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Arbeidsinspectie conclusie BATA en EMMA 
handhavingsverzoeken

1/2

De Arbeidsinspectie heeft naar aanleiding van handhavingsverzoeken van BATA en EMMA zowel 
orthopedisch veiligheidsschoeisel van Neskrid als 4Allbrands inlegzolen in BATA en EMMA 
veiligheidsschoeisel geïnspecteerd en is tot de volgende juridische zienswijzen gekomen: 
   Arbeidsinspectie zienswijzen toestemming publicatie
   Arbeidsinspectie zienswijzen inzake EMMA handhavingsverzoek
   Arbeidsinspectie zienswijzen inzake BATA handhavingsverzoek
   Arbeidsinspectie zienswijzen inzake productverantwoordelijkheid
   Arbeidsinspectie zienswijzen inzake 4Allbrands inlegzolen in veiligheidsschoeisel
De juridische zienswijzen van de Arbeidsinspectie zijn gebaseerd op de Europese Verordening (EU) 
2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en als zodanig toepasbaar in alle EU-landen.

Conclusie Arbeidsinspectie
4Allbrands inlegzolen mogen zónder toestemming en restricties van de fabrikanten BATA en EMMA 
worden verkocht en in veiligheidsschoeisel van BATA en EMMA worden geplaatst.

4Allbrands inlegzolen mogen zónder toestemming en restricties van fabrikanten van 
veiligheidsschoeisel worden verkocht en in modellen van alle merken werk- en veiligheidsschoeisel 
worden geplaatst.

Onder de voorwaarde dat 4Allbrands inlegzolen aanvullend worden getest in de betreffende modellen 
van merken werk- en veiligheidsschoeisel. Na goedkeuring van de geteste combinatie (4Allbrands 
inlegzool in het model werk- of veiligheidsschoeisel) is voldaan aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen conform Verordening (EU) 2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 

Neskrid beschikt over deze aanvullende goedkeurende testen.

Neskrid gecertificeerde orthopedische schoeiseloplossingen 
Orthopedische schoeiseloplossingen zijn bestemd voor eindgebruikers met een voetproblematiek, 
een uiterst kwetsbare doelgroep met een ernstig verhoogd risico van blijvend letsel bij ongevallen. De 
gecertificeerde orthopedische oplossingen van Neskrid zorgen ervoor dat mensen met een (ernstige) 
voetproblematiek toch veilig en gezond kunnen (blijven) werken. Deze gecertificeerde medische 
hulpmiddelen werken preventief tegen klachten, voorkomen ziekteverzuim, maken zelfs re-integratie 
mogelijk en zorgen bovenal dat mensen volwaardig kunnen functioneren. 
De Arbeidsinspectie noemde tijdens haar inspectie Neskrid de benchmark voor gecertificeerd 
orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel. De Neskrid expertise in voorlichtingen, trainingen, 
documentaties, testen en (internationale) normcommissies wordt door marktpartijen beschouwd als 
een Europees keurmerk voor orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel. 

Neskrid 4Allbrands concept
Neskrid heeft op verzoek van haar klanten het 4Allbrands concept ontwikkeld. Met als ultieme doel: 
praktisch uitvoerbare orthopedische inlegzolen die toepasbaar zijn in modellen van alle merken werk- 
en veiligheidsschoeisel. 4Allbrands is dé innovatieve orthopedische oplossing voor gecertificeerde 
inlegzolen en loopzoolaanpassingen in modellen van alle merken werk- en veiligheidsschoeisel.
Distributeurs, retailers en werkgevers die 4Allbrands inlegzolen in hun assortiment opnemen, hoeven 
geen inlegzolen meer per merk werk- en veiligheidsschoeisel in te kopen. Dat vermindert fors de 
benodigde schapruimte in winkels en magazijnen. 
Orthopedische bedrijven, podotherapeuten, podologen en inlegzolenfabrikanten zijn met 4Allbrands 
oplossingen voor individuele inlegzolen niet langer meer overgeleverd aan het “keurslijf” aan 
protocollen, instructies en materialen per fabrikant van werk- en veiligheidsschoeisel.
Dankzij 4Allbrands inlegzolen als gecertificeerd medisch hulpmiddel kunnen mensen preventief en 
cliënten met een voetproblematiek direct worden geholpen bij voetspecialisten, in winkels en op 
het werk. Eindelijk zonder restricties, opgelegd door de fabrikant van hun favoriete merk werk- en 
veiligheidsschoeisel.

https://www.neskrid.com//docs/Persberichten/Arbeidsinspectie%20zienswijzen%20toestemming%20publicatie.pdf
https://www.neskrid.com/docs/Persberichten/Arbeidsinspectie%20zienswijzen%20inzake%20EMMA%20handhavingsverzoek.pdf
https://www.neskrid.com/docs/Persberichten/Arbeidsinspectie%20zienswijzen%20inzake%20BATA%20handhavingsverzoek.pdf
https://www.neskrid.com/docs/Persberichten/Arbeidsinspectie%20zienswijzen%20inzake%20productverantwoordelijkheid.pdf
https://www.neskrid.com/docs/Persberichten/Arbeidsinspectie%20zienswijzen%20inzake%204Allbrands%20inlegzolen%20in%20vei.pdf
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4Allbrands bibliotheek
In de 4Allbrands bibliotheek staan alle modellen van merken werk- en veiligheidsschoeisel die in 
combinatie met de 4Allbrands inlegzolen op de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn getest 
en goedgekeurd conform Verordening (EU) 2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). 
Mocht een model werk- of veiligheidsschoeisel van een (nieuw) merk in de 4Allbrands bibliotheek 
ontbreken, dan kunnen klanten zoals orthopedische bedrijven, podotherapeuten, podologen, 
inlegzolenfabrikanten, schoeiselfabrikanten, distributeurs en werkgevers in het Neskrid Online 
Customer System (NOCS) de gratis testprocedure voor dit model aanvragen. Na goedkeuring van alle 
testen van de 4Allbrands inlegzolen in het aangevraagde model, wordt het model (en nieuw merk) 
werk- of veiligheidsschoeisel toegevoegd aan de 4Allbrands bibliotheek. 
Aanvragen voor de gratis testprocedure zorgen ervoor dat de 4Allbrands bibliotheek continu wordt 
uitgebreid en actueel blijft.

4Allbrands voor fabrikanten & distributeurs
Op constructieve wijze heeft Neskrid het 4Allbrands concept toegelicht aan fabrikanten en 
distributeurs van favoriete merken werk- en veiligheidsschoeisel. Meerdere fabrikanten en 
distributeurs zijn met Neskrid een samenwerking aangegaan. Dit met als grote voordeel dat Neskrid bij 
introductie van een nieuw model meteen de 4Allbrands inlegzolen in combinatie met dit model gratis 
test en toevoegt aan de 4Allbrands bibliotheek. Fabrikanten van werk- en veiligheidsschoeisel hoeven 
dus zelf geen gecertificeerde orthopedische inlegzolen (meer) in hun modellen te ontwikkelen en 
kunnen toch hun klanten de noodzakelijke gecertificeerde orthopedische schoeiseloplossingen bieden, 
desgewenst ook als private label.

Neskrid voetexpert zoeken
Op de website van Neskrid bij de keuzeoptie “Neskrid Voetexpert zoeken” is er voor mensen met een 
voetproblematiek de mogelijkheid om de contactgegevens van een gediplomeerde voetspecialist in 
de buurt op te zoeken om een afspraak te maken. Hiermee ondersteunt Neskrid voor haar klanten de 
acquisitie van orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel.

Neskrid 4Allbrands de wereldwijde norm voor orthopedische schoeiseloplossingen.
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