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Bepalingen bij de bestelbon vangnetten 
 

 Wettelijke bepalingen:  
 De vangnetten moeten voldoen aan de bepalingen van het KB CBM 30/08/2013. 

 Normen:  
 De vangnetten moeten bij voorkeur voldoen aan de bepalingen van de norm EN NBN 1263-1 en 

NBN EN 1263-2. 
 Regels goed vakmanschap:  

 Moeten in voorkomend geval voorschrijven welke proeven moeten uitgevoerd worden om te 
bepalen of de stabiliteit van de constructie voldoende is. 

 Bijkomende vereisten: 
Het vangnet moet : 
1. Geschikt zijn voor de te voorkomen risico's, zonder zelf een gevaar te vormen, een nieuw gevaar te 

doen ontstaan of het bestaande risico te verhogen. 
2. Een samenstelling en een vorm hebben die elke verdere val uitsluiten. 
3. Voor type S een klasse hebben in functie van de energieopname (massa en valhoogte): 

 

 
 

 
 
4° bijkomende vereisten opgelegd door de aanvrager:………………………………………………………………………………… 
 
 Toe te voegen documenten door de fabrikant/leverancier: 

De wetgeving legt op dat de fabrikant/leverancier een instructienota ter beschikking stelt, welke bestaat 
uit:  

  

http://www.basharnas.be/
http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Regelgeving/Koninklijke_besluiten/CBM.aspx
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1. Gebruiksinstructies 
De fabrikant verstrekt een gebruiksinstructie met minimaal de volgende gegevens: 
 vereiste verankeringskrachten. 
 maximale afstand tussen de ophangpunten. 
 maximum valhoogte. 
 diagram met de maximale uitbuiging van het net ten gevolge van een val van een persoon of 

voorwerp. 
 koppelen van de netten / wijze van bevestiging. 
 binnen welke grenzen het systeem mag gebruikt worden. 

o maximum aantal personen die tegelijk in het net kunnen vallen. 
 schematische voorstelling van de montage en correct gebruik. 
 Beschrijving veilige montage en demontage (= hoe het veiligheidsnet dient te worden geplaatst 

en te worden weggenomen zonder dat de gebruiker hiervoor bijkomende risico’s dienen te 
nemen). 

 lijst met de te controleren punten en uit te voeren testen bij ingebruikname en tijdens periodieke 
controles.  

 wijze van opslag. 
 inspectie. 
 voorwaarden vervanging/afkeur. 

 
2. Bewijs conformiteit   
 Conformiteit verklaring KB CBM 30/08/2013 in het bijzonder ook de bepalingen van de bijlage II 

van het KB CBM 30/08/2013. 
 Conformiteitsattest in verband met de bepalingen van de norm NBN EN 1263-1 en NBN EN 1263-

2. 
 Bijkomende eisen. 

 
 Markering op het vangnet door de fabrikant: 

 Naam fabrikant 
 productiedatum 
 vermelding norm EN 1263-1 
 productomschrijving 
 minimale energieopname of treksterkte van de proefmaas 

 
Naam en handtekening preventieadviseur voor gezien: 
 
 
 
 
 
 

http://www.basharnas.be/

