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GEMEENSCHAPPELIJKE  INTERNE DIENST  PBW  –  I O K 
 

BIJLAGE AAN BESTELBON 
 

GEMEENTE HULSHOUT 

 
Onderwerp:       Zelftrekkende veeg- en 

 zuigmachine met cabine voor 
 werken op of langs de 
 openbare weg. 

 
Dienst: Grondgebiedzaken 
  

 
 Datum: 29 augustus 2019 
 
 
 
 
 Referentienummer: VB/HU.G/277 
  

 

1. Vigerende wetten en 
reglementen: 

  

- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
(ARAB). 

- De Codex over het welzijn op het werk (CODEX). 
- Het K.B. dd. 12/08/2008 betreffende het op de markt brengen 

van machines. 
- KB dd. 01/12/2016 (Richtlijn 2014/30/EU) betreffende de 

elektromagnetische compatibiliteit (EMC). 
- De Belgische Wegcode dd. K.B. 01/12/1975, met zijn 

uitvoeringsbesluiten. 
- Het M.B. dd. 07/05/1999 betreffende het signaleren van werken 

en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 
- Het K.B. dd. 06/03/2002 betreffende het geluidsvermogen van 

materiaal voor gebruik buitenshuis (BS 12.03.2002). 
 

2. Bijkomende eisen cf. 
objectief art. 3 K.B. dd. 
27.03.98: 
 

-  ZIE BIJLAGE 

3. Merktekens: 
 
 

- CE-markering en de nodige identificatiegegevens. 

4. Instructies/aanduidingen: 
 

- Nederlandstalige instructies bevatten: technische 
beschrijvingen / gebruiksvoorschriften / onderhoudsbepalingen. 

- De aanduidingen op de bedieningsorganen zijn in de 
Nederlandse taal gesteld en/of van pictogrammen voorzien. 

 
5. Opleiding: 
 

- De leverancier instrueert het personeel over gebruik en 
onderhoud. 

 
6. Attesten: 

 
 
 

- EG-verklaring van overeenstemming. 
- Het attest in bijlage, volledig ingevuld en ondertekend door een 

bevoegd persoon. 

 
 
 
 
 
Jef Embrechts 
Preventieadviseur 
Waarnemend diensthoofd
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 BIJLAGE 1. 
 
BIJKOMENDE EISEN: 
 

ONONTBEERLIJK OM HET OBJECTIEF TE BEREIKEN ZOALS VOOROPGESTELD DOOR HET DYNAMISCH 

RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM (K.B. DD. 27.03.98 ART. 3): 
 
1. De borstels zijn in geval van calamiteit onmiddellijk te stoppen. 
 
2. Het toestel is zo beveiligd dat bij starten van het toestel de tractie en / of het draaien van de 

borstels niet automatisch worden geactiveerd. 
 
3. Bij het verlaten van de cabine dienen de borstels en de zuiginrichting automatisch te stoppen. 

 
4. De in de breedte instelbare borstels worden in een opvallende kleur uitgevoerd zodat ze duidelijk 

zichtbaar zijn. 
 
5. Bij het achteruit rijden van het toestel wordt een voldoende hoorbaar en als dusdanig herkenbaar 

verwittigingsysteem geactiveerd. 
 
6. De bandendruk wordt ter hoogte van alle wielen op het chassis of in de velg vermeld. 
 
7. De machine is voorzien van een gesloten cabine: 

- met doelmatige luchtconditionering met stoffilter op de aangezogen lucht; 
- met geluidsisolatie waardoor het geluidsniveau ter hoogte van de bestuurder: 

o bij voorkeur de 80 dB(A) niet overschrijdt; 
o in ieder geval maximaal 85 dB(A) bedraagt. 
 

8. De machine moet voorzien worden van:  
- een poederblustoestel ABC – 2kg met BENOR-keurmerk; 
- een uitgebreide EHBO-kit; 
- een gevarendriehoek; 
- een fluorescerend vestje conform EN 471 van klasse 2-2. 
 

9. De machine is voorzien van: 
- 2 oranjegele zwaai- of flitslampen (voldoende beschermd); 
- rood-witte retroreflecterende arceringen in visgraatdiagram op de vrije oppervlakte aan de 

achterzijde en de voorzijde van het voertuig; 
- het verkeersbord A31 aan de achterzijde van het voertuig (dit bord is gemakkelijk 

wegneembaar, inklapbaar of afdekbaar zodat het, indien het voertuig niet wordt gebruikt ter 
signalering van werken op de openbare weg, niet zichtbaar is); 

- volledige reglementaire verlichting, signalisatie volgens de wegcode, afdoende beschermd 
tegen mogelijke beschadiging. 

 
10. Het voertuig wordt uitgerust met een signaalbalk (minimum 6 lampen in oranjegele kleur). De 

bediening van de signaalbalk dient te kunnen geschieden vanuit de bestuurdersruimte en is 
eenvoudig. De plaatsing van de bediening mag geen aanleiding geven tot risico’s bij normaal 
gebruik van het voertuig. De sturing van de signaalbalk bevat minstens 3 patronen: 
- Rechtse sequentie; 
- Linkse sequentie; 
- Vanuit het midden naar buiten (bidirectioneel). 
Op het bedieningspaneel dient het gekozen patroon eenvoudig waarneembaar en controleerbaaar 
te zijn (vb. LED). 
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BIJLAGE 2. 
 

STEMPEL VAN DE LEVERANCIER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTEST LEVERANCIER 
 

(Art. 8.2. van het K.B. dd. 12/08/1993) 
 
 
NAAM LEVERANCIER: ………………………………………………………………………………………… 
 
BESTELLING REF. NR.: ……………………………………………………………………………………….. 
 
VEILIGHEIDSEISEN VANWEGE GiD PBW (IOK): VB/HU.G/277   dd. 29/08/2019 
 
BESCHRIJVING VAN DE LEVERING: ……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ondergetekende bevestigt hierbij dat de levering voldoet aan de reglementaire en de bijkomende 
eisen zoals opgenomen in de bestelbon of de offerteaanvraag. 
 
Omschrijving van de wijze waarop aan de gestelde eisen wordt voldaan: 
 
(zo nodig met bijlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Naam en hoedanigheid: Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIT DOCUMENT DIENT IN TWEEVOUD GEVOEGD BIJ DE LEVERING 

 


