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1. Beschrijving: 

1.1 Algemeen 

Dit Product Informatieblad is bedoeld als beoordelingsblad voor reeds aanwezige 
veiligheidsvoorzieningen. Indien deze worden aangetroffen dient u met onderstaande zaken 
rekening te houden en op basis van deze criteria de producten goed en/of af te keuren. 
 

1.2 Uitgangspunten 

Aantoonbaar dient te worden gemaakt dat de veiligheidsvoorzieningen door een erkende 
installateur aangesteld door fabrikant is gemonteerd op basis van het toen geldende bestek. 
 

1.3 Beoordeling 

Beoordeling dient te geschieden op basis van de nieuwe PIB bladen en verschillen dienen kenbaar 
gemaakt te worden. Voor valbeveiligingssystemen en ankerpunten is het stroomschema uit de 
EN795 2012 (zie punt 3) het uitgangspunt.  

Aan de hand van de resultaten van de opname en het stroomschema wordt een voorlopig advies 
opgesteld.  
 

Indien aannemelijk is dat het valbeveiligingsysteem voldoet aan de huidige eisen, dan dient van 1 

ankerinrichting onderstaande stappen doorlopen te worden. Eveneens dient u vervolgens 
aannemelijk te maken dat de rest van het aanwezige systeem gemonteerd is op eenzelfde wijze. 
Onder aannemelijk verstaan wij dat indien de constructie (homogene onderconstructie) hetzelfde is 

waar het systeem op geplaatst is, alsmede het systeem (de ankerinrichting en constructieve 
ankers) hetzelfde zijn, dan mag aangenomen worden dat het systeem vergelijkbaar is met het te 
controleren ankerpunt.   

 
 de controle van de valhoogte  
 de verankering van de valkracht 

 
Samen zijn deze delen ondergebracht in de volgende 5 berekeningstappen:  
 

1. uitgangspunten  

2. controle valhoogte en lijn berekening  
3. ankerinrichting berekening  
4. constructie ankers aan de Hoofddraagconstructie (HDC)  

5. globale controle HDC  
 
Zie PIB 33.00.60-02 voor nadere toelichting 

1.4 Rapportage 

De berekeningstappen dienen aantoonbaar, uitputtend en navolgbaar te worden aangeleverd. 
Rapportage aanwezige veiligheidsvoorzieningen dient te geschieden d.m.v. RI&E conform PIB 
33.00.60-03  en het dakplan conform PIB 33.40.23-00. 
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2. Verwijderen/ aanpassen veiligheidsvoorzieningen 

 
Indien er bouwkundige werkzaamheden dienen te worden verricht voor het verwijderen of 
aanpassen van bestaande veiligheidsvoorzieningen moeten deze worden uitgevoerd conform PIB 
bladen, hierbij valt o.a. te denken aan het dichten van gaten in daken, plafonds en muren. 

 
 

3. Stroomschema 

 

 


