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1. Doel van de campagne
Deze Europese campagne kadert in de Joint Action 2016 gecoördineerd door Prosafe. De campagne startte in september 2017 en loopt nog tot oktober 2019.
Negen landen nemen deel aan deze controlecampagne: België, Bulgarije, Duitsland (BadenWürttemberg en Bayern), IJsland, Kroatië, Letland, Luxemburg, Malta en Noorwegen.
Het doel van de campagne was is tweeledig.
1) De veiligheid en de conformiteit van bepaalde categorieën op de Europese markt aangeboden bergbeklimmingsuitrustingen controleren.
2) Erover waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke bergbeklimmingsuitrustingen uit de
markt worden gehaald.
De campagne beoogde de controle op bepaalde technische vereisten. Daarnaast werd ook
aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.
Voor deze Europese campagne nam de FOD Economie stalen van de volgende productcategorieën:
 dynamische koorden: 6 stalen
 klimharnassen: 8 stalen
 energieabsorptiesystemen (EAS) voor via ferrata1: 3 stalen
 karabijnhaken: 8 stalen
 klimhelmen: 7 stalen
België bemonsterde 32 van de in totaal 185 geteste bergbeklimmingsuitrustingen. Ze werden
geselecteerd via gespecialiseerde webwinkels, bij distributeurs, invoerders en fabrikanten. Er
werden 25 stalen bemonsterd in fysieke winkels en 7 via online verkoop.
De technische testen werden uitgevoerd door de geaccrediteerde laboratoria ApaveSud in Grenoble, Frankrijk en Dolomiticert in Longarone, Italië. Beide laboratoria zijn tevens aangemelde
instanties voor onder meer bergbeklimmingsuitrustingen. Er werden 2 laboratoria geselecteerd om te vermijden dat het laboratorium een product zou testen waarvoor het reeds betrokken was bij de typekeuring en/of productiecontrole. Voor deze Europese campagne was er
ook een derde laboratorium, Institut für Fördertechnik und Logistik (IFT), Universität Stuttgart,
Duitsland. België heeft geen gebruik gemaakt van dat laboratorium gezien het niet is geaccrediteerd.
Opgelet! De resultaten van de campagne betreffen producten die in staal werden genomen
op de Europese markt door markttoezichthoudende overheden die op zoek waren naar
niet-conforme en potentieel gevaarlijke producten. Dat geeft geen statistische weergave
van de situatie op de markt.

Via ferrata is een term uit het alpinisme. Het is een met staalkabels uitgezet parcours langs een
rotswand.
1
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2. Wettelijke basis
De beoogde bergbeklimmingsuitrustingen vallen onder de definitie van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM).
Vanaf 21 april 2018 is de verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad
van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van
richtlijn 89/686/EEG van de Raad van toepassing. Ze legt de specifieke voorwaarden en
essentiële gezondheids- en veiligheidseisen op
brengen volgens de richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen. In België werd die richtlijn omgezet bij koninklijk besluit van 31
december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen
(KB PBM). Dat is een uitvoeringsbesluit van boek IX van het Wetboek van economisch recht
betreffende de veiligheid van producten en diensten.
Alle stalen die in België werden genomen, werden volgens het KB PBM op de markt gebracht.
Voor de technische testen in deze campagne werden de volgende Europese geharmoniseerde
normen gebruikt:


v
Dynamische klimtouwen -



voor de k



voor
-

de

- Harnasgordels -

energieabsorptiesystemen (EAS) voor via ferrata: EN 958:2017
- Energieabsorptiesystemen voor gebruik in "klettersteig"



v
Verbindingsstukken -



v
bergbeklimmers -

- Helmen voor

Een product wordt geacht veilig te zijn wanneer het in overeenstemming is met de normen
waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn vermeld, en dat voor de
door die normen worden gedekt.
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3. Resultaten
In totaal, voor alle deelnemende landen, werden 185 bergbeklimmingsuitrustingen bemonsterd. De verdeling van de stalen over de verschillende productcategorieën is weergegeven in
tabel 1.
Tabel 1. Overzicht verdeling van de stalen
Categorie

Aantal stalen in EER

Aantal stalen in BE

Dynamische touwen

30

6

Klimharnas

49

8

EAS

16

3

Karabijnhaken

50

8

Klimhelmen

40

7

185

32

Bron: FOD Economie.

Parallel aan de technische controle door de laboratoria werd een administratieve controle uitgevoerd door de afdeling Veiligheid van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de
FOD Economie. De wettelijke vereiste documenten, zijnde de EG-verklaring van overeenstemming en het EG-typekeuringscertificaat, werden opgevraagd bij de fabrikanten.
Volgende administratieve vereisten werden gecontroleerd volgens de eisen in het KB PBM en
de toepasselijke norm:
 de gebruiksaanwijzing;
 de markeringen op het product, waaronder de CE-markering, de naam en adres van de
fabrikant;
 de wettelijke vereiste documenten zoals de verklaring van EG-typeonderzoek en de EGverklaring van overeenstemming.
27 van de 32 gecontroleerde bergbeklimmingsuitrustingen waren niet conform. 4 berg-beklimmingsuitrustingen waren technisch niet conform. 23 bergbeklimmingsuitrustingen vertoonden dus enkel administratieve tekortkomingen.
Grafiek 1. Resultaten van de controle op bergbeklimmingsuitrustingen in België

Bron: FOD Economie.
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Op basis van de non-conformiteit en dus van de gevaren die de bergbeklimmingsuitrustingen
vertonen, maakten we een risicoanalyse. Het resultaat van die analyse verdeelt de bergbeklimmingsuitrustingen in vijf risiconiveaus op basis waarvan de FOD Economie vraagt om proportionele maatregelen te treffen:
 Geen actie indien het product conform is aan de geteste eisen;
 Laag risico: de fabrikant krijgt een waarschuwing om zijn producten voortaan in overeenstemming met de wetgeving te brengen;
 Middelhoog risico: de fabrikant mag zijn voorraad niet meer verkopen;
 Hoog risico: de fabrikant mag zijn voorraad niet meer verkopen en de producten moeten
uit de handel genomen worden;
 Ernstig risico: de fabrikant moet het product uit de handel nemen en moet het product
zelf terugroepen door de consument op een gepaste manier te waarschuwen.
De verschillende categorieën bergbeklimmingsuitrustingen worden apart behandeld omdat er
ook verschillende normen van toepassing zijn en er andere testen werden uitgevoerd.

3.1. Dynamische klimtouwen
Een dynamisch touw is een soort touw wat relatief veel uitrekt bij belasting. Bij een val wordt
dan een deel van de valkracht opgevangen door de rek van het touw. Dat zorgt ervoor dat de
val minder hard wordt en blessures worden voorkomen. De
beoogde doelgroep van deze campagne waren de enkeltouwen uit
de norm EN 892. Die worden vooral gebruikt bij het sportklimmen,
gemakkelijke routes en waar door abseilen niet wordt afgedaald.
Dat is het meest verkochte dynamische klimtouw.
Dynamische klimtouwen zijn een PBM van klasse III. Dat betekent
dat naast een EG-typekeuring er ook nog een gecertificeerde productiecontrole door een aangemelde instantie plaatsvindt.

3.1.1. De administratieve controle
Bij 1 touw werd geen handleiding meegeleverd. Voor 3 van de 6 touwen was de handleiding niet in de taal van het taalgebied waar ze
aangeboden werden. Voor 2 van die touwen was de handleiding ook
nog eens onvolledig.
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Grafiek 2. Resultaten van de controle van de handleiding voor klimtouwen: gebruikersinformatie

Bron: FOD Economie..

Bij de controle van de markeringen was bij 1 touw de aangemelde instantie verantwoordelijk
voor de productiecontrole niet vermeld na de CE-markering. Bij 2 touwen waren de banden
aan het uiteinde van het touw te breed. Bij 1 touw ontbrak de handleiding waardoor de
kleurencodering van het jaartal van fabricage niet gekend was.
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Grafiek 3. Resultaten van de controle van de markeringen voor klimtouwen

Bron: FOD Economie.

Twee fabrikanten hebben elk één tekortkoming voor de EG-verklaring van overeenstemming
en één fabrikant heeft vier tekortkomingen.
Er werden geen niet-conformiteiten vastgesteld bij de controle van het EG-typekeuringscertificaat.
Grafiek 4. Resultaten van de controle van de EG-verklaring van overeenstemming voor klimtouwen

Bron: FOD Economie.

3.1.2. Controle van de technische veiligheid
De laboratoria hebben alle veiligheidseisen van clausule 4 van de norm EN 892 getest.
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Er werd slechts 1 technische nietde valtest vier keer op rij aan de knoop vooraleer het minimale aantal (dat is vijf) vallen was
bereikt. Volgens de norm moet dat als een niet-conformiteit beschouwd worden.
Grafiek 5. Resultaten van de technische testen voor klimtouwen

Bron: FOD Economie.

3.1.3. Getroffen maatregelen
Het dynamische touw dat brak bij de valtest vertoont een ernstig risico. Het touw zou minstens
5 vallen moeten breken op een veilige manier, maar het brak in het labo al na 2 en 3 vallen. De
fabrikant heeft een tegenanalyse gevraagd en in afwachting van de resultaten werd het touw
uit de handel gehaald. Bij de tegenanalyse bleek het verzegelde touw van een ander
fabricagejaar te zijn waardoor de resultaten noch bevestigd noch weerlegd konden worden en
de rechten van de fabrikant niet werden gerespecteerd. Die niet-conformiteit werd op die basis
dus niet weerhouden en dat was de enige niet-conformiteit.
Bij 1 touw werd geen handleiding meegeleverd en was de opgestuurde handleiding niet in de
taal van het taalgebied. 2 andere touwen hadden eveneens geen handleiding in de taal van het
taalgebied waar het aangeboden werd. In het geval van bergbeklimmingsuitrustingen is het
met name belangrijk om te weten waarvoor de PBM gebruikt kan worden, hoe het moet
opgeslagen worden en hoe de gebruiker kan bepalen wanneer het touw moet worden
vervangen. Om die reden werden die touwen ingedeeld bij hoog risico. Alle fabrikanten zullen
die en andere niet-conformiteiten verhelpen.
Bij 1 touw waren enkel de banden aan de uiteinden te breed. Gezien hier geen veiligheidsrisico
aan is verbonden, werd een waarschuwing aan de fabrikant gericht. Na overleg met die
fabrikant en raadpleging van de norm werd besloten de meerdere banden (zie ook foto 1) te
aanvaarden gezien de verwoording in de norm duidelijker kan. Dat was de enige nietconformiteit. De onduidelijkheid in de norm zal ook opgenomen worden in de aanbevelingen
van Prosafe naar het technische comité zodat dat kan opgenomen worden bij de herziening
van de norm. Er bleek ook dat de Duitstalige versie van de norm afweek van de Engelstalige
en Franstalige versie, maar wel duidelijker was.
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Foto 1. Afbeelding van de banden aan het uiteinde van het touw

Bij één touw werden geen niet-conformiteiten vastgesteld.
Grafiek 6. Overzicht van de getroffen maatregelen voor dynamische klimtouwen

Bron: FOD Economie.

3.2. Harnassen
De beoogde klimharnassen waren zitharnassen (of ook heupgordels),
de type C harnassen uit de norm EN 12777. Dat zijn de meest eenvoudige, maar ook vaakst gebruikte harnassen bij klimsporten.
Klimharnassen zijn een PBM van klasse III. Dat betekent dat naast een
EG- typekeuring er ook nog een gecertificeerde productiecontrole door
een aangemelde instantie plaatsvindt.

3.2.1. De administratieve controle
Alle harnassen hadden een handleiding. In de helft van de gevallen (4
van de 8 harnassen) was ze echter niet in de taal van het taalgebied waar
die aangeboden werden. Bij 5 van de harnassen was de handleiding niet volledig. Vooral de
waarschuwing over de effecten van vochtigheid en vrieskoude bleken te ontbreken (3 van de 8
harnassen).
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Grafiek 7. Resultaten van de controle van de handleiding voor harnassen: gebruikersinformatie

Bron: FOD Economie.

Bij de controle van de markeringen ontbrak bij 1 harnas de referentie naar de betrokken
norm EN 12277. 1 harnas vermeldde geen jaartal van fabricage en bij een ander harnas was
het schema om de riemen aan te passen niet of onvoldoende leesbaar.
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Grafiek 8. Resultaten van de controle van de markeringen voor harnassen

Bron: FOD Economie.

Wat betreft de EG-verklaring van overeenstemming ontbrak bij 3 fabrikanten de correcte
verwijzing naar de versie van de geharmoniseerde norm. Bij 1 EG-verklaring ontbrak de
identiteit van de ondertekenaar. 1 EG-verklaring had 4 tekortkomingen.
Er werden geen niet-conformiteiten vastgesteld bij de controle van het EG-typekeuringscertificaat.
Grafiek 9. Resultaten van de controle van de EG-verklaring van overeenstemming voor harnassen

Bron: FOD Economie.

3.2.2. Controle van de technische veiligheid
Van de norm EN 12277 werden enkel de volgende clausules getest: 4.1.3 kleur van de
veiligheidsstiksels , 4.1.4 afwezigheid van
sterktetest op de dummy en 5.2.5.3 sterktetest op de cilinder . De eerste twee clausules
zijn louter visuele controles.
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Eén harnas faalde voor de sterktetest op de cilinder. Het harnas werd in 2016 op de markt
gebracht volgens de 2007-versie van EN 12277. Op dat moment was dat de geharmoniseerde
norm. De versie van 2007 werd pas op 31 mei 2017 vervangen door de versie van 2015. De
sterktetest op de cilinder wordt in de nieuwe norm op een andere manier uitgevoerd zodat er
geen besluit kan worden getrokken over de conformiteit met de voorgaande versie van de
norm. Dat werd dus niet weerhouden als een technische niet-conformiteit, maar het werd wel
gemeld aan de fabrikant gezien het harnas niet slaagt voor de technische testen van de huidige
geharmoniseerde norm.
Grafiek 10. Resultaten van de technische testen voor harnassen

Bron: FOD Economie.

3.2.3. Getroffen maatregelen
Aan 6 fabrikanten werd gevraagd om hun klimharnas uit de handel te halen omwille van de
administratieve non-conformiteiten:
 4 klimharnassen hadden geen handleiding in de taal van het taalgebied waar ze aangeboden werden;
 bij 1 harnas ontbrak belangrijke informatie in de handleiding alsook het fabricagejaar en
 bij 1 harnas was de informatie om het harnas aan te passen niet leesbaar wat cruciaal is
voor het gebruik.
In het geval van bergbeklimmingsuitrustingen is het met name belangrijk om te weten
waarvoor de PBM gebruikt kan worden, hoe het moet worden gebruikt en opgeslagen en hoe
de gebruiker kan bepalen wanneer het harnas moet worden vervangen. Om die reden werden
die harnassen ingedeeld als hoog risico. Alle fabrikanten zullen die en andere kleinere nietconformiteiten verhelpen. De fabrikant van het harnas waarbij het schema niet leesbaar was,
kon aantonen dat het een eenmalige productiefout was. Dat werd aanvaard als argument.
1 klimharnas werd beoordeeld als middelhoog risico gezien de (minder cruciale) ontbrekende
informatie in de handleiding. De fabrikant zal de handleiding aan onze opmerkingen
aanpassen.
Er werd één waarschuwing gericht aan een fabrikant waar in de handleiding informatie
ontbrak over de bescherming van het harnas tijdens het transport. Na contact met de fabrikant
bleek die informatie toch opgenomen te zijn in de handleiding onder een andere rubriek. Dat
was de enige niet-conformiteit.
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Grafiek 11. Overzicht van de getroffen maatregelen voor de klimharnassen

Bron: FOD Economie.

3.3. Energieabsorptiesystemen voor gebruik bij via ferrata
Vanwege de mogelijk hoge valfactor moet op een via ferrata (of Klettersteig) altijd een schokabsorptiesysteem gebruikt worden, zodat bij een val de vangstoot gereduceerd wordt. Indien
een systeem zonder schokabsorptie wordt gebruikt om een lange val op te vangen, breekt óf
het systeem, óf de rug van de drager. Gezien de grote wijziging van de norm EN 958 tussen de
huidige versie (van 2017) en de
vorige versie werden enkel energieabsorptiesystemen bemonsterd die conformiteit claimen
met de laatste versie van de
norm.
Energieabsorptiesystemen (EAS)
zijn een PBM van klasse III. Dat
betekent dat naast een EGtypekeuring er ook nog een gecertificeerde productiecontrole
door een aangemelde instantie
plaatsvindt.

3.3.1. De administratieve controle
Bij alle EAS was een handleiding aanwezig. In 1 geval was ze niet in de taal van het taalgebied
waar ze werd aangeboden. Voor 1 EAS bevatte ze de informatie rond het wurgrisico enkel in
het Engels.
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Grafiek 12. Resultaten van de controle van de handleiding voor energieabsorptiesystemen:
gebruikersinformatie

Bron: FOD Economie.

Bij 1 EAS was de typografie van de CE-markering niet correct. Een ander EAS had geen
benaming van het model alsook geen vermelding van het minimale en maximale gewicht van
de gebruiker.
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Grafiek 13. Resultaten van de controle van de markeringen voor energieabsorptiesystemen

Bron: FOD Economie.

Bij de controle van de EG-verklaring van overeenstemming bleek 1 EAS de geharmoniseerde
norm niet te vermelden. Bij een ander EAS ontbrak de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de productiecontrole naast de plaats en datum van ondertekening.
Er werden geen niet-conformiteiten vastgesteld bij de controle van het EG-typekeuringscertificaat.
Grafiek 14. Resultaten van de controle van de EG-verklaring van overeenstemming voor
energieabsorptiesystemen

Bron: FOD Economie.
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3.3.2. Controle van de technische veiligheid
Niet alle clausules van EN 958:2017 werden getest. Er werd gekozen om de testen te beperken
tot volgende c
verbindingen mogen niet gewijzigd kunnen worden door de
gebruiker en er mogen geen scherpe of ruwe randen zijn
afstand tussen de twee
armuiteinden , 4.1.1.3 totale lengte van EAS , 4.1.4 controle van oorspronkelijke opstelling
door gebruiker , 4.2.3 dynamische test bij 40 kg en 120 kg
statische sterkte van het
systeem . Dat om het aantal benodigde exemplaren te beperken en tegelijk ook de grootste
veranderingen t.o.v. de vorige versie van de norm te testen.
Er was 1 technische tekortkoming voor de dynamische test bij 120 kg, de maximale
impactkracht lag hoger dan de limiet (6,46 kN i.p.v. 6 kN).
Grafiek 15. Resultaten van de technische testen voor energieabsorptiesystemen

Bron: FOD Economie.

3.3.3. Getroffen maatregelen
Eén EAS had naast het falen voor de dynamische test bij 120 kg ook geen handleiding in de taal
van het taalgebied waar het EAS werd aangeboden en een aantal andere administratieve
tekortkomingen. Dat product vertoont bijgevolg een hoog risico. De fabrikant heeft een
tegenanalyse aangevraagd waarbij het product technisch conform bleek te zijn. Het is een
gekend probleem dat versch
bleek recent nog uit de ringtesten die werden uitgevoerd in opdracht van de Union
Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA), de internationale overkoepelende
organisatie voor bergsportverenigingen. Het feit dat de testen tot verschillende resultaten
, zal worden opgenomen in de aanbevelingen aan het normalisatiecomité met
de vraag om de test in de norm duidelijker te maken. Voor het EAS in kwestie zal de fabrikant
de andere niet-conformiteiten oplossen.
Eén EAS had een aantal administratieve tekortkomingen en vermeldde het risico op wurging
enkel in het Engels. Dat leidt tot een middelhoog risico. De fabrikant heeft de gepaste
maatregelen genomen en de handleiding gecorrigeerd.
Eén EAS vertoonde geen niet-conformiteiten.
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Grafiek 16. Overzicht van de getroffen maatregelen voor de energieabsorptiesystemen

Bron: FOD Economie.

3.4. Karabijnhaken
Voor deze campagne werd besloten om de meest eenvoudige karabijnhaken specifiek voor
klimactiviteiten zonder vergrendelingssysteem te testen, namelijk van klasse B volgens
EN 12275:2013.
Bij de controle bleken 5 van de bemonsterde
karabijnhaken van het type H te zijn i.p.v. het
type B. Daarmee werd rekening gehouden bij de
technische en administratieve controle.
Karabijnhaken zijn een PBM van klasse III. Dat
betekent dat naast een EG-typekeuring er ook
nog een gecertificeerde productiecontrole door
een aangemelde instantie plaatsvindt.
Type B

Type H

3.4.1. De administratieve controle
Alle karabijnhaken hadden een handleiding, maar in vier van de acht gevallen was ze niet in de
taal van het taalgebied waar die werden aangeboden. Bij twee van die vier karabijnhaken
ontbrak er ook informatie in de handleiding.
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Grafiek 17. Resultaten van de controle van de handleiding voor karabijnhaken: gebruikersinformatie

Bron: FOD Economie.

Bij de controle van de markeringen bleek er slechts 1 niet-conformiteit. Er ontbrak een cirkel
Grafiek 18. Resultaten van de controle van de markeringen voor karabijnhaken

Bron: FOD Economie.

Bij 2 EG-verklaringen van overeenstemming ontbrak de correcte referentie van de norm
EN 12775:2013. Bij een andere EG-verklaring ontbrak de identificatie van de ondertekenaar.
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Er werden geen niet-conformiteiten vastgesteld bij de controle van het EG-typekeuringscertificaat.
Grafiek 19. Resultaten van de controle van de EG-verklaring van overeenstemming, voor
karabijnhaken

Bron: FOD Economie.

3.4.2. Controle van de technische veiligheid
De technische testen werden beperkt tot de veiligheidsgerelateerde clausules voor type Bkarabijnhaken. Er werden geen technische tekortkomingen vastgesteld.
Grafiek 20. Resultaten van de technische testen voor karabijnhaken

Bron: FOD Economie.
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3.4.3. Getroffen maatregelen
Aan 4 fabrikanten werd gevraagd om hun karabijnhaak uit de handel te halen bij de
distributeurs. De betrokken karabijnhaken hadden geen handleiding in de taal van het
taalgebied waar het aangeboden werd. In het geval van bergbeklimmingsuitrustingen is het
met name belangrijk om te weten waarvoor de PBM gebruikt kan worden, hoe het moet
worden gebruikt en opgeslagen en hoe de gebruiker kan bepalen wanneer de karabijnhaak
moet worden vervangen. Om die reden werden die karabijnhaken ingedeeld bij hoog risico.
Alle fabrikanten zullen die en andere niet-conformiteiten verhelpen.
Twee karabijnhaken hadden elk een kleine administratieve tekortkoming waarbij de fabrikant
een waarschuwing heeft gekregen. Beide fabrikanten hebben de niet-conformiteit reeds
verholpen.
Twee andere karabijnhaken vertoonden geen niet-conformiteiten.
Grafiek 21. Overzicht van de getroffen maatregelen voor karabijnhaken

Bron: FOD Economie.

3.5. Klimhelmen
Hierbij werden helmen beoogd die specifiek bedoeld zijn voor bergbeklimming. De specifieke
geharmoniseerde norm die hierbij van toepassing is, is EN 12492.
Klimhelmen zijn een PBM van klasse II. Dat betekent dat er enkel een EG-typekeuring door
een aangemelde instantie nodig is vooraleer de producten op de markt kunnen worden gebracht.

3.5.1. De administratieve controle
De handleiding was bij alle klimhelmen aanwezig. Voor 2 helmen was de handleiding niet in de
taal van het taalgebied waar die op de markt werden aangeboden. Voor één van die helmen en
nog een andere helm was de handleiding niet volledig.
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Grafiek 22. Resultaten van de controle van de handleiding voor klimhelmen: gebruikersinformatie

Bron: FOD Economie.

Voor de controle van de markeringen en het etiket volgens EN 12492 werd er rekening gehouden met het feit dat bijna alle fabrikanten de handleiding vastmaken aan de helm (met name
aan de kinband zie ook foto 2). Dat werd beschouwd als voldoende voor het etiket.
Foto 2. Handleiding vastgemaakt aan kinband

Bij 1 helm was de handleiding niet vastgemaakt aan de kinband en ontbrak heel wat informatie
qua markering en etikettering. Bij 2 andere klimhelmen ontbrak de waarschuwing voor het
wijzigen of verwijderen van originele onderdelen alsook dat er moet vermeden worden om
zaken vast te maken aan de helm.
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Grafiek 23. Resultaten van de controle van de markeringen en etikettering voor klimhelmen

Bron: FOD Economie.

Bij de controle van de EG-verklaring bleek bij 1 klimhelm de correcte verwijzing naar
EN 12492:2012 te ontbreken en bij een andere ontbrak de identiteit van de ondertekenaar. Er
werden geen niet-conformiteiten vastgesteld bij de controle van het EG-typekeuringscertificaat.
Grafiek 24. Resultaten van de controle van de EG-verklaring van overeenstemming voor klimhelmen

Bron: FOD Economie.
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3.5.2. Controle van de technische veiligheid
Om alle testen die voorzien zijn in EN 12492 uit te voeren zijn er 11 exemplaren van de klimhelm vereist. Om dat aantal te beperken werden de technische testen beperkt tot clausules
4.1.2 uitstekende delen , 4.1.3
verticale absorptiecapaciteit bij
+35°C en bij penetratieweerstand eveneens bij +35°C en bij -20°C. 1 helm
faalde voor de penetratieweerstand bij zowel +35°C als bij -20°C.
Dat zijn tevens de clausules die bij risicoanalyse het meest kritisch zijn. Eén helm faalde voor
de penetratieweerstand bij zowel de hoge als de lage temperatuur.
Grafiek 25. Resultaten van de technische testen voor klimhelmen

Bron: FOD Economie.

3.5.3. Getroffen maatregelen
De klimhelm die faalde voor de test van de penetratieweerstand werd beoordeeld als ernstig
risico. De fabrikant heeft een tegenanalyse gevraagd en betwist de manier waarop het labo de
technische test heeft uitgevoerd. De resultaten van de tegenanalyse zijn nog niet bekend, maar
in afwachting hiervan heeft de fabrikant de helmen uit de handel gehaald.
Een andere klimhelm beschikte niet over een handleiding in de taal van het taalgebied waar
hij aangeboden werd. In het geval van bergbeklimmingsuitrustingen is het met name
belangrijk om te weten waarvoor de PBM gebruikt kan worden, hoe het moet worden gebruikt
en opgeslagen en hoe de gebruiker kan bepalen wanneer de klimhelm moet worden
vervangen. Om die reden werd die klimhelm ingedeeld als hoog risico. De fabrikant heeft
intussen een vertaling aangevraagd en in afwachting ervan de verkoop gestopt.
Bij 2 klimhelmen bevindt de informatie die het etiket moet bevatten zich wel in de handleiding
maar was ze niet vastgemaakt aan de helm zelf. Die helmen werden beschouwd als een
middelhoog risico.
Bij 1 helm ontbrak informatie in de handleiding rond het transport van de helm evenals een
correcte verwijzing naar de geharmoniseerde norm in de EG-verklaring van overeenstemming. Bij een andere helm ontbrak de identiteit van de ondertekenaar van de EG-verklaring
van overeenstemming en de informatie rond het wijzigen van onderdelen van de helm op het
etiket. Beide fabrikanten ontvingen een waarschuwing en zullen dat verhelpen.
Bij 1 klimhelm werden geen niet-conformiteiten gevonden.
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Grafiek 26. Overzicht van de getroffen maatregelen voor klimhelmen

Bron: FOD Economie.

4. Besluit
27 van de 32 gecontroleerde bergbeklimmingsuitrustingen waren niet conform. 23
bergbeklimmingsuitrustingen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen. Slechts 4
bergbeklimmingsuitrustingen waren technisch niet conform..
Voor 3 van de 4 technische niet-conformiteiten hebben de fabrikanten een tegenanalyse
gevraagd. Het klimharnas bleek onder de vorige geharmoniseerde norm op de markt gebracht
te zijn waarbij de vereiste documenten voorgelegd konden worden. Daarbij kon er geen
uitspraak gedaan worden over de conformiteit gezien de testen volgens de nieuwe norm
werden uitgevoerd. De fabrikant werd wel geïnformeerd van het feit dat zijn product niet aan
de huidige geharmoniseerde norm voldoet.
Bij de energieabsorptiesystemen (EAS) blijken er, sinds de nieuwe versie van de
Dat
kwam al aan bod bij de ringtesten in opdracht van de UIAA, de internationale overkoepelende
organisatie voor bergsportverenigingen, en het bleek ook bij de tegenanalyse die uitgevoerd
werd op het Belgische staal. Eén van de aanbevelingen vanuit deze Europese actie naar het
normalisatiecomité zal zijn dat er meer duidelijkheid moet komen in de norm hoe de testen
moeten uitgevoerd worden.
In het algemeen viel het op bij de stalen die online aangekocht werden, dat in de meeste
gevallen de handleiding niet wordt meegeleverd in de taal van het taalgebied waar het
materiaal wordt aangeboden.. De beheerders van de (gespecialiseerde klim-)webwinkels
zullen worden aangeschreven om hen te wijzen op hun plichten. De verplichtingen van
distributeurs zijn trouwens rechtstreeks opgenomen in de nieuwe verordening 2016/425 die
van kracht is sinds 21 april 2018. De overgangsperiode om PBM s volgens onder de richtlijn op
de markt te brengen, liep af op 20 april 2019.
Alle corrigerende maatregelen worden verder opgevolgd en gecontroleerd.
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Meer informatie over deze campagne zal opgenomen worden in het eindrapport van de
Europese campagne op de website van Prosafe: http://www.prosafe.org/index.php/jointactions-2016/climbing-equipment.
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