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Onderwerp: Intrekking norm EN 353-1 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn, beter 
bekend als de middenrail op een hangladder 
 
Inleiding 
Naar aanleiding van enkele ongevallen, o.a. in Groot-Brittannië is de norm 353-1 per 
19 maart 2010 ingetrokken door de Europese Commissie. Deze norm heeft 
betrekking op de Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: 
Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn. Het bedoelde product is bij ons beter 
bekend als de middenrail op bijvoorbeeld hangladders.  
  
Het doel van de CVG  is door middel van dit CVG-informatie blad de betrokken 
partijen hierover te informeren. 
 
De norm is ingetrokken omdat de huidige testmethoden niet alle situaties 
vertegenwoordigen die mogelijk voorkomen bij een val, waardoor mogelijk het 
systeem niet zou functioneren. In onder andere Groot-Brittannië zijn met dit soort 
systemen ongelukken gebeurd met ernstig letsel tot gevolg en vanuit dit land is actie 
genomen om de norm aangepast te krijgen. 
 
De norm zal moeten worden herzien met nieuwe / aanvullende testmethoden. Dit zijn 
proeven betreffende o.a. het zijwaarts en achterover vallen. 
De fabrikanten van valbeveiligingssystemen moeten hun producten opnieuw 
beproeven conform deze nieuwe / aanvullende testmethoden. 
 
 
Consequentie van intrekking van de norm 
Door intrekking van de norm zijn alle systemen binnen de norm (zowel nieuw als 
bestaand) verdacht en mogen daarom per 19 maart 2010 niet meer worden gebruikt 
zonder aanvullende certificering of aanvullende voorzieningen. 
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Mogelijke oplossingen zijn: 

• Bij nieuwe installaties: 
1. Door een Notified Body wordt met een vernieuwd EG-typecertificaat onder de 

Richtlijn 89/686/EG (Persoonlijke beschermingsmiddelen) aangetoond dat de 
geleverde typen en nieuwe typen voldoen aan de nieuwe / aanvullende 
testmethoden tot oplossing van bovenstaande problematiek. 

2. Door de Notified Body wordt aangegeven dat er aanvullende testen zijn 
uitgevoerd en dat het huidige EG-typecertificaat geldig blijft. 

 
• Bij bestaande installaties: 
1. Bestaande installaties met een middenrail mogen alleen gebruikt worden met 

een vernieuwd EG-typecertificaat dan wel met een brief van een Notified 
Body, waarin door de Notified Body wordt aangegeven dat er aanvullende 
testen zijn uitgevoerd en dat het huidige EG-typecertificaat geldig blijft. 

2. Op de site van de CVG (www.commissiecvg.nl) staat een lijst met systemen 
welke inmiddels akkoord zijn bevonden. Deze lijst zal voortdurend worden 
geactualiseerd. 

3. De bestaande installatie, niet voorzien van bovengenoemd certificaat c.q. 
brief, mag alleen gebruikt worden met de bestaande vangwagen in 
combinatie met aanvullende maatregelen welke geadviseerd kunnen worden 
door de fabrikant of onderhoudsfirma. 

 
 
Vanuit de CVG zijn de volgende afspraken hierover gemaakt: 

• Tot 1 januari 2012 is het mogelijk om gebruik te maken van de ‘gedoog 
methode’ om een installatie te gebruiken zonder certificaat met behulp van 
aanvullende maatregelen. Op deze wijze heeft de eigenaar/ klant de tijd heeft 
om zijn installatie indien gewenst om te bouwen. 

• Op de ladder dient een tijdelijk opschrift te worden geplaatst door de 
onderhoudsfirma met hierop de mededeling “Installatie alleen te gebruiken 
in een combinatie van loopwagen met aanvullende maatregelen.” 

• De fabrikant/ onderhoudsfirma  dient er voor te zorgen dat dit informatieblad  
bij de eigenaar en / of beheerder terecht komt. Deze dienen dit aan alle 
betrokken partijen door te geven. 

• De OSB informeert de glas- en gevelreinigingsbranche.  
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Bestaande gevelladder met 
middenrailbeveiliging 

Type zonder herziene 
certificering of brief van 
NOBO 

Type met herziene certificering 
of brief van NOBO, zie 
www.commissiecvg.nl 
 

Aanvullende 
maatregel 
mogelijk 

afgekeurd 

Aanvullende 
maatregel 
niet mogelijk 
 

Tijdelijk 
certificaat tot 
dd 31-12-2011 

Vervanging 
van 
middenrail 

Certificaat 

Vrijgave voor 
gebruik Na einddatum 

definitieve voorziening 
aanbrengen 

Type middenrail en 
vangwagen 

 


