Fabrikanten hebben hiervoor een certificaat van een EU-typeonderzoek nodig,
dat is uitgegeven door een Aangemelde Keuringsinstantie. Je kunt hiervoor een technisch dossier ontwikkelen met onafhankelijke testverslagen/testresultaten.
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Categorie III: producten die tegen risico’s beschermen die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals een
overlijden of blijvende gezondheidsschade. Bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur, valbeveiliging, chemisch
beschermende kleding. Fabrikanten hebben hiervoor een certificaat van een EU-typeonderzoek nodig en een
regelmatige beoordeling.
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