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Belangrijke mededeling 
Onderstaande eisen maken deel uit van de aankoopvoorwaarden. Het niet naleven ervan kan leiden tot het verbreken van de aankoop of iedere andere 
maatregel overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden. 
Indien de fabrikant of leverancier niet in staat is de gestelde veiligheidseisen te respecteren, of grote moeilijkheden heeft om ze te respecteren, houdt 
hij zich eraan alvorens de bestelling te aanvaarden de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Universiteit Antwerpen te 
contacteren. Om tot de bestelling te kunnen overgaan, moet in bovenstaand geval een gunstig advies van de Preventiedienst kunnen worden 
voorgelegd. 
Contactgegevens:  Preventiedienst – Universiteit Antwerpen - Middelheimlaan 1 – 2020 Antwerpen  

preventiedienst@uantwerpen.be – tel: +32 (0)3 265 25 82  
 
 
Algemene veiligheidsdoelstelling 
Het geleverde product moet alle veiligheidswaarborgen bieden om de gebruiker te beschermen tegen de aantoonbare risico's. De leverancier verbindt 
zich ertoe om alle bepalingen na te leven op het vlak van veiligheid en gezondheid zoals voorgeschreven in de Belgische en Europese regelgeving en de 
normen die van toepassing kunnen zijn.  
 
Het voorgaande houdt onder meer in dat de te leveren uitrusting moet voldoen aan: 
 De vigerende Belgische wetten en reglementen betreffende veiligheid en hygiëne, waaronder (niet-limitatieve lijst): 

o Welzijnswet van 4 augustus 1996, 
o Codex welzijn op het werk, in het bijzonder boek IV (Arbeidsmiddelen) en boek IX (Collectieve bescherming en individuele uitrusting), 
o Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). 

 De meest recente van toepassing zijnde EU-regelgeving, richtlijnen en normen  (of hun nationale omzetting) zoals (niet-limitatieve lijst): 
o Machinerichtlijn 2006/42/EC, 
o EU-Verordening 2016/425 betreffende PBM, 
o Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, 
o EMC-richtlijn 2014/30/EU, 
o Europese norm IEC 60950-1 (ICT-apparatuur) en IEC 60065-1 (AV-apparatuur), vervangen door norm IEC 62368-1, van kracht vanaf 

20/12/2020,  
o Kunstmatige optische straling Richtlijn 2006/25/EG,  
o Reach. 

De fabrikant of leverancier heeft de verantwoordelijkheid te bepalen onder welke regelgeving(en) zijn product valt. 
 De CE-markering (indien vereist). 
 De voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk opgelegd bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, maar 

onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem betreffende het beleid inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (codex, boek I, titel 2, hoofdstuk II). 

 
Aanvullende eisen 
- Arbeidsmiddelen, of de gedeelten of aspecten ervan die niet gedekt zijn door CE-markering, moeten voldoen aan de toepasselijke 

“minimumvoorschriften voor arbeidsmiddelen”, zoals opgenomen in de codex, bijlage IV.2-2 en bijlage IV.2-1 betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen, en aan de eventuele geldende andere Belgische voorschriften met betrekking tot hun opvatting en bouw.  

- De voorgestelde toestellen moeten gebruiksvriendelijk en ergonomisch opgebouwd zijn. 
- Het geleverde product moet goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werking van elk 

bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands of Engels opgesteld zijn. 
- Niet-voltooide machines moeten vergezeld worden van een duidelijke inbouwhandleiding. 
- Indien de uitrusting of delen ervan onderworpen zijn aan een keuring voor indienstelling door een externe dienst voor externe controle of een 

erkend organisme, dan zorgt de leverancier voor de uitvoering van deze keuring tot en met de aflevering van een positief eindverslag. 
- De eerste keuring maakt integraal deel uit van de bestelling. In geval de EDTC of het erkend organisme inbreuken of tekortkomingen vaststelt, 

worden de nodige correcties en bijkomende keuringen uitgevoerd op kosten van de leverancier.  
- Op vraag van de klant moet worden voorzien in een opleiding in het Nederlands of Engels. 
 
Te leveren documenten 
De leverancier verbindt zich er toe de volgende documenten mee te leveren: 
- De originele EG-verklaring van overeenstemming met vermelding van de vigerende Europese richtlijnen en/of normen, samen met een vertaling in 

het Nederlands of Engels, ook in die gevallen waar de regelgeving niet eist dat de verklaring de uitrusting vergezelt. 
- Al de reglementaire attesten waaronder het verantwoordingsdocument. Dit document bevestigt de naleving van alle bij de bestelling geleverde 

eisen inzake veiligheid en hygiëne. 
- Een handleiding in het Nederlands of Engels met volledige en duidelijke instructies betreffende de installatie, de werking, de gebruikswijze, de 

inspectie en het onderhoud van het bestelde product, op papier én op digitale drager. 
- De leverancier bezorgt de veiligheidsinformatiekaarten in het Nederlands of Engels van alle producten met gevaarlijke eigenschappen die nodig zijn 

voor de goede werking van het toestel.  
Hij houdt de besteller op de hoogte van alle toekomstige wijzigingen aan deze documenten. 

 

 
De leverancier overhandigt alle hierboven geëiste documenten ten laatste op het moment van de levering.  
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