H e t w e t te l i j ke k a d e r v a n

veiligheidsschoenen

Wat geb eur t er a l s u h i er va n a f w i j k t e n h oe ku n t u d i t voo r ko m e n ?

Negen op de tien dragers van

veiligheidsschoenen draagt de

schoenen zoals de fabrikant ze
gemaakt heeft. Maar er is ook

een groep die andere, aangepaste

inlegzolen nodig heeft. Dit kunnen

standaard inlegzolen zijn maar ook
podotherapeutische steunzolen.
Op zich niks mis mee zolang de

andere steunzool het loopcomfort

ten goede komt, zou u denken. Maar

er komt meer bij kijken dan alleen uw
loopcomfort.

Wij informeren u graag over
het wettelijke kader van

veiligheidsschoenen, wat de gevolgen
zijn als u van dit kader afwijkt en
uiteraard bieden wij u óók een
oplossing.

Bij het vervangen van de originele inlegzolen, veranderen de
eigenschappen van de schoenen.

Wetgeving voor werkschoenen en veiligheidsschoenen
In Europa zijn er richtlijnen opgesteld voor

veiligheidsschoenen die zijn gebundeld in de EN ISO 20345

(EN345). Hierin wordt bepaald waaraan veiligheidsschoenen
moeten voldoen en welke klassen er onderkend worden.
Daarnaast moeten producten die verhandeld worden in

Europa over de CE normering beschikken. Hieruit blijkt dat de
producten, dus ook werkschoenen en veiligheidsschoenen,
aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen.
De veiligheidsschoenen met
CE normering zijn getest
in de staat zoals ze uit

de fabriek komen, met de
originele inlegzool.

Wanneer u de originele

inlegzool vervangt door

een andere inlegzool wijken
de schoenen af van de

geteste norm en vervalt de
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Gaan & Staan podotherapie

CE normering. U draagt dan veiligheidsschoenen zonder CE
normering en draagt dus gewone schoenen.

Gewone schoenen? Maar de veiligheidsneus zit er toch nog in
en alle andere eigenschappen zijn toch hetzelfde gebleven?

Jazeker, maar voor de wet draagt u geen veiligheidsschoenen

Wanneer u de inlegzolen van uw
schoenen vervangt door andere
inlegzolen van hetzelfde merk
als uw schoenen blijft de CE

meer.

normering in tact. Werkschoenen

Als er een ongeval gebeurt is de schade niet te overzien.

gecertificeerd als de combinatie

De aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt zodra u de

inlegzool verwisselt en is dus niet meer aansprakelijk voor zijn
producten. Heel kort door de bocht kunnen we stellen dat er

en veiligheidsschoenen zijn pas
van schoen en inlegzool
gecertificeerd zijn.

niets aan de hand is zolang er geen ongelukken gebeuren.
Verschillende verzekeraars en arbodiensten keren niet

meer uit bij een ongeval waarbij geen werkschoenen met
CE normering worden gedragen. U wordt behandeld als

iemand die geen veiligheidsschoenen draagt. Het dragen van
werkschoenen zonder CE normering is dus daadwerkelijk een
probleem!

Heeft u vragen over de wetgevingseisen m.b.t. gecertificeerde
zolen of wilt u meer informatie over podotherapie in het
algemeen? Neem dan contact met ons op.
gaanenstaan.nu

Gaan & Staan levert gecertificeerde op maat

aangemeten podotherapeutische zolen.

0345 520267 ▪ info@gaanenstaan.nu

Veilig gaan en staan

gaanenstaan.nu

