
VEILIG AAN HET 
WERK MET ALLES 
WAT NIEUW IS. 
DE PBM-VERORDENING (EU) 2016/425.

WAAR MOET IK OP LETTEN?

De nieuwe Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (EU) 
2016/425 vervangt de richtlijn 89/686/EWG. De Verordening is 
op 20 april 2016 van kracht geworden en vanaf 21 april 2018 is 
deze in de gehele Europese Unie van toepassing. De Verordening 
bundelt alle criteria waaraan, bij het produceren en aanbieden 
van PBM´s, moet worden voldaan en laat geen ruimte meer voor 
verschil van interpretatie door de afzonderlijke EU-landen. 

In deze brochure zetten wij op een rijtje wat er voor u als distri-
buteur van PBM’s verandert en hoe wij als producent van PBM’s 
deze nieuwe Verordening naleven.

Belangrijke verschillen met de oude richtlijn zijn de nieuwe 
toepassingsgebieden en productcategorieën: zo vallen in de 
nieuwe Verordening ook ovenhandschoenen onder de PBM’s en 
zijn oordoppen ingedeeld in productcategorie III.  

De productcategorieën van de PBM-artikelen van BProtected zijn 
echter niet gewijzigd.

21-04-2023
 • Einde van de validiteit van alle certificeringen die conform richt- 

lijn 89/686/EWG zijn uitgegeven.
 • Distributeurs mogen echter nog steeds producten aanbieden die 

zijn gecertificeerd volgens richtlijn 89/686/EWG.

21-04-2018
De nieuwe Verordening (EU) 2016/425 is in werking   
getreden. Begin van de overgangsregeling

 • Alle marktdeelnemers moeten voldoen aan de verplichtingen  
uit de Verordening.  

 • Certificeringen op basis van de nieuwe Verordening zijn nu  
pas mogelijk.  

 • PBM-artikelen die zijn gecertificeerd op basis van richtlijn 
89/686/EWG mogen nog steeds worden verkocht.

21-04-2019
Einde van de overgangsregeling

 • Alle begeleidende documentatie, die bij PBM-artikelen wordt 
toegevoegd, moet nu inhoudelijk voldoen aan de nieuwe Ver-
ordening. Dit betekent dat Inverkeerbrengers hun documentatie 
moeten hebben geactualiseerd. Hernieuwde certificering, op 
basis van de nieuwe Verordening, is niet noodzakelijk. 

 • Indien de begeleidende documentatie inhoudelijk niet over-
eenkomt met de nieuwe Verordening, mogen artikelen, die zijn 
gecertificeerd volgens richtlijn 89/686/EWG, niet meer in het 
verkeer worden gebracht. 

 • Het aanbieden van producten op de markt door distributeurs is 
onbegrensd mogelijk.

Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG 
Domstraße 55-73
50668 Köln
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Paul de Jonge
Mobiel: +31 6 552 53 95 74 
E-mail:  
p.dejonge@bierbaum-proenen.de

Wij adviseren u graag:

Timeline

BP-handleiding voor de nieuwe Verordening

PBM-Verordening 
(EU) 2016/425
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MARKTDEELNEMERS. 
Iedere marktdeelnemer (economische actor) in de PBM-supply chain 
is verplicht om de marktdeelnemers voor en na hem in de supply 
chain te kennen en documentatie van de geleverde PBM’s 10 jaar 
lang te bewaren. De marktdeelnemers zijn gedefinieerd als DISTRI-
BUTEUR (bijv. dealers en textile service bedrijven) of als INVERKEER-
BRENGER (bijv. producenten, gevolmachtigden en importeurs).

DISTRIBUTEUR, bijv. dealers en textile service bedrijven:  
Bij het aanbieden van PBM’s gaat het om het gratis of tegen betaling 
ter beschikking stellen van PBM-artikelen, met het doel deze te ver-
kopen of op de Europese markt te gebruiken in het kader van zakelijke 
activiteiten. Een Distributeur moet voldoen aan de verplichtingen 
van een Inverkeerbrenger wanneer hij PBM’s onder zijn eigen naam 
of eigen merk op de markt brengt. Of dat de in verkeer gebrachte 
PBM’s zodanig worden veranderd, dat deze hierdoor mogelijkerwijze 
niet meer voldoen aan de vereisten uit de Verordening (bijv. door het 
aanbrengen van niet correcte logo’s).

INVERKEERBRENGER bijv. producenten, gevolmachtigden en 
 importeurs: Bij het aanbieden van PBM’s gaat het om het voor het 
eerst in het verkeer brengen van PBM’s op de Europese markt.

• Producent: iemand die PBM’s produceert dan wel laat ontwikkelen 
en produceren en deze onder zijn eigen naam of merk op de markt 
brengt.

• Gevolmachtigde: iemand die door een producent schriftelijk is 
bevoegd met het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in naam 
van de producent.

• Importeur: iemand die PBM’s invoert uit een ander land en deze voor 
het eerst deze in het verkeer brengt op de Europese markt brengt.



De nieuwe verplichtingen 
voor u als distributeur:
(bijv. dealers en textielbedrijven)

Informeren:  
U moet zich zorgvuldig informeren over de criteria uit 
de Verordening

• Informatie van de Inverkeerbrenger  
 (in de officiële taal per land) ...

• Conformiteitsverklaring ...

• Labeling van de producent ...

• CE-keurmerk ...

Verplichtingen voor ons 
als Inverkeerbrenger: 

Alle PBM-artikelen van 
BP zijn voorzien van 
een CE-keurmerk. Dit is 
te vinden op een etiket 
dat is ingenaaid aan de 
binnenkant van elke  
PBM van BP.

Als Inverkeerbrenger zijn 
wij verplicht om alle risico’s 

waartegen het PBM beschermt 
te beschrijven en daarbij te 

verwijzen naar de toegepaste 
geharmoniseerde EU-normen 

met hun publicatiedatum. 
Daarnaast moet de verplichte 

Conformiteitsverklaring ten 
minste als downloadlink te 

vinden zijn op elke PBM.   

Al deze informatie is terug te 
vinden in onze “Gebruikers-
instructie” die bij elk PBM is 

toegevoegd.

BP Hi-Vis Protect 
Outdoor

KG 028

EN 343

EN ISO 11611

EN ISO 20471 EN 14058

IEC 61482-2EN 13034-6

EN 1149-5EN ISO 11612

Als Inverkeerbrenger 
zijn wij ook verplicht om 
onze producten zodanig 
te kenmerken dat deze 

traceerbaar zijn. Daarom 
alle producentgegevens 

zoals type-, batch- 
of serienummer 

herkenbaar en 
permanent vermeld in 

elk BP PBM-product.

BP-productie- 
ordernummer 
(= serie-/ 
batchnummer)

BP-productie- 
ordernummer

Productiedatum  
(een vrijwillige  
vermelding van BP)

BP-artikelnummer  
(= typenummer)

Merknaam

Adres, labeling  
van de producent

2432 820 5332

F/E

I/E

D/A/CH/PL

GB

NL

waist

chest

cintura

pecho

64/66L

64/66L

58/60L

64/66L

50/52L

47/50L

Bierbaum - Proenen GmbH & Co.KG

Domstraße 55 -73

50668 Köln, Germany

www.bp-online.com

126-133

185-194
120-129

Monat/Jahr

Additioneel:
BP bewaart 10 jaar lang alle technische documentatie,  
Conformiteitsverklaringen en informatie over de afnemers  
van onze PBM’s.

Daarnaast heeft BP de verplichting om medewerking te 
verlenen aan de Markttoezichthouder.

Tot slot zijn we verplicht om passende correcties door te 
voeren indien is vastgesteld dat BP-artikelen niet conform 
zijn met de Verordening en om alle belanghebbende 
marktdeelnemers hierover te informeren.

1

1

2

3

1 2 3

Controleren:  
U moet nagaan of de Inverkeerbrenger de vereiste 
documentatie heeft opgesteld en bijgevoegd:

Auftragsnummer

AuftragsnummerOndersteunen:  
U bent verplicht tot medewerking met de 
Martktoezichthouder.

Garanderen: 
U moet er voor zorgdragen dat de beschermende 
werking tijdens de opslag niet in gevaar komt.  
Alle PBM-artikelen van BP zijn daarom apart verpakt, 
BP HiVis kleding wordt bovendien in een UV-
beschermende verpakking geleverd.


