
 

 

 

 

 

 

 

 

bijlage aan bestelbon 

 10.02.2021 – Lokaal bestuur Hemiksem 

Bestelobject: Straatveegmachine met bestuurderszitplaats 

S0007332017 

Opgemaakt door: Natalie Driesen, preventieadviseur 

 

Het bestelobject moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

1 Vigerende wetten en reglementen 

 Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). 

 De Codex over het welzijn op het werk (CODEX). 

 Het K.B. van 12.08.2008 betreffende het op de markt brengen van machines. 

 Het K.B. van 21.04.2016 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal. 

 Het K.B. van 1.12.2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit. 

 Het K.B. van 6.03.2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis. 

 Het K.B. van 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

 

2 Aanvullende vereisten 

2.1  Algemeen 

2.1.1 De straatveegmachine moet voldoen aan: 

 NBN EN 13019 (2009 e.v.): Machines voor wegenreiniging – Veiligheidseisen. 

2.1.2 Indien de straatveegmachine geschikt is voor gebruik op de openbare weg moet zij voldoen 

aan het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen), aan de Belgische wegcode en 

moet zij uitgerust zijn met een gevarendriehoek, een brandblustoestel, een verbanddoos en 

een signalisatiehesje.  

2.1.3 De bandendruk is duurzaam vermeld op het chassis van de straatveegmachine.  

2.1.4 Indien een koppelpen op de machine is aangebracht is deze zo uitgevoerd dat onverwacht 

afpikken van de sleep onmogelijk is. 

2.1.5 De straatveegmachine is uitgerust met een auditief signaal (onderbroken toon) dat in werking 

treedt bij het achteruit rijden. 

2.1.6 De straatveegmachine is uitgerust met twee zijdelingse achteruitkijkspiegels. 

2.1.7 De straatveegmachine moet zodanig uitgerust zijn dat onopzettelijke bedieningen onmogelijk 

zijn bij het betreden of het verlaten van de bestuurderscabine. 

2.1.8 De straatveegmachine moet voorzien zijn van een beveiliging tegen starten door onbevoegden 

(sleutel, magnetische kaart, code). 

2.1.9 De straatveegmachine moet voorzien zijn van een startbeveiliging (onmogelijkheid tot starten 

bij een ingeschakelde rijrichting). 

2.1.10 De straatveegmachine moet voorzien zijn van een auditief waarschuwingssignaal (claxon). 

2.1.11 Een achteruitrijcamera is achteraan op de straatveegmachine ingebouwd.  

2.1.12 Een dodehoekcamera is voorzien en permanent waarneembaar uitgezonderd bij het achteruit 

rijden. Of de straatveegmachine is uitgerust met een 360°-camera. 

2.1.13 In de bestuurderscabine is een monitor geplaatst waarop de beelden van de achteruitrijcamera 

als de dodehoekcamera / 360°-camera waarneembaar zijn. De monitor is in het onmiddellijk 

zicht van de bestuurder geplaatst. 
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2.1.14 De plaatsing van de monitor moet in overleg met de bestuurders gebeuren. 

2.1.15 De straatveegmachine is uitgerust met een oranje-geel LED knipperlicht of gelijkwaardig, dat 

geplaatst is op de bestuurderscabine en dat moet werken als de straatveegmachine in bedrijf 

is. 

2.1.16 De straatveegmachine moet voorzien zijn van een afdoend klimatiseringssysteem. 

2.1.17 De voorruit zowel als de achterruit van de bestuurderscabine moeten voorzien zijn van 

ruitenwissers. 

2.1.18 De bestuurderscabine van de straatveegmachine moet voorzien van een afdoende 

stoffilterinstallatie. 

 

2.2 Signalering  

(Deze paragraaf is enkel van toepassing indien de straatveegmachine ingezet wordt voor mobiele 

werken op de openbare weg.) 

Indien het toestel/de combinatie uitrustingsstuk-voertuig/voertuig ingezet wordt voor mobiele werken 

op de openbare weg, dan moet de signalisatie voldoen aan het M.B. van 7.05.1999.  

- Voor- en achterzijde moet voorzien zijn van retroreflecterende rood-witte arcering in visgraat 

motief. Telkens minstens 1 m².  

- Twee oranjegele 360° zichtbare knipperlichten moeten voorzien zijn. Indien dit niet mogelijk is 

wordt een gelijkwaardig alternatief geplaatst (na bespreking met preventieadviseur).  

- Het gevaarbord A31 (zijde 70 cm) en het gebodsbord D1 (diameter 70 cm) worden 

meegeleverd. Deze zijn retroreflecterend en eenvoudig te manipuleren (verwijderen, richting 

aanpassen, terughangen). De borden moeten ook vooraan het voertuig gemonteerd kunnen 

worden. 

- Een looplicht (ledbalk) wordt voorzien achteraan op het voertuig. Het looplicht vervangt het 

oranje knipperlicht niet. 

 

2.3 Toegankelijkheid 

2.3.1 Voor het in- en uitstappen zijn er optreden aanwezig waarvan de afstand tot de grond niet 

groter is dan ongeveer 45 cm. 

2.3.2 De treden zijn voorzien van een antislipconstructie en moeten voldoende breed en diep zijn.  

2.3.3 Voor het gemakkelijk in- en uitstappen in de bestuurderscabine zijn handgrepen voorzien. 

 

2.4 Uitlaat 

2.4.1 De uitlaat is geïsoleerd tegen onvrijwillige aanraking (brandletsels). 

2.4.2 De uitlaat is zo geconstrueerd dat de bestuurder niet kan gehinderd worden. 

 

2.5 Hydraulisch systeem 

2.5.1 De hydraulische slangen in de nabijheid van de bestuurderszitplaats of zitplaats van 

meerijders of ter hoogte van de hydraulische bediening, moeten zo geïnstalleerd zijn dat bij 

een defect aan de hydraulische slangen geen personen in gevaar worden gebracht. 

2.5.2 Op het hydraulische systeem moet een overdrukbeveiliging aangebracht worden. 

2.5.3 Het systeem moet zo beveiligd zijn dat ongewilde bewegingen vermeden worden 

(slangbreukbeveiliging). 

 

2.6 Bestuurderszitplaats  

2.6.1 De bestuurderszitplaats moet in verschillende richtingen verstelbaar zijn, voldoende steun 

bieden en op gewicht instelbaar zijn. 

2.6.2 De bestuurderszitplaats is uitgerust met een veiligheidsgordel.  

2.6.3 Indien in de bestuurderscabine een bijkomende zitplaats is voorzien moet die uitgerust zijn 

met een veiligheidsgordel.   
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2.7 Hopper-kipsysteem 

2.7.1 Het Hopper-kipsysteem is dusdanig gebouwd dat ongewilde daling van het Hopper-

kipsysteem, inbegrepen bij energieonderbreking, wordt voorkomen. 

2.7.2 Het Hopper-kipsysteem is uitgerust met een mechanisch vergrendelmechanisme dat kan 

bediend worden van buiten de gevarenzone. 

2.7.3 In de bestuurderscabine van de straatveegmachine is als beveiliging, een akoestische en een 

visueel waarneembare waarschuwing aanwezig die de bestuurder waarschuwt wanneer het 

Hopper-kipsysteem niet in transportstand staat. 

2.7.4 De vuilroosters in de opvangbak moeten mechanisch of hydraulisch op en neer gelaten kunnen 

worden zodat ze op een vellige en ergonomische manier gereinigd kunnen worden.  

 

3 Merktekens 

3.1 De CE-markering en de nodige identificatiegegevens moeten op de straatveegmachine en alle 

toebehoren aangebracht zijn. 

 

4 Instructies/aanduidingen 

1.1 De Nederlandstalige instructies bevatten de technische beschrijvingen, gebruiksvoorschriften en 

onderhoudsbepalingen en moeten door de leverancier in 2-voud (waarvan één digitale versie)  

bezorgd worden aan het bestuur. 

1.2 De aanduidingen zijn in de Nederlandse taal gesteld en/of van pictogrammen voorzien. 

1.3 De restrisico’s zijn door middel van pictogrammen (verbods-, gebods- en 

waarschuwingspictogrammen) aangeduid op de machine en zijn uitrusting. De pictogrammen en 

hun betekenis zijn opgenomen in de Nederlandstalige handleiding. 

4.1 In de bestuurderscabine is een pictogram van “rookverbod” en “gordeldracht” duidelijk 

aangebracht. 

 

5 Opleiding 

5.1 De leverancier instrueert het personeel over gebruik en onderhoud. 

 

6 Attest 

De volgende attesten moeten door de leverancier in 2-voud (waarvan één digitale versie) bezorgd 

worden aan het bestuur: 

6.1 De EG-verklaring van overeenstemming conform het K.B. van 12.08.2008, met verwijzing naar 

de richtlijn 2006/42/EG en de normen vermeld in paragraaf 2.1.1, voor de machine en alle 

toebehoren. 

6.2 Het attest van gelijkvormigheid (zie bijlage) met de voorschriften van de Codex over het welzijn 

op het werk. 

6.3 Een ondertekend attest, met duidelijke omschrijving van de gegeven opleiding en vermelding 

van de personeelsleden van het bestuur die deelgenomen hebben aan de opleiding. 

6.4 Het kentekenbewijs afgeleverd door de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer. 

6.5 Het individuele goedkeuringscertificaat (COC) voor de straatveegmachine afgeleverd door de 

federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer.   
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MODEL VAN ATTEST, TE HERNEMEN OP BRIEFPAPIER MET UW FIRMAHOOFDING EN ONS TERUG TE BEZORGEN BIJ LEVERING VAN 

DE BESTELLING. 
 

 

 

ATTEST VAN GELIJKVORMIGHEID MET DE VOORSCHRIFTEN VAN 
 DE CODEX OVER HET WELZIJN OP HET WERK. 

 

 

Wij bevestigen dat de machine  
 
Merk:  Type: 
 

Serienummer: 
 

 
Geleverd aan het lokaal bestuur van: 
 
Afdeling:  
  
Volgens uw bestelling nr.:     van:         /         / 
 

Voldoet aan: 
 
 De voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de geldende wetten en 

reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te 

bereiken, vooropgesteld in de Codex over het welzijn op het werk, ter uitschakeling van de 

gevaarlijke arbeidsvoorwaarden: 

“zowel de onontbeerlijke materiele veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van de werknemers 

tegen de aantoonbare aan hun arbeid inherente risico's als de nodige maatregelen voor de 

aanpassing van de arbeid aan de mens zijn genomen”. 

 
 De vereisten opgenomen in de bijgevoegde «BIJLAGE AAN BESTELBON – S0007332017». 

 
De inrichting/ombouw/opbouw van het voertuig werd gerealiseerd conform de richtlijnen van de 
fabrikant van het voertuig. 
 
Opmerkingen onzerzijds inzake naleving der gestelde eisen: 
 

 

 

  
Handtekening: Stempel van leverancier:  

     
 

Naam:        Datum:  

 

 


