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KRACHTENS CODEX WELZIJN OP HET WERK, ART. IV.2-6, ART. IX.1-10 EN ART. IX.2-12

xx/xx/xxxx
1 van 1

datum:

besteller:

aankoop van:
bij de firma:
met bestelbonnr.:
1. Het bestelde moet aan volgende voorwaarden voldoen:
- Voor deze bestelling moeten alle vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en ergonomie, en
inzonderheid deze vervat in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn
op het Werk nageleefd worden;
- Alle veiligheidswaarborgen bieden om de werknemers te beschermen tegen de aantoonbare risico's;
- Goed zichtbare, duidelijke en ondubbelzinnige aanwijzingen betreffende het doel en de werkingszin van elk
bedieningsorgaan bevatten. De op het arbeidsmiddel aangebrachte instructies moeten in het Nederlands
opgesteld zijn. De leverancier moet volledige, duidelijke en Nederlandstalige instructies betreffende de werking, de
gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud van het voorwerp van de bestelling aan de cliënt overmaken;
- Indien het bestelde onderhevig is aan Europese economische richtlijnen (Machines, laagspanning, EMC,e.d.),
moeten deze toegepast worden:
o machines moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen van het K.B. van 12 augustus 2008
(Europese richtlijn 2006/42/EG).
o niet-voltooide machines dienen vergezeld te worden van een duidelijk inbouwhandleiding.
o de nodige EG-verklaringen van overeenkomst in het kader van de wetgeving op het vrije
handelsverkeer moeten bijgeleverd worden. De noodzakelijke CE-markering moet aangebracht zijn.
o het technisch constructie dossier moet, op eenvoudig verzoek, in te kijken zijn
- Arbeidsmiddelen voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, bijlagen IV.2-1 en IV.2-2 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen;
- Indien het om mobiele arbeidsmiddelen gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV, titel 3;
- Indien het om arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het
Werk, boek IV, titel 4;
- Indien het om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte gaat, voldoen aan de codex Welzijn op het Werk, boek IV,
titel 4;
- Indien het om persoonlijke beschermingsmiddelen gaat, voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex
Welzijn op het Werk, boek IX, titel 2;
- Indien het over collectieve bescherming gaat (al dan niet inbegrepen in de bestelling maar geen deel uitmakend
van het arbeidsmiddel), voldoen aan de bepalingen opgenomen in de codex Welzijn op het Werk, boek IX, titel 1;
2. Het bestelde moet ook voldoen aan volgende bijkomende veiligheidseisen:

Bij de levering moet de leverancier aan de cliënt een document bezorgen waarin de naleving van de bij de bestelling
geformuleerde voorwaarden en bijkomende veiligheidseisen verantwoord wordt. (codex Welzijn op het Werk, boek IV,
Art. 2.7.)
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