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Handschoenen

RICHTLIJNEN, NORMEN EN WETGEVING

Voor elke toepassing de juiste bescherming
De eisen die gesteld worden aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) en de toepassingen zijn vastgelegd in de Europese Richtlijn 
89/686/EWG en door talrijke normen en wetten verder uitgewerkt. Om 
enigszins een snelle indeling in deze PBM‘s te maken, heeft men een 
indeling gemaakt op basis van 3 risico categorieën:

Categorie 1 – laag risico (Cat. I): Eenvoudig persoonlijk bescher-
mingsmiddel, de handschoenen dienen aan de basisvoorwaarde EN 
420 te voldoen en dienen te zijn voorzien van een CE kenmerk. Een 
typekeuring is niet vereist, een conformiteitsattest is voldoende.

Categorie 2 – medium risico (Cat. II): Additioneel is hier een 
typekeuring vereist. Bij de handschoen moet een gebruiksaanwijzing of 
informatieblad ter beschikking worden gesteld. Onder deze norm valt 
bijvoorbeeld de handschoen met EN 388, bescherming tegen
mechanische gevaren.

Categorie 3 – hoog risico (Cat. III): Naast de typekeuring, het 
informatieblad of gebruiksaanwijzing en het CE keurmerk is hier bijkomend 
een kwaliteitscontrole volgens ISO vereist. Hieronder vallen als voorbeeld 
brandweer- of chemicaliënbeschermende handschoenen, waarbij als deze 
kapot gaan ernstige schade aan de gezondheid van de drager te ver-
wachten (dodelijke gevaren) valt. Om het de gebruiker makkelijker te ma-
ken, zijn er pictogrammen ingevoerd die de beschermfuncties weergeven.

EN 420: Algemene eisen voor handschoenen 
In de EN 420 is volgende informatie over beschermhandschoenen
vastgelegd: relevante testen en algemene eisen over de basisregels van 
de vormgeving, confectie van handschoenen, weerstand van de gebruikte 
materialen tegen waterindringing, onschadelijkheid, comfort en prestaties, 
de door de fabricant te voorziene kentekens en de door de fabricant te
leveren informatie.

EN 374: Bescherming tegen micro-organismen
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Vloeistoftest  bestand/niet bestand

EN 374: Bescherming tegen chemische gevaren
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Penetratietest   bestand/niet bestand
Permeabiliteitstest  doorlaattijd

EN 388: Mechanische risico’s
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Slijtagebestendigheid  0 – 4
Snijbestendigheid  0 – 5
Doorscheurbestendigheid  0 – 4
Doorsteekbestendigheid  0 – 4

EN 388: Bescherming tegen statische electriciteit
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Anti-statische eigenschappen   bestand/niet bestand

EN 407: Bescherming tegen thermische risico’s
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Brandbestendigheid  0 – 4
Contactwarmte  0 – 4
Convectieve hitte  0 – 4
Stralingswarmte  0 – 4
Weerstand tegen kleine
spatten gesmolten metaal  0 – 4
Weerstand tegen grote 
hoeveelheden vloeibaar metaal  0 – 4

EN 511: Bescherming tegen gevaren door koude
Proefcriteria  mogelijke waarderingen
Convectieve koude  0 – 4
Contactkoude  0 – 4
Waterdichtheid  0 – 1

Hierbij is: 0 = minimale eis, 4 – 5 = hoogste graad


