Is uw
gehoorbescherming
geschikt?
Vanaf 2016 wordt schadelijk lawaai officieel
erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de
gezondheid in de nieuwe PBM-verordening*.
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Is uw gehoorbescherming
geschikt?
Schadelijk lawaai is een van de 3
grootste gevaren voor de gezondheid
op de werkplek. Vanaf 2016
wordt schadelijk lawaai officieel
erkend als een onomkeerbaar
gevaar voor de gezondheid in
de nieuwe PBM-verordening.
Daarmee komt gehoorbescherming
in dezelfde hoge risicocategorie
als ademhalingsbescherming en
valbescherming.

Welke gevolgen zal deze
verandering van categorie
voor u hebben?
Uw leverancier van
gehoorbeschermingsproducten

Producenten van gehoorbeschermingsproducten
zullen onderworpen zijn aan strengere continue
kwaliteitscontroleprocedures, waaronder
kwaliteitscontrole van producten of kwaliteitsborging
voor de hele productievestiging. Daarnaast zal er een
nieuwe CE-markering komen voor alle verpakkingen en
producten (voor zover haalbaar).

Uw gebruikers van
gehoorbeschermingsproducten

Bescherming tegen schadelijk lawaai moet heel serieus
worden genomen. Het is van groot belang om het juiste
product te gebruiken en correct te dragen. Dit wordt
erkend in de nieuwe verordening, die gebruikers meer
vertrouwen zal geven dat de producten die ze dragen
gegarandeerd bescherming kunnen bieden.

Wat moet u als veiligheidsbeambte doen?

• U moet nagaan dat u gehoorbeschermingsproducten
koopt van een fabrikant die de nieuwe verordening
naleeft als deze van kracht wordt na 2019.
• Training van werknemers in de juiste keuze van
persoonlijke beschermingsmiddelen is al een
essentiële vereiste krachtens de
PBM-gebruikersrichtlijn 89/656/EEG.

Wat gebeurt er en wanneer?
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• De nieuwe verordening is gepubliceerd in
het Publicatieblad van de Europese Unie
en aangenomen door de lid organen

• Zowel producten die voldoen aan de
oude PBM-richtlijn als aan de nieuwe
PBM-verordening mogen in de handel
worden gebracht

• Testinstanties, aangemelde instanties
en producenten moeten zich vertrouwd
maken met de nieuwe verordening

(overgangsperiode)

3M kan u helpen

3M heeft een speciaal team van experts
op het gebied van gehoortechniek en
regelgeving in Europa

Bij 3M zijn onze productieprocessen al aangepast aan
de strengere kwaliteitsbewakingseisen van de nieuwe
verordening, en ons team van experts neemt actief
deel aan veel Europese standaardiseringscomités en
vakorganisaties zoals de European Safety Federation.

3M kan u helpen om aan uw essentiële
trainingseisen te voldoen

Zoals bij alle persoonlijke beschermingsmiddelen die
worden gebruikt in een omgeving met hoog risico,
moet u erop kunnen vertrouwen dat u de juiste
gehoorbeschermingsproducten kiest, die zijn afgestemd
op de behoeften van uw werkplek. 3M kan helpen. We
bieden een reeks van trainingsservices aan, waaronder:

3M heeft meer dan 50 jaar ervaring
met de ontwikkeling van innovatieve
gehoorbeschermingsproducten

Bij 3M weten we dat het belangrijk is om onze klanten
de juiste mate van ondersteuning te bieden. Dat kan zijn
u helpen de juiste producten te kiezen voor bepaalde
risico’s en werkomgevingen, of u helpen geïnformeerd te
blijven over nieuwe wetgeving en de implicaties voor uw
werkplek.
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presentaties
seminars
face to face demonstraties
trainingsvideo’s voor gebruikers
webinars
fittesten

Maart 2019
• Aangemelde instanties kunnen
producten certificeren op basis van de
nieuwe verordening
• Producenten kunnen de CE-markering
aanbrengen en producten in de handel
brengen die voldoen aan de nieuwe
verordening

(implementation period)
• De nieuwe PBM-verordening is volledig
geïmplementeerd
• De nieuwe producten die in de handel
worden gebracht moeten voldoen aan
de nieuwe verordening

Meer weten?

WEBINARS EN SEMINARS ‘IS
UW GEHOORBESCHERMING
GESCHIKT?’
3M biedt u de gelegenheid om u te informeren over
de nieuwe verordening en de gevolgen die ze zal
hebben voor uw werkplek. In 2016 organiseren we op
verschillende plaatsen in Europa webinars en seminars.

Die omvatten:
• voorstelling van de nieuwe PBM-verordening
• demonstratie van het 3M™ E-A-Rfit™
validatiesysteem
• Gratis deelname

Uw plaats
boeken
Ga naar

www.3msafety.be/Cat3
Of neem contact op met uw
lokale 3M vertegenwoordiger
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