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‘De nieuwe wet is in april van dit jaar ingegaan 
en in de aanloop zag je al dat producenten zich 
terugtrokken of hun assortiment verkleinden’, 
vertelt Bram van Berkel. ‘Voor sommige pro-
ducten worden de kosten simpelweg te hoog. 
Ook wij hebben keuzes moeten maken in het 
assortiment, bijvoorbeeld op het gebied van 
kleurstellingen.’

Met meer dan 25 jaar ervaring in persoonlijke 
beschermingsmiddelen en als middelbaar veilig-
heidskundige weet Bram veel te vertellen over 
veiligheid in het groen. ‘Ik neem graag geluiden 
uit de praktijk mee naar onze development-
afdeling, zodat onze producten steeds beter 
aansluiten bij wat de vakman in het groen nodig 
heeft om veilig te werken.’

Wie moet wat doen?
De wet, verwoord in richtlijn 89/686/CEE van 
artikel EU 2016/425, heeft voor elke schakel in de 
keten gevolgen. Producenten moesten ervoor 
zorgen dat alles wat sinds april geproduceerd 
wordt, voldoet aan de nieuwe richtlijn. Dealers 

mogen nog tot en met 2021 producten verko-
pen die zijn vervaardigd vóór de ingangsdatum 
van de richtlijn, dus april 2019. Wat na 2021 nog 
in het magazijn ligt, mag niet meer verkocht 
worden. Gebruikers hoeven hun materialen pas 
te vervangen wanneer deze versleten zijn. Het 
kan dan zijn dat de producten die ze gewend 
waren te gebruiken, niet meer leverbaar zijn.

EU-wet versus Arbowet
‘Wanneer we over producten, producenten 
en dealers praten, gaat het om de nieuwe 
Europese regelgeving. Voor de eindgebruiker 
geldt de Nederlandse Arbowet als het gaat om 
de verstrekking van PBM’s’, legt Bram uit. ‘Die 
Arbowet is van toepassing op werknemers en 
niet op werkgevers en zzp’ers. Maar let op: heb 
je als zelfstandig ondernemer letsel en ben je 
daarvoor verzekerd, dan is de kans groot dat de 
verzekeraar kijkt of je je aan de wetgeving heb 
gehouden.’

Elke kleur een eigen certificaat
Wie gewend was om bijvoorbeeld voor vrouwe-
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lijke teamleden een roze helm te bestellen, loopt 
de kans dat deze straks niet meer leverbaar is. 
Bram legt ons de achtergrond daarvan uit: ‘Deze 
wet is in 2016 aangekondigd, dus producenten 
wisten wat eraan kwam. Een van de wijzigingen 
was dat elke PBM, bestaand of nieuw, opnieuw 
gecertificeerd moest worden volgens de nieuwe 
richtlijn. Dat certificaat is vervolgens maar vijf 
jaar geldig. Ter vergelijking: voorheen bleef een 
certificaat geldig tot er iets aan of in het pro-
duct wijzigde. En als je een certificaat had voor 
bijvoorbeeld een helm, dan gold dit voor alle 
kleuren van dat type helm. Over vijf jaar krijgt 
elke kleur van elk product zijn eigen certificaat. 
Als je weet dat het laten certificeren van een 
product als zaagkleding € 15.000 per item kost, 
dan begrijp je dat er van sommige producten 
hoge volumes verkocht moeten worden, wil dit 
elke vijf jaar rendabel zijn. Ik kan me zo voorstel-
len dat roze helmen daarvoor te weinig verkocht 
worden.’

Zaagbroek nu in klasse III
PBM’s worden geclassificeerd op basis van 
risico’s, die in categorieën zijn ingedeeld. In 
categorie I vind je de minimale risico’s, categorie 
III omvat risico’s die zeer ernstige gevolgen kun-
nen hebben, zoals overlijden of onomkeerbare 
schade aan de gezondheid. In categorie II vind 
je de rest. Categorie III bestaat uit dertien risico’s. 
Onder andere gehoorbeschadiging en snijwon-
den door kettingzagen zijn nu toegevoegd aan 
categorie III; die stonden eerst in categorie II.

Bram: ‘Bij gehoorbescherming staan we niet 
altijd stil, maar gehoorbeschadiging is wel een 

onderschat risico. Er wordt gemeten vanaf 80 
decibel. Bij een geluidsniveau van 80 dB kun je 
acht uur werkzaam zijn zonder dat er schade aan 
je gehoor ontstaat. Per 3 decibel verhoging hal-
veert die tijd. Bij 83 dB is dat dus vier uur en bij 
86 dB nog maar twee uur. Dat gaat dus heel snel.’

Iedereen moet alles jaarlijks laten keuren
‘Mensen weten wel dat ze hun persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten laten keuren’, 
vertelt Bram, ‘maar dit geldt nu voor alle PBM’s 
die vallen in categorie III. Zaagprotectiekleding, 
otoplastieken en alle andere vormen van 
gehoorbescherming, adembescherming, noem 
maar op. Alles wat kan worden gekeurd, moet 
jaarlijks worden gekeurd. Doe je dit niet, houd 
dan maar rekening met financiële gevolgen 
wanneer er een bedrijfsongeval is, want je wordt 
er door je verzekering waarschijnlijk wel op 
afgerekend. Bedrijven met een certificering zoals 
ISO, VCA of een andere normering hebben in de 
richtlijnen staan dat PBM’s gekeurd dienen te 
worden.’

Minder keuze
Dat de assortimentsbreedte afneemt door 
de invoering van deze wet en de gevolgen 
daarvan voor de producent, is al zichtbaar. 
Bram: ‘Er waren drie leveranciers van versnip-
peroveralls en zaagsnipperoveralls; nu is ons 
merk Sticomfort nog het enige. De anderen zijn 
gestopt. Maar ook voor ons assortiment heeft 
de wet gevolgen. Een werkbroek die wij eerst in 
zwart en groen leverden, maken we nu alleen 
nog maar in het zwart. Groen wordt te weinig 
verkocht om de kosten eruit te halen. We moes-
ten dus kiezen tussen óf een heel dure broek, die 
vervolgens niet verkocht wordt, of één kleur. Dat 
geldt ook voor handschoenen, oordopjes, echt 
elk product. Minder populaire kleuren zullen dus 
uit beeld verdwijnen. Het is simpelweg te duur.’

Gevolgen en tips
Deze gewijzigde wetgeving heeft dus heel 
wat gevolgen. Producenten hebben hogere 
kosten vanwege de vijfjaarlijkse verplicht keu-
ring van hun PBM’s. Bedrijven moeten hun 
risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) aanpas-
sen. Bouwmarkten kunnen een deel van hun 
assortiment niet meer als PBM’s verkopen. 
Keuringsinstanties, daarentegen, varen er wel 
bij. ‘Wij wachten al een tijdje op ons laatste cer-
tificaat, maar die mensen hebben het hartstikke 
druk’, beaamt Bram.

‘Controleer je persoonlijke beschermingsmidde-
len en laat ze keuren. Doe dat op tijd’, benadrukt 
Bram. ‘En vooral: schaf de juiste producten aan. 
Is het geluidsniveau van jouw kettingzaag 115 
decibel, zorg dan dat je gehoorbescherming 
terugdempt tot 80 dB en koop niet iets dat 25 
dB dempt. Want dan loop je nog steeds schade 
op.’
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