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1 Beschrijving 

In deze fiche komt  de  bescherming tegen  vallen van hoogte  op bouwwerven 
aan bod.  De fiche geeft een overzicht van de risico’s, de regelgeving die van 
kracht is in België en de preventiemaatregelen. 

 

 

2 Risico’s 

Vallen  van hoogte blijft  een veel voorkomende oorzaak van zware 
arbeidsongevallen in de bouwsector. Om deze ongevallen te voorkomen is de 
werkgever verplicht om bepaalde maatregelen te nemen, rekening houdende  
met  de  algemene preventiebeginselen. Er mag enkel gebruik gemaakt 
worden van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) tegen vallen 
wanneer collectieve valbeveiligingen niet meer mogelijk zijn. 

De werksituaties zijn gevarieerd: werken op hellende daken, op platte daken, 
werken in de nabijheid van openingen in wanden of vloeren, afbraakwerken, 
werken met kranen, werken op kolommen, op stellingen, enzovoort. Al deze 
situaties moeten erg zorgvuldig geanalyseerd worden en collectieve 
preventiemaatregelen moeten voorrang krijgen op PBM’s bij het overwegen 
van de gepaste maatregelen. 

 

 

3  Regelgeving 

Voor de regelgeving verwijzen we naar de titel 2 ‘Persoonlijke 
beschermingsmiddelen’ van boek IX van de codex over het welzijn op 
het werk.. 

De werkgever is verplicht om de risico’s te identificeren en 
preventiemaatregelen te nemen.  Als deze maatregelen  niet volstaan,  
moeten er PBM’s gebruikt worden. De PBM’s moeten voldoen aan bepaalde 
eisen (geschikt zijn voor het risico; beantwoorden aan de heersende 
omstandigheden op de arbeidsplaats; afgestemd zijn op de vereisten met 
betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de 
werknemer; geschikt zijn voor de drager; op elkaar afgestemd zijn als er 
meerdere PBM’s tegelijk gebruikt worden). De werkgever moet de PBM’s 
gratis ter beschikking van de werknemers stellen. Bij de keuze van de PBM’s 
moet hij een beoordeling maken van het PBM dat hij van plan is te gebruiken 
en moet hij het advies vragen van de preventieadviseur,  de 
preventieadviseur-arbeidsarts en het CPBW.  
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 De werkgever bepaalt de omstandigheden  waaronder de PBM’s  gebruikt 
moeten worden.  De werkgever heeft ook verplichtingen inzake de aankoop en 
het gebruik van PBM’s. Hij moet zijn werknemers opleiden en informeren over 
het gebruik van PBM’s. 

Bijlage IX.2-2,10 van deze titel verplicht het gebruik van 
valbeschermingsmiddelen voor werknemers die blootgesteld zijn aan een 
val van een hoogte van meer dan 2 meter wanneer de collectieve 
beschermingsmiddelen niet volstaan om het valrisico te verwijderen. 

 

Ter herinnering: de titel 2 ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ van boek IX 
van de codex legt de volgende zaken op: 

■ de voorwaarden waaraan de PBM’s tegen vallen moeten voldoen 
(alleen een harnasgordel mag gebruikt worden in een 
valbeveiligingssysteem; de harnasgordels moeten via een vanglijn 
verbonden worden met een voldoende stevig en stabiel 
verankeringspunt; de verbinding tussen het harnas en de verankering 
moet zodanig zijn dat de valhoogte zo klein mogelijk is; de speling 
onder de gebruiker moet bepaald worden op basis van de 
gebruiksaanwijzing; de veiligheidsgordels, harnassen, touwen en 
singels moeten vervaardigd zijn uit synthetische vezels); 

■ de controle van de PBM’s tegen vallen: door een opgeleid persoon bij 
elk gebruik en door een Externe Dienst voor Technische Controles 
(EDTC) wanneer de PBM’s blijvend bevestigd zijn: telkens wanneer ze 
de val van een persoon hebben gestuit en wanneer de PBM’s niet 
blijvend bevestigd zijn: ten minste om de twaalf maanden en telkens 
wanneer ze de val van een persoon hebben gestuit. 

 

Het is verplicht om een harnas te dragen voor werken op mobiele stellingen en 
laadbakken die opgehangen zijn aan een kraan. Er moet een harnas gedragen 
worden als de hoogwerkers niet uitgerust zijn met een bovenleuning op een 
hoogte tussen 1 m en 1,20 m, een tussenleuning op een hoogte van 40 à 50 
cm en een kantplank van 15 cm hoog. Als het dragen van een harnas 
opgenomen is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, is het verplicht. 

 

3.1 Normen   

PBM’s voor bescherming tegen vallen moeten onder andere voldoen aan de 
volgende normen: 

■ NBN EN 353-2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn 

■ NBN EN 354: Veiligheidslijnen 

■ NBN EN 355: Schokdempers 

■ NBN EN 360: Valbeveiligers met automatische lijnspanner 

■ NBN EN 361: Harnasgordels 

■ NBN EN 362: Koppelingen 

■ NBN EN 363: Persoonlijke valbeveiligingssystemen 

■ NBN EN 795: Bescherming tegen vallen van een hoogte – 
Verankeringsvoorzieningen 
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4 Preventiemaatregelen 

4.1 Eigenschappen van beschermingsmiddelen  tegen 
vallen van hoogte   

De keuze van PBM’s tegen vallen gebeurt op basis van een risicoanalyse 
waarbij rekening gehouden wordt met de aard van de uit te voeren werken, de 
duur ervan, de ervaring van de werknemers en andere 
arbeidsomstandigheden. De keuze gebeurt ook in functie van de kracht van de 
schok (gewicht van de gebruiker, doorsnede van de koord, elasticiteit, 
valhoogte, lengte van de koord), de valfactor (verband tussen de valhoogte en 
de verankering), de speling, het slingeren van de koord en de maximale vrije 
valhoogte. 

Er moet ook bepaald worden of het PBM een val zal voorkomen, m.a.w. de 
werknemer zal verhinderen om een zone met een hoog valrisico ter bereiken 
of de werknemer in zijn werkpositie zal houden, of een val zal opvangen, 
m.a.w. dat de valhoogte beperkt zal worden als de werknemer een zone met 
een hoog valrisico bereikt. 

Een  PBM tegen vallen bestaat uit meerdere elementen die absoluut onderling 
verenigbaar moeten zijn om een werkelijke bescherming te kunnen 
waarborgen: 

■ verankeringsmiddel; 

■ verbindingssysteem; 

■ valharnas. 

 

Een opleiding voor het gebruik van deze PBM’s en een controle van de 
middelen zijn verplicht en van cruciaal belang. Meer informatie over de 
regelgeving vindt u in Constructiv dossier 155. 

 

4.1.1 Verankeringsmiddel 

De verankeringspunten zijn de elementen waaraan de PBM’s vastgemaakt 
kunnen worden door middel van een verbindingssysteem. Ze moeten 
voldoende stevig en stabiel zijn, de krachten kunnen opvangen die 
veroorzaakt worden bij het remmen van een val en weerstand kunnen bieden 
aan krachten tot  6 kN (600 kg). De installateurs  moeten zich ervan 
verzekeren dat de steunmaterialen die gebruikt worden om de verankeringen 
te bevestigen, aangepast zijn. Het verankeringspunt moet indien mogelijk op 
schouderhoogte, of zelfs hoger, geplaats worden en de uiterste gebruikshoek 
respecteren die aangegeven is door de fabrikant, zodat een slingerval 
vermeden wordt. 
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De verankeringen worden ingedeeld volgens de norm NBN EN 795 
‘Bescherming tegen vallen van een hoogte – Verankeringsvoorzieningen’. 
(Deze norm is niet bindend, maar wordt erkend als referentie): 

■ A: structurele verankeringen in muren, zuilen, daken of vastgemaakt 
op hellende daken; 

■ B: verplaatsbare tijdelijke verankeringen; 

■ C: verankeringssystemen met horizontale flexibele ankerlijnen 
(leeflijnen); 

■ D: verankeringen met starre horizontale ankerlijnen; 

■ E: verankering met doodgewicht (zware blokken of reservoirs die 
gevuld zijn met water of zand en gebruikt worden op een horizontaal 
oppervlak). 

 

4.1.2 Verbindingssysteem 

Het betreft de verbinding tussen het verankeringspunt of het bevestigings-
systeem dat vastgehecht is aan één of meerdere verankeringspunten en  het  
harnas (vanglijn, valbeveiliger met automatische lijnspanner, afdaler, mobiele 
antivalvoorziening met starre of flexibele ankerlijnen, verbindingshaak, ...). 

Een vanglijn mag niet langer dan 2 m  zijn en moet uitgerust zijn met een 
schokabsorbeerder die de impact op het lichaam en op het verankeringspunt 
beperkt. Wanneer de schokdemper in werking treedt, rekt de vanglijn uit, wordt 
de kinetische energie opgenomen en wordt de snelheid van het  vallende 
gewicht verlaagd.  Een  schokdemping kan gerealiseerd worden met 
uitrekbaar elastisch materiaal of door het uitscheuren van op elkaar genaaide 
strips. 

Vooraleer  PBM’s tegen vallen van hoogte te gebruiken is het belangrijk om de 
minimale speling te berekenen, d.w.z.  de afstand tussen het verankeringspunt 
en  het  eerste obstakel dat  iemand zou  kunnen tegenkomen bij een val. 
Daarvoor moet rekening gehouden worden met de inlichtingen uit de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant (lengte van de vanglijn, afstand van de 
rek) en met een voldoende grote afstand tussen de voeten van de gevallen 
werknemer en de grond. Opgelet: de speling kan oplopen tot ongeveer 6 m. 
Dat is de hoogte van twee verdiepingen van een gebouw of drie verdiepingen 
van een stellingvloer! 

 

4.1.3 Valharnas 

Het valharnas moet  aangepast zijn  aan de  arbeidssituatie en  met regelbare 
singels aangepast zijn aan de lichaamsbouw van de gebruiker. Het 
verankeringspunt op het harnas bevindt zich ofwel op de rug, tussen de 
schouderbladen, ofwel ter hoogte van het borstbaan in functie van de 
voorzienbare valrichting. Het is belangrijk om een volledig harnas te kiezen 
waarmee enerzijds de schok van een val op een groter deel van het lichaam 
opgevangen kan worden en anderzijds de persoon in een evenwichtspositie 
gehouden kan worden na een val.  Iemand die opgevangen is door een 
harnas, moet zo snel mogelijk gered worden, want de singels kunnen de 
bloedcirculatie stilleggen. Het is dan ook erg belangrijk om voorafgaand aan 
het gebruik van het PBM tegen vallen een noodprocedure in geval van val op 
te stellen. Het is ook belangrijk dat iedereen deze procedure kent. 
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4.2 Markering  

De markering van PBM’s tegen vallen van hoogte en de verankeringen van 
klasse  B en E  moeten een CE-markering dragen en het nummer van de 
aangemelde instantie moet  erop vermeld staan. Op deze PBM’s moeten ook 
de volgende vermeldingen staan: de naam van de fabrikant, de identificatie 
van het product, het lotnummer, het nummer en het jaar van de norm en het 
pictogram ‘i’ om de gebruiker te verwijzen naar de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 

 

4.3 Raadgevingen – Onderhoud   

■ Zorg er altijd voor dat iemand in auditief of visueel contact blijft met de 
werknemer die een PBM tegen vallen gebruikt. 

■ Gebruik een vanglijn die al een val opgevangen heeft, niet opnieuw. 

■ Belangrijke  aandachtspunten: 

■ Verzeker u ervan dat de singels en vangljinen niet uitgerafeld, 
gescheurd, gesneden, verbrand, beschimmeld, verkleurd of 
ingebeten zijn. 

■ Verzeker u ervan dat het naaiwerk niet losgekomen, 
opengetrokken of gesneden is. 

■ Verzeker  u ervan dat de lussen en ringen in D-vorm vrij zijn van 
roest, kleine gaten, vervormingen, barsten of overmatige slijtage. 

■ Besteed bijzondere aandacht aan de volledigheid van de D-
vormige ophangringen. 

■ Controleer  de musketons. 

■ Herstel het materieel niet zelf. 

■ Schoonmaak: lichte vlekken op het materieel kunnen verwijderd 
worden met een natte spons. Hardnekkigere vlekken kunnen 
verwijderd worden met zeep en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd 
dat de zeep in de aanpassingslussen dringt. Spoel met zuiver water, 
neem het teveel aan vocht weg met een doek en laat op een 
natuurlijke manier drogen. Wanneer het materieel droog is, moet u het 
inspecteren vooraleer het opnieuw te gebruiken of op te bergen. Volg 
de voorschriften van de fabrikant. 

 

 

5 Referenties en nuttige documentatie 

■ Constructiv  dossier  155,  Persoonlijke   beschermingsmiddelen in   
de bouwsector.  

■ Constructiv dossier 126. Veilig werken op hoogte – Arbeidsmiddelen 
per bouwberoep.. 

■ Constructiv dossier 146. Arbeidsmiddelen voor het uitvoeren van 
werken op hoogte.   


