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In België zijn conform artikel IX. 2-26. van de Codex over het welzijn 
op het werk, de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) tegen het 
vallen onderworpen aan een onderzoek door een Externe Dienst voor 
Technische Controles op de werkplaats (EDTC), erkend voor controle 
van hefwerktuigen.

Maar wat is wel en niet verplicht?

Om dit duidelijk te maken, zetten wij eerst de 2 betrokken wetgevingen op een rij: 
De Codex, meer bepaald de regelgeving rond het gebruik van PBM’s, enerzijds en anderzijds de PBM-productwetgeving  
(Europese wetgeving in de EU van toepassing). 
De eerste wordt in het jargon ook sociale (minimale) wetgeving genoemd, terwijl de andere economische wetgeving is.  
Bij sociale richtlijnen mogen de lidstaten verder gaan dan wat Europees minimaal is voorgeschreven. 

CODEX: 
Deze wetgeving is enkel van toepassing op werkgevers en werknemers (en daarmee gelijkgestelden) in België en behandelt het 
welzijn op het werk. In de Codex komt de regelgeving van PBM’s voor in boek IX, titel 2 als omzetting van richtlijn 89/656/EEG 
en is een uitvoeringsbesluit van de welzijnswet.
Toezicht wordt uitgevoerd door de Algemene Directie Toezicht van het welzijn op het werk (AD TWW) van de Federale  
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).  
Let op: niet alleen de werkgever, maar ook de leden van de hiërarchische lijn hebben verantwoordelijkheden en kunnen aan  
sancties onderworpen worden.

PBM-productwetgeving: 
Een PBM moet steeds voldoen aan de PBM-productwetgeving, de PBM Verordening (EU) 2016/425 (dit kan door de  
transitieperiode nog tot en met 20/04/2019 ook aan de PBM Richtlijn 89/686/EEG), ongeacht of het PBM wordt gebruikt in 
een werkgever/werknemer of in een andere (bijv. als particulier, zelfstandige) situatie. De algemene veiligheidsprincipes worden 
opgenomen in boek IX van het Wetboek Economisch Recht (WER). De specifieke eisen voor het op de markt brengen van 
een PBM zijn terug te vinden in de PBM-productwetgeving. Toezicht wordt in eerste instantie uitgevoerd door de Algemene  
Directies Kwaliteit & Veiligheid en Economische inspectie van de FOD Economie. Ook de Algemene Directie Toezicht op het  
Welzijn op het Werk (AD TWW) kan toezicht uitvoeren in het kader van een werkgever/werknemer gebruik. Omdat een PBM het  
laatste redmiddel is voor een individu bij gevaar, is het ontwikkelings- en productieproces van dergelijke producten terecht sterk  
gereglementeerd.

Soorten PBM:  Categorie I, II, III:
De PBM-productwetgeving maakt een onderscheid tussen de risico’s die de producten moeten afdekken:
•	 Categorie I: PBM ontwikkeld voor het voorkomen van gevolgen van minimale risico’s. Dit is een limitatieve lijst.  
•	 Categorie III: PBM ontwikkeld voor het voorkomen van de gevolgen van risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen hebben, 

zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid. Ook dit is een limitatieve lijst. Bescherming tegen vallen van 
hoogte valt onder deze categorie.

•	 Categorie II: alle PBM die niet onder deze 2 bovenvermelde categorieën vermeld staan. 

Auteur artikel: Gwin Steenhoudt - Secretaris Generaal Febelsafe
in samenwerking met FOD Waso, FOD Economie, GTO en Febelsafe leden. 



Strenge regels rond ontwikkeling en productie:

Bewijs leveren:
Een fabrikant van een PBM moet, alvorens het PBM in de handel te brengen, garanderen/instaan (= technisch dossier + 
testen/keuren van het product) dat dit PBM aan de PBM-productwetgeving (niet alleen het afdekken van door hem geuite claims 
maar ook ervoor zorgen dat het PBM op zich geen risico vormt) voldoet. De fabrikant maakt in zijn technisch dossier melding 
van de aanvaardbare wisselstukken of opzetstukken die in combinatie met zijn PBM gekeurd en getest zijn en dus in combinatie 
aangewend mogen worden.

Instructies van de fabrikant (gebruikersinstructies):
Dit document bevat onder andere alle nuttige informatie voor de gebruiker (ieder individu al dan niet werknemer) rond het PBM 
qua inzetbaarheid, gebruik, stockage, onderhoud, levensduur, … alsook welke accessoires en aanvullingen in combinatie met 
zijn PBM mogen aangewend worden. Dit document moet, conform de PBM-productwetgeving, bij het geleverde PBM aanwezig 
zijn in de taal van het taalgebied. Voor België moeten de instructies dus minimum geleverd worden in het Nederlands voor  
Vlaanderen, in het Frans voor Wallonië, in het Duits voor Duitstalig België en wat Brussel betreft, zowel in het Frans als in het 
Nederlands. 

Normen:
•	 De bewijslast dat het PBM voldoet aan de PBM-productwetgeving kan o.a. door de fabrikant geleverd worden door aan te 

tonen dat de eisen/claims van zijn product binnen de eisen van norm(en) vallen.   
•	 Een norm is geen wet, maar wel een afspraak, die bekomen is op basis van consensus vastgelegd in een document,  

voorzien van een jaartal van publicatie. Normen zijn wel verplicht als er in de regelgeving expliciet naar verwezen is  
(dit laatste is momenteel niet het geval voor PBM).

•	 In de normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen is een Annex ZA opgenomen, die de relatie met de  
PBM-productwetgeving legt. Deze normen worden na publicatie geharmoniseerd. Geharmoniseerde normen worden  
aanvaard als vermoeden van conformiteit en in overeenstemming met de in ZA geclaimde essentiële veiligheids- en  
gezondheidseisen van  de PBM-productwetgeving.

•	 De lijst met geharmoniseerde normen is te vinden op: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
harmonised-standards/personal-protective-equipment_en.

CE-markering:
De fabrikant mag pas de productie van dit PBM starten na controle van de conformiteit met de productwetgeving.  
Het aanbrengen van de CE-markering mag pas na het afronden van deze controleprocedure.
•	 Voor PBM Categorie I ligt de volledige bewijslast en verantwoording bij de fabrikant. 
•	 Voor PBM Categorie II en Categorie III geldt de verplichting dat het keuren en testen van het prototype PBM door een 

aangemelde instantie (Notified Body), een onafhankelijke keuringsorganisatie gebeurt. Deze keuringsorganisatie moet op 
zijn beurt geaccrediteerd (vereist voor België) (of gelijkwaardig voor sommige andere EU landen) zijn om dit type PBM 
te mogen testen. Bij een positieve evaluatie ontvangt de fabrikant een genummerd  EU-type-keuringscertificaat (door de  
transitieperiode kan tot en met 20 april 2019 ook een EG-typekeuringscertificaat volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG) 
uitgereikt worden en kan hij produceren. 

•	 Voor een PBM Categorie III wordt daarbovenop, jaarlijks door een aangemelde instantie, ook de productie van het PBM ge-
controleerd.  Het nummer van de aangemelde instantie wordt geplaatst na de CE-marking. De lijst van Notified Bodies voor 
PBM is te vinden op de NANDO-website van de Europese Commissie:
•	 Voor de PBM Richtlijn 89/686 EEG: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=6
•	 Voor de PBM Verordening (EU) 2016/425 zie: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501



Verkoop: 
EG-conformiteitsverklaring / EU-Conformiteitsverklaring:
De productverantwoordelijkheid van de fabrikant staat vast door het aanbrengen van de CE-markering op het PBM. 
Om de gebruiker te informeren voor welke productwetgeving de op het product aangebrachte CE-markering toepasbaar is, 
levert de fabrikant een conformiteitsverklaring (want niettegenstaande de CE-markering op bijv. speelgoed, ICT-producten,  
PBM er hetzelfde uitziet, zijn daarom de eisen van deze verschillende productwetgevingen niet allemaal dezelfde).
•	 Zowel de EG-conformiteitsverklaring als de EU-conformiteitsverklaring zijn verklaringen van de fabrikant dat het geleverde 

product voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor die welbepaalde productwetgeving en dat het  
product hetzelfde is, als datgene dat aan de typekeuring werd onderworpen (voor Cat II en Cat III).  

•	 Dus voor de EU-conformiteitsverklaring van een PBM wordt o.a. verwezen naar een identificatienummer/naam van het 
PBM, eventueel verwijzing naar de gebruikte geharmoniseerde normen van de PBM-Verordening (EU) 2016/425. 

•	 Doordat er een transitieperiode voorzien is voor de PBM-productwetgeving, is het mogelijk dat u een  
EU-conformiteitsverklaring bekomt, die verwijst naar een identificatienummer van het PBM, met verwijzingen naar  
de gebruikte normen van de PBM Richtlijn 89/686 EEG. 

•	 Voor de EG-conformiteitsverklaring van een PBM wordt o.a. verwezen naar een identificatienummer/naam van het PBM, 
eventueel verwijzing naar de gebruikte geharmoniseerde normen van de PBM Richtlijn 89/686 EEG. 

•	 Daarenboven, voor Cat II en Cat III, wordt ook het certificaat van het EU-typeonderzoek nummer (volgens de PBM  
Verordening (EU) 2016/425  of het EG-typeonderzoek nummer (volgens de PBM Richtlijn 89/686 EEG) en het nummer 
van de aangemelde instantie verantwoordelijk voor de keuring en het testen van het PBM vermeld.

•	 Voor PBM categorie III moet ook de aangemelde instantie verantwoordelijk voor de opvolging van de productie vermeld 
worden.



VERWARRING rond  keuring, controle en onderhoud:

Er leeft in België verwarring rond
1. wat de EDTC wel of niet moeten keuren.
2. de begrippen keuring, controle en onderhoud die door elkaar gehaspeld worden.

De reden van de verwarring rond wat de EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle op de werkplaats) erkend voor 
de controle van hefwerktuigen, wel en niet verplicht moeten keuren, moet gezocht worden op 2 niveaus: zijnde de Codex,  
alsook de norm EN 795:2012.  

Reden verwarring niveau 1: de Codex
De Codex, met o.a. de omzetting van de EU Richtlijn 89/656, vermeldt in artikel I.1-4., 27° als definitie van een persoonlijk  
beschermingsmiddel: iedere uitrusting die, behoudens de reglementair bepaalde uitzonderingen, bestemd is om door de  
werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of 
gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

Wat bedoelt de Codex exact met alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen? 
•	 Bedoelde de wetgever hierbij de accessoires of aanvullingen die door de fabrikanten als aanvaardbare wisselstukken of 

opzetstukken kunnen aangebracht worden op de PBM (en die ook beschreven en gedocumenteerd zijn door de fabrikant in 
zijn technisch dossier en ook meestal ook getest in combinatie met zijn PBM)?

•	 Of bedoelde de wetgever ook andere elementen die helemaal niet onder de PBM-productwetgeving vallen?  

In dit concreet geval: worden de verankeringspunten zoals beschreven in de norm EN 795 type A, C en D als persoonlijk  
beschermingsmiddel beschouwd volgens de Codex? Ja of nee? 
•	 Voor de productwetgeving zijn deze in elk geval geen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
•	 Voor de codex zijn deze verankeringspunten dit wel: ze worden beschouwd als onmisbare aanvullende elementen van de 

PBM die een valbeveiligingssysteem vormen. En om die reden zijn ze dus te behandelen als PBM. ( http://www.werk.belgie.
be/defaultTab.aspx?id=630)

Reden verwarring niveau 2: de norm EN 795:2012 
Voor het in de handel brengen en op de markt aanbieden, de PBM-productwetgeving dus, van bescherming tegen vallen is 
duidelijk wanneer het op harnassen en verbindingselementen aankomt – dit zijn PBM, maar wanneer we spreken over  
verankeringsvoorzieningen blijkt dit plots veel minder duidelijk te zijn. Deze norm EN 795:2012 omschrijft de veiligheidseisen 
voor deze producten.

Deze verwarring wordt extra in de hand gewerkt door de benaming van norm EN 795:2012: 
Engelse benaming: “Personal fall protection equipment – anchor devices”. Franse benaming: « Équipement de protection 
individuelle contre les chutes – Dispositifs d’ancrage » – Duitse benaming : « Persönliche Absturzschutzausrüstung –  
Anschlageinrichtungen ».
De link tussen “Personal fall protection equipment” en PBM is heel snel gelegd. 

Let wel de Nederlandse vertaling van de titel van die norm is al minder verwarrend: “Bescherming tegen vallen van een hoogte 
– Verankeringsvoorzieningen”. Maar omdat enkel het voorblad van die norm in het Nederlands beschikbaar is en de effectieve 
normvereisten in het Engels/Frans en Duits, wordt de Nederlandse versie dan weer zo goed als nooit gebruikt.



De norm EN 795:2012 beschrijft verschillende types verankeringsmiddelen als bescherming tegen val.
Niet alle elementen/types die in die norm beschreven staan, vallen onder de PBM- productwetgeving om volgende redenen: 

Op bepaalde types kunnen meer dan 1 persoon vastgeklikt worden, dus kan men niet meer spreken over een “Persoonlijk  
beschermingsmiddel”. Bepaalde verankeringsmiddelen moeten permanent bevestigd worden op een vaste structuur. Door deze 
permanente bevestiging kan men:
•	 moeilijk nog spreken dat dit een uitrustingsstuk is, ontworpen om door een persoon gedragen of vastgehouden te worden,
•	 noch dat het een uitwisselbaar onderdeel van dit uitrustingsstuk is, 
•	 noch dat het een verbindsysteem is dat niet ontworpen is om permanent te worden bevestigd,
•	 noch dat die niet moeten worden vastgemaakt voor gebruik.
Dus ook hier kan men dus niet spreken over een “Persoonlijk beschermingsmiddel”.
Deze producten vallen dan ook niet onder de PBM-productwetgeving, maar wel onder andere wetgeving nl. de bouwproducten-
verordening 305/2011 en zijn uitvoeringsbesluiten (Gedelegeerd besluit (EU) 2018/771). 

Wat is dan een PBM onder de PBM-productwetgeving binnen de EN 795:2012 norm?
Types die onder de PBM-productwetgeving vallen:
•	 EN 795:2012 type B: transporteerbare tijdelijke verankeringsvoorzieningen
•	 EN 795:2012 type E: doodgewicht-verankeringen

Types die niet onder de PBM-productwetgeving vallen:
•	 EN 795:2012 type A: verankeringspunten die uitgerust zijn met één of meer vaste ankerpunten en waarvoor structurele 

verankeringen of bevestigingselementen nodig zijn om ze aan de structuur vast te maken.  
•	 EN 795:2012 type C: verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale flexibele ankerlijn.
•	 EN 795:2012 type D: verankeringsvoorzieningen die zijn uitgerust met horizontale starre ankerlijnen.



Wat is nu volgens de Codex verplicht en niet verplicht qua controle/keuring door een EDTC?

Verplichte technische controle/keuring via een EDTC voor alle valbescherming 
Periodiek, ten minste om de 12 maanden 
•	 voor de PBM tegen vallen uit hoogte, wanneer deze niet blijvend bevestigd is.  

Telkens de betrokken PBM de val van een persoon hebben gestuit
•	 zowel voor blijvende als niet-blijvende PBM.  

Een aandachtpunt rond de wettelijke controles/keuringen:
Uit gebrek aan een specifieke omschrijving in de wetgeving wat de keuring van PBM inhoudt, wordt er door de EDTC naar  
analogie van het Artikel 281 ARAB rond de keuring over hijswerktuigen gewerkt. Quote:  het “onderzoek omvat, inzonderheid, het 
nazien van het geraamte, van het mechanisme en van de verschillende onderdelen, van de rolbanen en, in het algemeen, van al 
de delen welke zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn”.

Dus:
•	 EDTC-keuringen zijn hoofdzakelijk visuele controles: het “bekijken” van de staat van het Persoonlijk beschermings- 

middel (PBM) op het ogenblik dat de keuring plaatsvindt en of de administratieve opvolging hiervan correct is.  
Deze zijn het best te vergelijken met de verplichte technische controle van een auto.   

•	 Een EDTC-keuring biedt echter geen volledige garantie naar veiligheid van het product in de toekomst, noch naar de staat 
van de onderdelen die “niet zichtbaar” zijn voor de EDTC-controleur. 

(niet) Verplicht

Er is geen “periodieke” keuringsverplichting via EDTC voor permanente bevestigingspunten (dus  
EN 795:2012 type A, C, D), wat niet betekent dat de werkgever geen controles en onderhoud moet  
uitvoeren.

Dit is een belangrijk aandachtpunt voor systemen waar permanente en tijdelijke valbescherming gecombineerd worden. Denk 
maar aan een valstop die bevestigd wordt op een horizontale flexibele of starre ankerlijn.  
De verwijderbare valstop wordt door een EDTC “periodiek” gecontroleerd omdat deze “niet permanent” bevestigd is. De andere 
onderdelen daarentegen worden, zolang dit systeem niet aan een val bloot staat, niet gecontroleerd door de EDTC want deze 
zijn permanent bevestigd.  

Artikel IV. 2-14. van de Codex verplicht de werkgever om maatregelen te nemen zodat deze controles worden uitgevoerd door 
een deskundig persoon die de nodige opleiding heeft genoten om ervoor te zorgen dat het verankeringspunt steeds in goede 
staat verkeert. Controles kunnen meer inhouden dan enkel een visuele inspectie.

Een deskundig persoon kan zijn:
•	 Een interne medewerker die hiertoe een specifiek mandaat kreeg
•	 Een extern persoon (zie clausule in de Codex: indien de werkgever over geen bevoegd persoon beschikt, dient hij beroep te 

doen op een):
•	 leverancier
•	 EDTC

Let op: 
Zowel voor interne als externe partijen moeten dit deskundige personen zijn. Zij moeten de nodige opleiding genoten hebben en 
ervaring hebben om ervoor te zorgen dat het verankeringspunt steeds in goede staat verkeert. De fabrikant maakt melding in 
zijn “instructies van de fabrikant”, (wat onderdeel uitmaakt van zijn productverantwoordelijkheid) wat dit inhoudt. 



Eerste ingebruikneming:
•	 Is er, via een EDTC, een eerste ingebruikneming verplichting voor de valbescherming? Nee
•	 Is er een eerste ingebruikneming verplichting voor de PBM (zoals bedoeld onder de Codex ) voor de werkgever? Ja,  door de 

preventie-adviseur. Hoe uitgebreid dit moet zijn, is dan misschien iets minder eenduidig.  

Het doorslaggevend gegeven voor een al dan niet uitgebreide eerste ingebruikneming valbescherming is het antwoord 
op de vraag of een product al dan niet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Enkel voortgaan op het  
aangebrachte CE-merk is niet voldoende. 

De verklaring van de fabrikant met verwijzing naar desbetreffende productwetgeving kan uitsluitsel geven, op voorwaarde dat 
men dan ook vertrouwd is met de inhoud van desbetreffende productwetgeving. 

•	 U ontvangt voor een PBM gecertificeerd volgens de PBM-productwetgeving een conformiteitsverklaring. Voor de 
PBM met een conformiteitsverklaring volgens de PBM-productwetgeving (Richtlijn 89/686/EEG of Verordening (EU) 
2016/425) is er geen uitgebreide eerste ingebruikneming verplicht, want er is voldaan aan de essentiële veiligheids- en  
gezondheidsaspecten.

•	 Ontvangt u daarentegen een” prestatieverklaring” ( dus ook voor de producten geproduceerd volgens de norm EN 795:2012 
type A, C, D) dat onder de bouwproductenwetgeving valt, dan staat het niet vast dat het product en de installatie ervan aan 
veiligheids- en gezondheidsaspecten voldoet.  
Daarom is het noodzakelijk om een uitgebreidere 1e ingebruikname verslag op te maken. Hiervoor kan er gebruik gemaakt 
worden van de elementen geleverd door een deskundig persoon zijnde:
•	 gemandateerde interne medewerker
•	 leverancier      
•	 EDTC         

Bij twijfel raden wij u aan om met uw lokale arbeidsinspecteur contact op te nemen.

Verwarring rond de termen: technische controle, controle, herstellingen en onderhoud 

Zoals hierboven geïllustreerd, worden in de diverse regelgevingen diverse terminologieën gebruikt. Een ander mooi voorbeeld 
(hier niet geïllustreerd) is de brandregelgeving.  

Bijkomende moeilijkheid zijn de volgende aspecten:
•	 De diverse regelgevingen hebben bovendien niet allemaal dezelfde tussenkomende actor(en) (vb. in de welzijnswet is een 

belangrijke rol weggelegd voor de preventieadviseur in het kader van de “3 groene lichten”). 
•	 Daarnaast kunnen de inspecties (wat, door wie en frequentie) van land tot land (sterk) verschillen. 



In deze nota worden daarom volgende begrippen en definities gebruikt.

(Wettelijke) technische controle: 
Wettelijke technische controle = verplichte controle/keuring uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, zoals voorzien door 
de regelgeving op een al of niet voorgeschreven manier door de regelgeving. Voor België: zie Codex: XI.2-26

In de Codex is de uitvoering van de wettelijke technische controles nogal algemeen omschreven (zie artikel 281 ARAB ) en dit in 
tegenstelling met de Nederlandse regelgeving. 
•	 In Nederland stellen de “branches” checklijsten op die door iedereen gevolgd worden. 
•	 In België moeten keuringsorganisaties een ISO 17020 accreditatie hebben, wat o.a. betekent dat hun keurders opgeleid zijn 

en volgens bepaalde keuringsinstructies werken. Dit kan betekenen dat de specifieke instructies of na te kijken punten van 
keuringsorganisatie licht kunnen verschillen. De keuringsorganisaties zijn wel verenigd in het GTO, waar deze verschillen aan 
bod kunnen komen om deze tot een minimum te beperken. 

Controle: 
Controle: de effectieve controle van de werking
•	 Instructies van de fabrikant maken melding:
•	 hoe de controle uitgevoerd kan worden.
•	 wie bevoegd is of aan welke eisen deze persoon moet voldoen om de controle te kunnen uitvoeren. 

Het effectief controleren van de werking van het PBM. Dit beperkt zich niet enkel tot een wettelijk keuring of het beschikken van 
een correcte administratieve opvolging. 
•	 Het periodiek uitvoeren van een diepgaand onderzoek van de PBM of andere uitrusting voor gebreken, bijv. schade of slijtage.
•	 Deze effectieve controle kan het openmaken van het PBM en/of het effectief testen van de werking van het PBM inhouden. 
•	 Een effectieve controle maakt niet alleen deel uit van het onderhoud of een herstelling, dit kan ook een tussentijdse check 

van het PBM zijn.
De productverantwoordelijkheid van een fabrikant kan vervallen indien de “instructies van de fabrikant” niet opgevolgd worden.
 

Onderhoud:
Onderhoud: manier om ervoor te zorgen dat het PBM correct functioneert of blijft functioneren.
Instructies van de fabrikant maken vaak melding van (periodiek) onderhoud van een PBM. Dit zijn preventieve maatregelen die 
de fabrikant voorschrijft om ervoor te zorgen dat het PBM goed functioneert, zoals: 
•	 Hoe schoonmaken?
•	 Welke maatregelen nemen wanneer milieu- of andere factoren de conditie van componenten kunnen beïnvloeden 

bijv. hoe het PBM drogen wanneer het nat geworden is?
•	 Welke de geschikte opslag is. 

De instructies van de fabrikant maken ook melding wie bevoegd is of aan welke eisen deze persoon moet voldoen om het  
onderhoud te kunnen uitvoeren. 
Deze procedures maken deel uit van een “juist” gebruik door de gebruiker van het PBM.
De productverantwoordelijkheid van een fabrikant kan vervallen indien de “instructies van de fabrikant” niet opgevolgd worden.

Herstellen: 
Herstellen: indien de fabrikant een reparatie toestaat dan verstrekt hij de herstelinstructies. 
•	 Een herstelling mag enkel en alleen uitgevoerd worden door een bevoegd persoon die door de fabrikant is geautoriseerd.
•	 De herstelprocedure moet strikt in overeenstemming met de instructies uitgevoerd worden.
De productverantwoordelijkheid van een fabrikant kan vervallen indien de “instructies van de fabrikant” niet opgevolgd worden.

     Conclusie: De veiligheid van uw medewerker primeert altijd
    Voor een PBM: leef de instructies van de fabrikant steeds na en dat zowel qua plaatsing, de in gebruik name, 
      controle voor gebruik, eigenlijk gebruik, controle na gebruik, verplichte technische, onderhoud, … 
      Enkel op deze manier kan u 100% rekenen op het goed functioneren van dit PBM.   

        Verplichte technische controles/keuringen via de EDTC:
•	 Voor PBM tegen vallen van hoogte die niet blijvend bevestigd zijn, is er de verplichting van het periodieke  

        (minimum jaarlijks) controleren/keuren door een EDTC. 
•	 Wanneer een betrokken PBM (al dan niet permanent bevestigd) de val van een persoon heeft gestuit (lees ook  

        ernstige schok), moet er ook een verplichte controle/keuring door EDTC plaatsvinden.



Samenvatting:  
Wat is wel en niet verplicht bij het inzetten van 
valbescherming

Verplichtingen van de werkgever bij het inzetten van  
valbescherming = binnen het arbeidsmilieu

Eerste ingebruikneming: ja, door de preventieadviseur
•	 Moet deze uitgebreid zijn?  Afhankelijk van het PBM, check de conformiteits- 

verklaring: 
•	 Nee, voor PBM in de handel gebracht onder de PBM Verordening  
 (EU) 2016/425 of PBM Richtlijn 89/686/EEG), het CE-merk dekt  
        de veiligheids- en gezondheidseisen voor de gebruiker.
•	 Ja, voor PBM in de handel gebracht onder een andere productwetgeving,  
   bijv. bouwproductenverordening, het CE-merk dekt de prestatie-eisen van  
       het product.

Controle werking van het PBM: ja
Door een intern of extern bevoegd persoon: zie de bij het PBM bijgesloten instructies  
van de fabrikant aan welke eisen een bevoegd persoon moet voldoen en wat de  
frequentie van de uit te voeren controles zijn.  

Onderhoud van het PBM: ja
Door een intern of extern bevoegd persoon: zie de bij het PBM bijgesloten instructies  
van de fabrikant aan welke eisen een bevoegd persoon moet voldoen en wat de  
frequentie van het uit te voeren onderhoud is.

Herstelling van het PBM: misschien
Check de instructies van de fabrikant of een herstelling mag uitgevoerd worden en 
onder welke voorwaarden.

Laten uitvoeren van de verplichte keuringen door een EDTC: ja
•	 Minimum om de 12 maanden voor uw “niet-permanente valbescherming”
•	 Na een ernstige schok of val, voor “alle valbescherming zoals beschreven in de  
        Codex”: zowel permanente als niet-permanente valbescherming. 

Aandachtpunten bij bescherming op hoogte in andere situaties:
In het kader van de wetgeving tijdelijke en mobiele werkplaatsen:  
zie: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=600

Bovenstaande werkwijze is ook van toepassing op de aannemers
Aannemers= alle natuurlijke of rechtspersonen die activiteiten verrichten tijdens de 
uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk, ongeacht of hij werkgever 
of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de  
bouwplaats.

Aanbevelingen voor het inzetten van PBM in een niet-arbeidsmilieu of 
waar de welzijnsregelgeving niet van toepassing is:
Bij gebrek aan regelgeving raden wij de bouwheer, de eigenaar en de huurder van  
gebouwen, structuren aan om te handelen zoals hierboven samengevat. Leg in ieder 
geval contractueel vast wie moet instaan voor de plaatsing, de controle, het onderhoud, 
de herstelling van de valbescherming en op welke frequentie.
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