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De belangrijkste
arbeidsrisico’s
in de bestratingsbranche
Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de bestratings
branche. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij
inspecties op zal letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het
gezond houden van uw werknemers en uw bedrijf.
In de bestratingsbranche hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s te maken met:
•
•
•
•
•
•

fysieke belasting			
pagina 16
machineveiligheid		
pagina 21
trillingen			pagina 25
blootstelling aan kwartsstof
pagina 29
geluid					pagina 33
aanrijdgevaar			pagina 37

De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico’s. Met
deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere onderwerpen inspecteert
de Arbeidsinspectie alleen als daar een concrete aanleiding voor is.
In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
• welke verplichtingen u als werkgever heeft
• welke verplichtingen de opdrachtgever heeft
• hoe een inspectie verloopt
In het tweede deel vindt u:
• de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw branche uitgewerkt
• de inspectienormen per arbeidsrisico
• verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen
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Deel 1
Veiligheid en
gezondheid, uw zorg
Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren.
Daarvoor organiseert u het werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de
veiligheid of de gezondheid van uw werknemers. Kennis van de risico’s is hiervoor een
belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de arbeids
omstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie
en -evaluatie (RI&E).

4 | Arbeidsrisico’s in de bestratingsbranche

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Inspectie SZW

Risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor ieder bedrijf verplicht. Voor het maken
van uw RI&E kunt u gebruikmaken van de RI&E MKB Bouwnijverheid op www.arbouw.nl.
Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak op. Dit kunt u zelf doen of
uitbesteden aan een derde partij. U bent verplicht uw RI&E, inclusief het plan van aanpak, te
laten toetsen. Dit kunt u laten doen door een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf
verbonden is of door een gecertificeerde arbodienst.
Voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers geldt een uitzondering. De deskundige toets
hoeft dan niet te worden uitgevoerd, mits gebruikgemaakt wordt van een branchespecifiek
RI&E-instrument dat in de CAO is opgenomen. Zie de RI&E MKB Bouwnijverheid op www.
arbouw.nl.
Jaarlijks evalueert u het plan van aanpak met uw medewerkers of een vertegenwoordiging
daarvan. Op basis van deze besprekingen actualiseert u het plan.
In het plan van aanpak beschrijft u:
• welke verbeteringen u wilt doorvoeren
• welke verbeteringen prioriteit hebben
• wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn
• wie voor de uitvoering verantwoordelijk is
Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
• Neem risico’s zoveel mogelijk weg aan de bron (bijvoorbeeld vervangen van gevaarlijke
stoffen en machines).
• Is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische
en/of economische redenen), tref dan maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn
(bijvoorbeeld afschermen van een machine of taakroulatie).
• In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen
beschermende aanpak te kiezen. In die gevallen verstrekt u persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers (bijvoorbeeld gelaatsmaskers, handschoenen, gehoor
bescherming). Daarna ziet u erop toe dat deze beschermingsmiddelen ook daadwerkelijk
gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.
Wilt u een uitzendkracht inhuren? Dan moet u het uitzendbureau inlichten over de risico’s
van de werkzaamheden. Stuur het deel van uw RI&E over de werkzaamheden van de
uitzendkracht op tijd naar het uitzendbureau. Zo zijn tijdelijke medewerkers op tijd op de
hoogte van de risico’s die samenhangen met de aangeboden werkzaamheden en de manier
waarop uw bedrijf deze aanpakt.
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Bouwplaatsen en samenwerken
Als werkgever moet u ook de risico’s inventariseren van tijdelijke werkplekken op bouw
plaatsen. Een straat die bestraat wordt, is een bouwplaats. De mogelijke risico’s ter plekke
moeten dus beschreven worden in uw RI&E.
Op een bouwplaats zijn vele partijen tegelijkertijd of na elkaar in wisselende samenstelling
betrokken. Bijvoorbeeld opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en werkgevers (hoofd
aannemers, onderaannemers ). De Arbeidsomstandighedenwet verlangt van alle
partijen dat ze samenwerken om op de bouwplaats veilig en gezond te kunnen werken.
Elke werkgever moet een beleid voeren om ongevallen en beroepsziekten van zijn werk
nemers te voorkomen. Voor bouwplaatsen is de samenwerking en coördinatie in de
praktijk gecompliceerd, omdat:
• er tijdelijke werkplekken zijn waar de arbeidsomstandigheden in verschillende fasen van
het werk kunnen wisselen
• er steeds met andere partijen moet worden samengewerkt
• partijen vaak afhankelijk zijn van elkaar
• de opdrachtgever een rol speelt bij het vormgeven van de arbeidsomstandigheden
Dit moet u doen:
• Inventariseer de risico’s van elke bouwplaats. Doe dat op basis van het bestek, het
Straatwerkplan en een beoordeling op locatie. Ga na of de risico’s op de bouwplaats al
worden beschreven in uw RI&E. Zo nee, dan moet u uw RI&E aanvullen.
• Werk goed samen met andere werkgevers en/of zelfstandigen en stem risico’s rondom
veiligheid en gezondheid met hen af. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de
opdrachtgever of uitvoerende partij en moet door een coördinator worden
gecoördineerd.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Opdrachtgevers moeten net als u aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo kunnen zij een
belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van arbeidsrisico’s in de bestratingsbranche.
Ontwerpfase

De zogenoemde bouwprocesbepalingen van het Arbobesluit verlangen dat de
opdrachtgever bij het ontwerpen van een bestratingsproject al rekening houdt met het
veilig en gezond bouwen en onderhouden van het project. Door juiste keuzes in de
ontwerpfase kunnen onveilige of ongezonde werksituaties in de uitvoeringsfase en
gebruiksfase worden voorkomen. Deze algemene verplichting van de opdrachtgever geldt
voor alle bestratingsprojecten.
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Veiligheids- en gezondheidsplan

Bij veel bestratingsprojecten is het wettelijk verplicht een V&G-plan te maken. Een V&G-plan
is verplicht voor bestratingsprojecten:
• waar meer dan 500 mensdagen aan wordt gewerkt; of
• die meer dan 30 werkdagen duren en waaraan op een moment meer dan 20 werknemers
tegelijkertijd werken; of
• waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden
Bijzondere risico’s zijn bijvoorbeeld: vallen, verdrinken, blootstelling aan chemische of
biologische stoffen, werken dichtbij hoogspanningskabels, het werken in (ondergrondse)
tunnels en onder water werken (met duikuitrusting).
Coördinatie

Bij projecten waar meerdere werkgevers samenwerken - tegelijkertijd of na elkaar – moet
een coördinator worden aangesteld.
Straatwerkplan

In de voorbereidingsfase moet de opdrachtgever al rekening houden met de arbeids
omstandigheden in de uitvoering. Zo moet hij in de voorbereiding al kiezen hoe de
arbeidsrisico’s waarop hij invloed heeft, zoals aanrijdgevaar en fysieke belasting, tijdens de
uitvoerende werkzaamheden worden beheerst. Ook de opdrachtgever moet de arbeids
hygiënische strategie toepassen: hij moet risico’s zoveel mogelijk wegnemen aan de bron
(zoals bij aanrijdgevaar een wegafsluiting of bij fysieke belasting machinaal straten) of
anders maatregelen treffen om risico’s te minimaliseren.
Opdrachtgevers moeten per medio april 2010 ook een Straatwerkplan opstellen. De
opdrachtgever is volgens de RAW besteksvoorschriften en de daarin opgenomen CROWpublicatie 282 (‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’) verplicht om een
Straatwerkplan op te stellen over de fysieke belasting. Daarin moet hij onder meer:
• inventariseren welke materialen worden toegepast (nieuw en hergebruik)
• een beschrijving maken van situaties naar werkruimte en bijzondere situaties
• gebruikte verbanden met hoeveelheden en een indicatie van verbandwisselingen
opsommen
• op basis van het afwegingskader in de CROW-publicatie een voorlopige inschatting
maken van wat machinaal en wat handmatig moet worden uitgevoerd
• de ruimte voor opslag van materialen beschrijven
In ontwerpfase en in uitvoeringsfase

Alle bovenstaande verplichtingen gelden ook al in de ontwerpfase en dus niet alleen in de
uitvoeringsfase.
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De Arbeidsinspectie bij u op bezoek
Hoe verloopt een inspectie?
De inspecteur wil tijdens een inspectie zien hoe de werknemers in uw organisatie werken.
Hij toetst of dat op een veilige en gezonde manier gebeurt. Werken er in uw bedrijf ook
studenten, dan controleert de inspecteur ook hun arbeidsomstandigheden voor zover hun
werkzaamheden te vergelijken zijn met de beroepspraktijk.
De inspecteur komt meestal onaangekondigd langs omdat hij zoveel mogelijk de gewone,
dagelijkse gang van zaken wil controleren. Een onaangekondigde inspectie duurt meestal
niet langer dan twee uur. Tijdens de inspectie zal de inspecteur u vragen stellen en samen
met u of uw vertegenwoordiger over de werkplek lopen om de werknemers aan het werk te
zien. Bij aanvang van de inspectie zal de inspecteur meestal vragen of een lid van de
personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn. Deze personen hebben
wettelijk het recht om de inspecteur te vergezellen. Bovendien hebben zij recht op een
gesprek met de inspecteur zonder dat u als werkgever daarbij aanwezig bent.
De inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels voor de belangrijkste arbeidsrisico’s
naleeft.
• De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of met uw vertegenwoordiger. Als u niet,
of niet voldoende, aan de verplichtingen voldoet, zal de inspecteur afspraken met u
maken over de naleving van de verplichtingen.
• De inspecteur legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van
een waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen kan de inspecteur direct een
boeterapport opmaken .
Inspecteurs voeren niet alleen inspecties uit. Zij verzamelen ook informatie aan de hand
van vragenlijsten, waarbij bijvoorbeeld het nalevingsniveau van de wetgeving wordt
onderzocht. Voor een dergelijk bezoek maakt de inspecteur vooraf een afspraak.
Deze brochure gaat over de belangrijkste risico’s in uw branche. Mogelijk gelden er voor uw
bedrijf ook nog andere, specifieke regels of risico’s. Deze risico’s moet u ook in de RI&E en
het plan van aanpak opnemen. Ook moet u maatregelen treffen om deze risico’s weg te
nemen of te verminderen.

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
De werkwijze van de Arbeidsinspectie gaat uit van ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’.
In de praktijk werkt dat als volgt. Een inspecteur kijkt bij een overtreding naar het gevaar en
naar de algehele situatie in een bedrijf. Levert een overtreding groot gevaar op voor
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werknemers, dan zal hij altijd formeel handhaven, ongeacht de situatie in het bedrijf. Gaat
het om een overtreding zonder direct gevaar, dan kijkt de inspecteur of de arbeids
omstandigheden en het arbobeleid in het algemeen goed zijn geregeld. Is dat het geval dan
krijgt de werkgever de gelegenheid de overtreding(en) zelf op te lossen. Is dat niet het geval
dan geeft de inspecteur een waarschuwing of stelt een eis. U krijgt een waarschuwing als
direct duidelijk is wat u moet doen om een overtreding op te heffen. U krijgt een eis als dat
niet direct duidelijk is. De Arbeidsinspectie geeft in deze eis aan wat u precies moet doen
om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Bij een waarschuwing of een eis krijgt u een bepaalde termijn om de overtreding weg te
nemen. Hoeveel tijd u krijgt, is afhankelijk van de aard van de overtreding. De Arbeids
inspectie komt meestal controleren of u de aanwijzingen heeft opgevolgd. Heeft u niet
binnen de gestelde termijn de aanwijzingen opgevolgd, dan krijgt u alsnog een boete. Als u
een eis of een boete krijgt, kunt u altijd uw zienswijze kenbaar maken of bezwaar
aantekenen.
Bij een ernstige overtreding zal de inspecteur zonder meer een boete geven. Als er direct
gevaar is voor de medewerkers, zal de inspecteur het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de
overtreding is opgeheven. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de
overtreding en de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote.
Boetes naar aanleiding van een ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen. Als de
inspecteur strafbare feiten constateert, maakt hij een proces-verbaal op.
Ook werknemers kunnen een boete krijgen, namelijk wanneer zij zich bewust niet houden
aan de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermings
middelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een machine verwijderen of
uitschakelen.

Inspectie bij de opdrachtgever
De Arbeidsinspectie inspecteert ook de opdrachtgever, namelijk of hij in de voorbereidings
fase van een project rekening heeft gehouden met de arbeidsomstandigheden in de
uitvoering. Als de inspecteur bij bestratingswerkzaamheden overtredingen constateert, kan
hij bij de opdrachtgever nagaan of de oorzaak daarvan in de voorbereiding van het werk ligt.
Bijvoorbeeld doordat in het bestek of het Straatwerkplan onvoldoende rekening is
gehouden met bepaalde risico’s en gevaren. In dat geval kan de inspecteur voorwaarden
stellen aan de opdrachtgever voor lopende en toekomstige projecten.
Ook als de uitvoering van projecten nog niet is begonnen, kan de Arbeidsinspectie bij
opdrachtgevers bestekken of Straatwerkplannen bekijken om te bepalen of daarin wel
voldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden
tijdens de uitvoering.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Inspectie SZW

Arbeidsrisico’s in de bestratingsbranche 9

Wat u nog meer moet weten
Voorlichting, instructie en toezicht

Als werkgever moet u uw werknemers informeren over de risico’s die zij lopen bij hun
werkzaamheden. Ook moet u hun instructie geven over de maatregelen die de risico’s
kunnen beperken. Voorlichting en instructie zijn belangrijke middelen om ongevallen,
verzuim en stagnatie in de productiete voorkomen of te beperken. Als werkgever moet u er
bovendien op toezien dat de werknemers zich houden aan de instructies en voorschriften.
Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige
voorzichtigheid en zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. Begaat een
werknemer een ernstige overtreding en had hij kunnen weten (door voorlichting of
instructie) dat het om een overtreding van de wet gaat, dan kan de inspecteur de werknemer
een boete geven.
Preventiemedewerker

Ieder bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet een preventiemedewerker aanstellen of
iemand binnen het bedrijf de preventietaken laten uitvoeren. Deze medewerker speelt een
belangrijke rol bij het maken van de RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon
een rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan collega’s en
bij het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw bedrijf niet meer dan
25 medewerkers, dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.
Bedrijfshulpverlening

De Arbeidsinspectie kan ook de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren.
De BHV-organisatie is onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak. Een aantal zaken
moet u in ieder geval op orde hebben. Zo moeten één of meer werknemers zijn opgeleid als
bedrijfshulpverlener. Hoeveel BHV-ers u nodig heeft, hangt af van de omvang van uw bedrijf
en de risico’s van de werkzaamheden. Iedere BHV-er moet voor één of meer van de
hulpverleningstaken (eerste hulp bij ongevallen, branden blussen en ontruimen) zijn
opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle drie de hulpverleningstaken
uit te voeren.
Als u een gebruiksvergunning heeft, worden daarin mogelijk nog andere eisen gesteld aan
uw BHV-organisatie. U kunt de BHV ook gezamenlijk met andere bedrijven in uw omgeving
realiseren.
Systeeminspectie

Het kan zijn dat de wijze waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft
georganiseerd, niet voldoende is. Wanneer de Arbeidsinspectie dit vermoedt, voert de
inspecteur in veel gevallen een systeeminspectie uit. Hij houdt daarvoor interviews met u,
enkele van uw werknemers en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. Na afloop bespreekt
de inspecteur met u de resultaten. Ze kunnen leiden tot een eis. Daarna krijgt u de
mogelijkheid om uw aanpak aan te passen.
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Klachten

Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten
over arbeidsomstandigheden in een bedrijf.
De Arbeidsinspectie neemt een klacht alleen
in behandeling als deze komt van een
werknemer (of een relatie of rechtshulp
verlener van die werknemer) of een
vakbond. Klachten of tips van anderen
onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe
niet, tenzij sprake is van ernstig gevaar voor
personen.
Ongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moet u melden
bij de Arbeidsinspectie. Het gaat om
arbeidsongevallen met dodelijke afloop en
ongevallen waarna een ziekenhuisopname
volgt of iemand – naar het oordeel van een
arts – blijvend letsel oploopt. De Arbeids
inspectie voert dan een onderzoek uit. Ook
als een student tijdens zijn werkzaamheden
in uw bedrijf een dergelijk ongeluk krijgt,
moet u dat melden. Dit geldt alleen als de
werkzaamheden vergelijkbaar zijn met de
beroepspraktijk. Het centrale telefoon
nummer voor het melden van klachten en
ongevallen is 0800 – 5151.
Beroepsziekten

Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf,
dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Uw branche, de bestratingsbranche
Nederland telde in 2009 ongeveer 4300 bedrijven die zich bezighielden met bestratingen.
Van deze bedrijven heeft tweederde geen werknemers in loondienst; het zijn zelfstandigen.
Dit aantal is in de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid: van 400 in 1997 naar 2800 nu. Bij de
overige 1500 bedrijven werken 4500 werknemers. Dit aantal is in de afgelopen 10 jaar ruim
gehalveerd.
De gemeenten zijn verreweg de belangrijkste opdrachtgevers van bestratingen.
Het aantrekken van nieuw personeel is een belangrijk knelpunt in de bestratingsbranche.
Dit wordt mede veroorzaakt door de relatief grote arbeidsuitval van straatmakers. Het
beroep is fysiek zwaar, waardoor ziekteverzuim en instroom in de WIA (Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen) vergeleken met andere beroepsgroepen in de bouw aan de
hoge kant zijn. Door het steeds vaker toepassen van mechanische hulpmiddelen wordt er
binnen de branche hard aan gewerkt om fysieke overbelasting te voorkomen.
Arbocatalogus

Sociale partners van de branche hebben in een arbocatalogus vastgelegd hoe bestratings
bedrijven de belangrijkste arbeidsrisico’s kunnen beheersen. De arbocatalogus behandelt
de volgende risico’s: onveiligheid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, trillingen, lawaai,
klimaat en werkdruk. Download de catalogus via www.arbocatalogus-bestratingen.nl.
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Deel 2
Belangrijkste
arbeidsrisico’s
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Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico’s in de
bestratingsbranche:
• fysieke belasting
• machineveiligheid
• trillingen
• blootstelling aan kwartsstof
• geluid
• aanrijdgevaar
U kunt lezen wat de arbeidsrisico’s zijn, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en
veiligheid van uw werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. De
Arbeidsinspectie controleert hierop bij inspecties. Aan het eind volgen verwijzingen naar
bestaande instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de regels in de Arbowet te
voldoen.

Hoe zijn de belangrijkste risico’s bepaald?
De Arbeidsinspectie heeft de belangrijkste arbeidsrisico’s in uw branche bepaald aan de
hand van:
• de ongevallencijfers binnen uw branche
• cijfers van aandoeningen die door het werk worden veroorzaakt (beroepsziekten)
• instroomcijfers op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
• inschattingscijfers van risico’s door de Arbeidsinspectie
• bedrijfsbezoeken door de Arbeidsinspectie
Ook heeft de Arbeidsinspectie intensief overleg met de werkgevers- en werknemers
organisaties in uw branche.
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Fysieke belasting
Voor werknemers van bestratingsbedrijven is fysieke overbelasting het belangrijkste
arboknelpunt. Bij elke beweging en elke houding worden spieren, pezen, botten en
gewrichten fysiek belast. Fysieke belasting op zich is niet slecht voor de gezondheid, fysieke
overbelasting wel. Dit kan leiden tot klachten, tot gezondheidsschade en zelfs tot uitval uit
het arbeidsproces.

Wat zijn de risico’s?
In uw sector kunnen werknemers last krijgen van fysieke overbelasting, vooral aan de rug,
armen, nek en schouders. Er is sprake van een beroepsziekte als deze aandoeningen
(vooral) door het werk veroorzaakt worden. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
• handmatig tillen, duwen en trekken;
• repeterende bewegingen
• het aannemen van ongunstige werkhoudingen
• de frequentie waarmee een taak wordt uitgevoerd
In de bestratingsbranche onderscheiden we twee beroepen waar vooral sprake is van fysieke
belasting: de opperman en de straatmaker. Voor deze beroepen zijn de tilwerkzaamheden
en repeterende werkzaamheden de belangrijkste veroorzaker van klachten. De fysieke
belasting van de straatmaker wordt veroorzaakt door de veelal nog vrij traditioneel
uitgevoerde werkzaamheden. Bij het traditionele handmatig straten maken zijn twee
werkmethoden te onderscheiden: straten en vlijen. Bij het straten zit de straatmaker in het
zand en gebruikt hij een hamer om de stenen op hun plaats te tikken. Bij het vlijen brengt
de straatmaker eerst het zandbed in het juiste profiel (afreien) en daarna legt hij de
straatstenen erop. De straatmaker zit hierbij op de al gelegde stenen.
Bij straten en vleien vormen dit de grootste risico’s:
• De belasting die ontstaat door het tillen van lasten (zoals straatstenen en trottoirbanden).
Hier heeft vooral de opperman mee te maken. Voorbeelden: opperen van straatstenen
met de kruiwagen, tillen van trottoirbanden, inritblokken, putten en straatkolken en
afvoeren van restmateriaal met de kruiwagen. Er is vooral sprake van tillen en bukken,
met voornamelijk rugbelasting als gevolg.
• De belasting die ontstaat door het repeterende werk van het straten en de ongunstige
lichaamshoudingen waarin de straatmaker moet werken. Dit wordt nog versterkt door
het ‘in weer en wind’ werken. Voorbeelden: straten of vlijen, afwerken van de rand
(kappen) en handmatig afreien van het zandbed. Het kruipen, knielen, hurken en draaien
leidt tot rugbelasting, nek- en schouderbelasting en knie- en enkelbelasting. Met dit type
belasting heeft vooral de straatmaker te maken.
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Wat moet u doen?
Organiseer het werk zo, dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid door fysieke
overbelasting wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk? Beperk dan zoveel
mogelijk de kans op fysieke overbelasting.
• Voer bestratingswerkzaamheden zoveel mogelijk uit met behulp van beschikbare
machinale en mechanische technieken. Zo heeft machinaal straten de voorkeur boven
handmatig straten, en moet u zoveel mogelijk hulpmiddelen (zoals mechanische
bandenstellers, mechanische tegelheffers, oppermachines, afreimachines, klemmen en
straatmachines) inzetten.
• Houdt u altijd aan de grenzen voor het handmatig tillen of verwerken van materialen (uit
de Arbocatalogus Bestratingen 2009):
- één persoon mag maximaal 25 kg handmatig tillen
-	twee personen mogen maximaal 50 kg handmatig tillen (als de bewegingsruimte dit
toelaat)
-	straatstenen die handmatig worden verwerkt, mogen niet zwaarder zijn dan 4 kg per
stuk
-	tegels die handmatig worden verwerkt, mogen niet zwaarder zijn dan 9,5 kg per stuk.
• Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op. Hierin
brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw werknemers fysiek belast worden.
Bij overbelasting legt u vast welke oplossingen hiervoor zijn en wanneer u deze invoert.
• Geef voorlichting en instructie aan werknemers over de werkmethoden en het gebruik
van hulpmiddelen.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
• De inspecteur kijkt of u al het mogelijke heeft gedaan om fysieke overbelasting van
werknemers te voorkomen of te beperken.
• De inspecteur controleert of u zich houdt aan de genoemde bovengrenzen voor hand
matig tillen en verwerken van materialen.
• De inspecteur controleert of medewerkers voldoende zijn voorgelicht over de werking
van hulpmiddelen, bijvoorbeeld door naar overzichten van toolboxmeetings en
werkoverleggen te kijken.
• De inspecteur stelt met behulp van de (door het bedrijf gemaakte) RI&E vast in hoeverre
de risico’s van fysieke belasting voor alle werknemers in kaart zijn gebracht. En op welke
termijn de nodige maatregelen voor deze risico’s zijn of worden genomen.
Als er sprake is van één of meerdere overtredingen van de arboregelgeving geeft de
inspecteur, afhankelijk van de situatie, een waarschuwing of stelt hij een eis tot naleving.
Voor de maatregelen die u moet treffen, gaat hij zoveel mogelijk uit van de door uw branche
ontwikkelde oplossingen of de stand van de techniek. U krijgt daarna enige tijd om de
overtreding op te heffen.
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Mechanisch bestraten met nieuw materiaal

Sinds de brancheafspraak van 2006 over de norm van 1500 m2 is er meer aandacht voor het
mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen. De techniek is verbeterd en de
ervaring is toegenomen.
Op basis van de huidige stand van de techniek is er geen reden om bij oppervlakten onder
1500 m2 zonder mechanische hulpmiddelen te werken. In de Arbocatalogus Bestratingen is
het uitgangspunt dan ook dat daar waar mogelijk machinaal wordt bestraat. Er zijn
verschillende technieken beschikbaar voor het mechanisch aanbrengen van elementen.
In de CROW-richtlijn ‘Mechanisch aanbrengen elementenverharding’ en de Arbocatalogus
‘Bestratingen’ worden praktische richtlijnen aangegeven voor de uitvoering van het werk.
Mechanisch herstraten en natuursteen (onregelmatige vormen)

Mechanisch herstraten is nog niet in alle gevallen mogelijk. Mechanisch herstraten is de
norm voor zover de maatafwijking van het te verwerken materiaal beperkt is. Het is echter
nog niet mogelijk bij oud materiaal met grote maatafwijkingen en sommige vormen van
natuursteen.
Als de Arbeidsinspectie (in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties) vindt dat
de stand van de techniek dit wel goed mogelijk maakt, is ook voor herstraten het algemene
uitgangspunt: zoveel mogelijk gebruikmaken van machinale en mechanische technieken.
In het A-Blad ‘Bestratingsmaterialen’ van de Stichting Arbouw staan veel aanbevelingen om
het werk van straatmakers en opperlieden te verbeteren. De Arbeidsinspectie beschouwt het
opvolgen van deze aanbevelingen als een goede invulling van uw arbobeleid.

Meer informatie
>	Het A-Blad ‘Bestratingsmaterialen’ van Stichting Arbouw
>	Website Stichting Arbouw: www.arbouw.nl
>	CROW 282 ‘Mechanisch aanbrengen van elementenverharding’
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>	Alle onderwerpen: Arbobesluit hoofdstuk 5 afdeling 1
>	Voorlichting handmatig hanteren van lasten: Arbobesluit art.5.5
>	F ysieke belasting algemeen: Arbobesluit art. 5.2. en 5.3
>	Arbocatalogus Bestratingen
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Machineveiligheid
In de bestratingsbranche worden momenteel een aantal methoden ontwikkeld waarbij het
bestraten (deels) is gemechaniseerd. Bijvoorbeeld bestraten met een hijsvoorziening aan
een mobiel arbeidsmiddel of graafmachine. Machines verminderen de arbeidsrisico’s van
fysieke belasting, maar brengen andere risico’s met zich mee.

Wat zijn de risico’s?
Het werken met machines levert gevaar op, met name door bewegende delen. De
belangrijkste risico’s zijn:
• Bij werkzaamheden met (hijs)machines lopen werknemers gevaar bij het opnemen, het
verplaatsen en het leggen van lasten evenals bij afstelwerkzaamheden, bij het
ombouwen, repareren en onderhouden van machines.
• Bij het verhelpen van storingen en het reinigen van machines worden vaak gevaarlijke
handelingen uitgevoerd bij niet uitgeschakelde machines.
• Veel ongevallen hebben te maken met onveilig handelen en onvoldoende
veiligheidsbewustzijn, vaak in combinatie met onvoldoende toezicht.
• Bij het werken met rijdend materieel is aanrijding een belangrijke oorzaak van
ongevallen.
De meeste ongevallen die blijvend letsel veroorzaken, doen zich voor tijdens het werken
met productie- en bewerkingsmachines, heftrucks en overige mobiele arbeidsmiddelen.

Wat moet u doen?
Wat betreft machineveiligheid moet u zich houden aan de regels van de Arbowet en de
Warenwet.
Arbowet

Bij gebruik van machines moet u altijd rekening houden met de bepalingen uit de Arboweten regelgeving. Deze legt verplichtingen op aan werkgevers en werknemers. Voor u als
werkgever gelden enerzijds algemene verplichtingen, zoals die in deel 1 van de brochure zijn
beschreven. Anderzijds gelden ook specifieke regels ten aanzien van de machines en
hijsgereedschappen. Let wel: deze regels gelden zowel voor oude als voor nieuwe machines!
Door het maken van een RI&E kunt u erachter komen welke oude machines niet meer
voldoen.
De belangrijkste regels zijn:
Veiligheidsvoorzieningen bij bewegende delen van machines

• Bewegende delen van machines en transportmiddelen moeten voldoende zijn afgeschermd
of beveiligd.
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• Werknemers mogen beveiligingen niet verwijderen of overbruggen. Bovendien moeten
ze er op de juiste manier mee omgaan. De werkgever moet erop toezien dat dit ook
gebeurt.
• Bij hydraulische grondverzetmachines die voor hijswerkzaamheden worden ingezet,
moeten slangbreukbeveiligingen zijn aangebracht.
• Als machinedelen (hijsgereedschappen) moeten worden aangepakt of begeleid, moeten
deze voorzien zijn van deugdelijke en doelmatige handgrepen.
Ongewilde gebeurtenissen en deugdelijkheid van machines

• Het materiaal moet aan alle vereisten voldoen, van goede kwaliteit, betrouwbaar en
degelijk zijn.
• De machine wordt zo geplaatst en ingericht dat er geen gevaar is voor verschuiven,
omvallen, kantelen, oververhitting, ontploffing of elektrocutie.
Veilig gebruik van het arbeidsmiddel

• Machines worden uitsluitend gebruikt voor het doel, op de manier en op de plaats
waarvoor zij zijn ingericht en bestemd. Dit houdt ook in dat beveiligingen niet worden
overbrugd of weggehaald. En dat men niet in een gevarenzone van de machine komt.
• U maakt met uw medewerkers afspraken over veilig werkgedrag, en u ziet erop toe dat
deze afspraken worden nageleefd. Zo niet, dan spreekt u de werknemer aan op zijn
gedrag om herhaling te voorkomen.
Bediening van arbeidsmiddelen

• Bedieningssystemen van machines moeten duidelijk en veilig zijn.
• Bedieningsvoorschriften en instructies moeten in de buurt aanwezig zijn en opgesteld in
taal die voor de gebruiker begrijpelijk is.
• Het in werking stellen moet uitsluitend mogelijk zijn door een opzettelijk verrichte
handeling met een daarvoor bestemd bedieningssysteem.
• Een machine moet veilig kunnen worden stopgezet en zonodig voorzien zijn van een
noodstop.
Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen

• Machines moeten goed worden onderhouden.
• Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd door de
machine uit te schakelen en stroom- of drukloos te maken of door een eventueel
aanwezige speciale onderhoudsstand te gebruiken, die bijvoorbeeld de machine
stapsgewijs of op kruipsnelheid laat bewegen.
Inrichting van arbeidsplaatsen bij plaatsing en gebruik van mobiele arbeidsmiddelen/
hijsmachines

• Rondom mobiele arbeidsmiddelen en hijsmachines moet u specifiek aandacht besteden
aan de risico’s van aanrijdgevaar en van de draaiende (bewegende) delen van de
machines. Er moet voldoende loop- en werkruimte zijn. Daarnaast moeten de knel- en
pletplaatsen aan de mobiele arbeidsmiddelen voorzien zijn van doelmatige beveiligingen.
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• Bij het gebruik van hijsmachines mogen personen niet onder of vlakbij de hangende last
komen.
• Als personen wel vlakbij hangende lasten moeten zijn, dan moeten er (schriftelijke)
procedures zijn vastgesteld zodat de veiligheid van betrokkenen is gewaarborgd.
Keuringen

• Machines die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechtering, moeten
(periodiek) gekeurd worden. Voorbeelden daarvan zijn productiemachines, heftrucks,
kranen, hijsgereedschappen, druk- en vacuümapparatuur. Ook het controleren van
beveiligingsinrichtingen hoort hierbij.
• Hijs- en hefgereedschappen moeten ten minste eenmaal per jaar door een deskundig
persoon of instelling worden onderzocht en waar nodig worden getest. Bewijsstukken
van onderzoek en tests moeten op de arbeidsplaats aanwezig zijn.
Deskundigheid van werknemers

• Werknemers moeten voldoende deskundig zijn door voorlichting, scholing en/of
ervaring.
• Werknemers moeten de gegeven instructies opvolgen en de beveiligingen gebruiken.

De Machinerichtlijn
Naast de Arbowet heeft u ook te maken met de bepalingen van de Warenwet
(productveiligheid) en het Warenwetbesluit Machines (Machinerichtlijn,
CE-markering). Dit geldt voor zowel oude als nieuwe machines. U moet ervoor
zorgen dat de machines in uw bedrijf voldoen aan de Warenwetbesluiten die op de
machines van toepassing zijn.
De Machinerichtlijn legt verplichtingen op aan de fabrikant of importeur van een
machine. Als u een machine bouwt voor eigen gebruik, of zelf een bestaande
machine wijzigt, dan moet u ook aan de fabrikantverplichtingen voldoen.

Eisen van de Warenwet

Machines en hijsgereedschappen die vanaf 1 januari 1995 voor het eerst in de markt
kwamen, moeten - voor zover van toepassing - door de fabrikant of importeur minimaal
zijn voorzien van een:
• Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
• EG-verklaring van overeenstemming
• CE-markering op de machine of installatie
Als u in uw eigen bedrijf vanaf 1 januari 1995 zelf machines of hijsgereedschappen heeft
gewijzigd, dan bent u verantwoordelijk voor de CE-markering. Dit geldt ook als:
• een andere gebruiksbestemming ontstaat dan die van het oorspronkelijke ontwerp
• machines in samenhang functioneren (koppelen besturing, noodstop, transport of proces)
• andere risico’s en gevaren ontstaan dan die van het oorspronkelijke ontwerp (bijvoorbeeld bij opvoeren, andere belasting of andere werkwijze)
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Dat betekent dat u:
• een risicoanalyse moet (laten) uitvoeren voor de machine/hijsgereedschap
• maatregelen neemt ter beheersing van de risico’s, rekening houdend met de stand van de
techniek
• een gebruiksaanwijzing voor de machine maakt
• een technisch constructiedossier voor de machine maakt
• een zogeheten EG-verklaring van overeenstemming opmaakt
• de CE-markering op de machine plaatst
Ook wanneer u een machine van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
importeert, moet u zelf de CE-markering (laten) uitvoeren.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
• De inspecteur gaat tijdens een inspectiebezoek na of de machines en het gebruik ervan
voldoen aan de hierboven genoemde wettelijke bepalingen. In eerste instantie controleert hij op de veiligheidseisen en de algemene staat van onderhoud. Ook kan hij
veiligheidsinrichtingen en -voorzieningen testen om te controleren of ze goed werken.
• In sommige gevallen verricht de inspecteur metingen op bijvoorbeeld veiligheids
afstanden.
Afhankelijk van de geconstateerde feiten controleert de inspecteur ook documenten, zoals
een gebruiksaanwijzing, een EG-verklaring van overeenstemming voor een CE-gemarkeerde
machine, een onderhouds- of controleboek, schriftelijke instructies en procedures en ook
de RI&E met bijbehorend plan van aanpak.

Meer informatie
>	Arbo-Informatiebladen (te bestellen via www.sdu.nl)
>	AI-11: Machineveiligheid; afschermingen en beveiligingen
>	AI-17: Hijs- en hefmiddelen
>	Het A-blad “werken met grondverzetmaterieel” van Stichting Arbouw
>	Website Stichting Arbouw: www.arbouw.nl
>	Abomafoon 3.09 “hijswerk met hydraulische graafmachines” van Aboma+Keboma
>	Abomafoon 3.13 “hijswerk met wielladers” van Aboma+Keboma
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>	Arbobesluit, met name hoofdstuk 3, 7 en 8
>	Warenwet, Warenwetbesluit Machines, Warenwetbesluit Drukapparatuur
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Trillingen
Straatmakers die werken met een trilplaat of trilstamper staan bloot aan mechanische
trillingen: hand-armtrillingen. Ook bestuurders van grondverzetmachines, vrachtwagens en
machines voor machinaal straten krijgen dagelijks te maken met lichaamstrillingen en
schokken. Van de straatmakers geeft 41% aan last te hebben van trillingen; bijna twee maal
zoveel als de gemiddelde werknemer in de bouwnijverheid.

Wat zijn de risico’s?
De belangrijkste risico’s van hand-armtrillingen zijn:
• perifere vaatafwijkingen (‘witte vingers’), perifere zenuwafwijkingen en bot- en
gewrichtsaandoeningen van hand of arm. Karakteristiek voor de vaatafwijkingen zijn de
scherp begrensde witte vingerkootjes. De zenuwafwijking uit zich in een ‘doof’ gevoel en
tinteling in de vingers. Witte of dode vingers leiden alleen in ernstige gevallen tot ziekte
of arbeidsongeschiktheid. Wel zorgt de aandoening al in een veel eerder stadium voor
een sociale handicap: voorwerpen laten vallen en verlies van de fijne motoriek. Bij boten gewrichtsaandoeningen gaat het om afwijkingen van de handwortelbeentjes en
vervroegde slijtage van het pols- en ellebooggewricht.
• rugklachten, hernia’s en vervroegde slijtage van de wervelkolom. Als werknemers
rugklachten hebben, kunnen trillingen en schokken de pijn verergeren.
• lichaamstrillingen zorgen niet alleen voor lichamelijk ongemak, zij leiden ook tot
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; het is een reëel gezondheidsrisico. Het risico op
rugklachten wordt vergroot door:
- een slechte zithouding tijdens het rijden
- regelmatig met het lichaam of hoofd gedraaid rijden
- een slechte staat van de bestuurdersstoel
- het snel rijden over een slechte ondergrond
- andere rugbelastende activiteiten, zoals het tillen of dragen van lasten
- slechte klimaatomstandigheden (warmte, koude)

Wat moet u doen?
• Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid door trillingen wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk? Dan moet u dit
gevaar zoveel mogelijk beperken.
• Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op. Hierin
brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw werknemers aan trillingen worden
blootgesteld. In deze RI&E moet tenminste worden aangegeven:
- het trillingsniveau tijdens de diverse werkzaamheden
- de gemiddelde dagelijkse blootstelling per activiteit
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•
•
•
•
•
•

-	een berekening van de 8-urige blootstelling per werknemer of groepen werknemers.
In het bij de RI&E behorende plan van aanpak moet u aangegeven welke oplossingen u
als werkgever voor de blootstelling van werknemers aan trillingen heeft gevonden. En
op welke termijn u deze oplossingen heeft ingevoerd of gaat invoeren.
Gebruik bij de aanschaf van nieuwe machines zoveel mogelijk trillingsarme machines.
Gebruik op afstand bestuurbare trilmachines.
Zorg voor optimaal afgeveerde stoelen in machines.
Beperk de blootstelling aan trillingen zoveel mogelijk door taakroulatie.
Geef voorlichting en instructie aan werknemers over de werkmethoden en het gebruik
van hulpmiddelen.
Overschrijd nooit de grens- en actiewaarden die in het Arbobesluit staan (zie tabel
hieronder). Gebeurt dat wel, dan moet u:
- de trillingen meten en beoordelen
-	een plan van aanpak opstellen en uitvoeren om de trillingen tot onder de actiewaarde
terug te brengen. Leveranciers van machines kunnen u aangeven hoe groot de
trilbelasting van hun machine is.

Onderstaande tabel geeft de grens- en actiewaarden aan voor twee verschillende soorten
trillingen: lichaamstrillingen en hand-armtrillingen. In de tabel worden de
versnellingswaarden weergegeven, uitgedrukt in meters per seconde-kwadraat (m/s²).
De waarden gelden voor een blootstelling die de gehele werkdag duurt (8 uur). Als de
blootstelling aan de trillingen korter duurt, dan mogen de waarden hoger liggen.

		Actiewaarde

Grenswaarde

Lichaamstrillingen

		0,5 m/s²

0,5 m/s²

Hand-armtrillingen

		2,5 m/s²

2,5 m/s²

Bij veel trilstampers komt de blootsteling bij een dagelijks gebruik van één uur al ruim
boven de actiewaarde uit. Er zijn machines die zelfs een factor twee boven de grenswaarde
uitkomen.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Een inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur kijkt of u als werkgever al het mogelijke heeft gedaan om de blootstelling
van werknemers aan trillingen te voorkomen of te beperken.
• Op het werk controleert de inspecteur of de actiewaarde wordt overschreden. Is dit het
geval? Dan controleert hij of in het plan van aanpak maatregelen zijn genoemd om de
blootstelling terug te brengen onder de actiewaarde.
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• Als de inspecteur constateert dat de
blootstelling aan trillingen boven de
grenswaarde ligt, eist hij direct maat
regelen om de blootstelling terug te
brengen onder de grenswaarde.
• De inspecteur controleert of medewerkers
voldoende zijn voorgelicht over de
werking van hulpmiddelen, bijvoorbeeld
door naar overzichten van toolboxmeetings en werkoverleggen te kijken.
• De inspecteur stelt met behulp van de
(door het bedrijf gemaakte) RI&E vast in
hoeverre de risico’s van blootstelling aan
trillingen voor alle werknemers in kaart
zijn gebracht. En op welke termijn de
nodige maatregelen voor deze risico’s zijn
of worden genomen.
Als er sprake is van één of meerdere
overtredingen van de arboregelgeving geeft
de inspecteur, afhankelijk van de situatie,
een waarschuwing of stelt hij een eis tot
naleving. Voor de maatregelen die u moet
treffen, gaat hij zoveel mogelijk uit van de
door uw branche ontwikkelde oplossingen
of de stand der techniek. U krijgt daarna
enige tijd om de overtreding op te heffen.

Meer informatie
>	Het A-Blad ‘Bestratingsmaterialen’ van
Stichting Arbouw
>	Website Stichting Arbouw:
www.arbouw.nl
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>	Arbowet ’98 artikel 5 ‘Inventarisatie en
evaluatie van risico’s’
>	Arbobesluit hoofdstuk 6 afdeling 3a
‘Trillingen’

Blootstelling aan kwartsstof
Straatmakers lopen het risico om respirabel kwartsstof in te ademen. Dit doet zich vooral
voor bij het op maat maken van trottoirbanden, stenen of tegels en bij het aantrillen van
het zandbed of de gelegde klinkers of tegels.

Wat zijn de risico’s?
Kwartsstof is schadelijk voor de gezondheid. Kleine stofdeeltjes kunnen diep in de longen
terechtkomen, waar de stofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Hierdoor gaat de rek
uit de longen. Dit leidt tot kortademigheid en uiteindelijk zelfs tot stoflongen (silicose).
Door stoflongen kan iemand totaal arbeidsongeschikt raken. Bovendien staat kwartsstof op
de lijst van kankerverwekkende stoffen. Daarom doet de bouwnijverheid er alles aan om te
voorkomen dat werknemers aan (kwarts)stof blootgesteld worden.

Wat moet u doen?
• Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de gezondheid (door
blootstelling aan kwartsstof ) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet
mogelijk? Dan moet u dit gevaar zoveel mogelijk beperken.
• Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op. Hierin
brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw werknemers aan kwartsstof worden
blootgesteld.
• Pak elk probleem zoveel mogelijk aan bij de bron: de zogenaamde arbeidshygiënische
strategie. Overweeg hierbij de volgende maatregelen:
-	Pas alternatieve materialen of technieken toe.
-	Gebruik bronafzuiging en water ter voorkoming van stofvorming.
-	Vermijd blootstelling zoveel mogelijk, bijvoorbeeld door de werkzaamheden
gescheiden te houden van andere werkzaamheden.
-	Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, maar alleen als laatste middel en
uitsluitend tijdelijk.
Voor de blootstelling aan kwartsstof bestaat een wettelijke grenswaarde: 0,075 mg per m3
lucht. Bij werkzaamheden als het doorslijpen van trottoirbanden, tegels of stenen wordt
deze grenswaarde ruimschoots overschreden. U voldoet aan het Arbobesluit als u adequate
arbeidsmiddelen of werkmethoden toepast om blootstelling aan respirabel kwarts te
voorkomen of terug te brengen onder de wettelijke grenswaarde bijvoorbeeld door het
gebruik van de volgende arbeidsmiddelen:
• Gebruik een stationaire zaagmachine met watertoevoer en afscherming voor het zagen
van kwartshoudende materialen.
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• Gebruik een handzaagmachine met zaagkap met watertoevoer. Het zaagblad moet zijn
voorzien van een afscherming om het water op te vangen en de zaagkap bedekt het
zaagblad volledig.
Op www.keuzewijzerstofvrijwerken.nl www.tno.nl/kwartsstof staan alle arbeidsmiddelen
die op dit moment beschikbaar zijn.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Een inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur controleert of werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij de werknemers
(potentieel) worden blootgesteld aan respirabel kwarts. Is dit het geval? Dan gaat hij na
of deze werkzaamheid wordt genoemd in de hiervoor genoemde beleidsregel of in de
keuzewijzer ‘Stofvrij Werken’ van de Stichting Arbouw of op de website van TNO.
• Vervolgens onderzoekt de inspecteur of de werkzaamheden worden uitgevoerd met alle
maatregelen en voorzieningen die hiervoor in de beleidsregel en/of de keuzewijzer/of de
website van TNO staan aangegeven. Is dit niet het geval? Dan moet de werkgever zelf
aantonen dat de blootstelling aan kwarts voor de werknemer niet boven de grenswaarde
ligt. Hij dient daarvoor een blootstellingsbeoordeling uit te (laten) voeren conform de
regeling in het Arbobesluit. Als dit niet is gebeurd, treedt de inspecteur handhavend op;
zo nodig wordt het werk stilgelegd.

Meer informatie
>	Het A-Blad ‘Bestratingsmaterialen’ van Stichting Arbouw
>	Website Stichting Arbouw: www.arbouw.nl
>	Keuzewijzer ‘Stofvrij Werken’ www.keuzewijzerstofvrijwerken.nl
>	Website www.tno.nl/kwartsstof
>	www.stoffenmanagerbouwnijverheid.nl
>	Arboconvenant Bouw
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
>	Arbowet ’98 artikel 5 ‘Inventarisatie en evaluatie van risico’s’
>	Arbobesluit hoofdstuk 4 ‘Gevaarlijke stoffen en biologische agentia’
>	Beleidsregel 4.18-4 ‘Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kristallijn,
respirabel kwarts in de bouw’
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Geluid
Straatmakers hebben te maken met een grote geluidsbelasting. Zelf produceren ze bij het
aantikken van stenen of klinkers zo’n 90 decibel geluid. Bij het werken met een trilplaat of
trilstamper is dat zelfs 100 decibel. Te grote geluidsbelasting veroorzaakt op den duur
gehoorschade.

Wat zijn de risico’s?
Langdurige blootstelling aan lawaai boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid veroorzaken.
Deze gehoorbeschadiging is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn
gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen.

Wat moet u doen?
• Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de gezondheid (door
blootstelling aan lawaai) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Is dit redelijkerwijs niet
mogelijk? Dan moet u dit gevaar zoveel mogelijk beperken.
• Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op. Hierin
brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw werknemers aan lawaai worden
blootgesteld.
Voor de blootstelling aan lawaai bestaan wettelijke grenswaarden. De blootstelling aan
geluid wordt gedefinieerd als: de gemiddelde dagelijkse blootstelling tijdens een 8-urige
werkdag (dagdosis). Bij een blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het
Arbobesluit de onderstaande maatregelen verplicht.

> 80 dB(A) en ≤ 85 dB(A)

> 85 dB(A)

> 87 dB(A)

• geluidsbeoordeling
• beschikbaar stellen
gehoorbescherming
• gelegenheid bieden tot
audiometrie (gehoortest)
• voorlichting

• geluidsbeoordeling
• verplicht gebruik
gehoorbescherming
• gelegenheid bieden tot
audiometrie (gehoortest)
• voorlichting
• plan van aanpak en de
uitvoering (tot < 80 dB(A))
• markering werkplekken met
pictogrammen
•

Als met inbegrip van de
dempende werking van de
gehoorbescherming dit niveau
wordt overschreden, moeten
er meteen maatregelen
genomen worden om onder
dit niveau te komen.
Zie verder > 85 dB(A)
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• Ga bij het nemen van maatregelen om de geluidsbelasting van uw werknemers te
beperken uit van de zogenaamde arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat u
allereerst moet denken aan bronmaatregelen, vervolgens aan het beperken van de
blootstelling en als laatste aan het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijke maatregelen zijn:
-	Schaf apparatuur met geluidsdemping aan.
-	Zet een op afstand bestuurbare trilplaat in.
-	Voer taakroulatie in.
• Stel persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar (bijvoorbeeld: oordopjes,
gehoorkappen of otoplastieken) en zorg ervoor dat ze worden gebruikt.
• Spreek uw werknemers erop aan als zij de verstrekte beschermingsmiddelen niet
gebruiken of als ze niet handelen volgens de voorschriften. Zij kunnen ook van de
Arbeidsinspectie een boete krijgen.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Een inspectie verloopt als volgt:
• De inspecteur controleert of werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij geluid een risico
vormt. Als er geen maatregelen zijn genomen bij een blootstelling boven de 80 dB(A)
respectievelijk 85 dB(A) geeft de inspecteur een waarschuwing.
• Als de inspecteur constateert dat er geen gehoorbescherming wordt gedragen, de
dagdosis boven de 85 dB(A) ligt en de dempende werking van de gehoorbescherming
onvoldoende is, dan legt hij het werk stil en geeft een boete. De stillegging van het werk
wordt direct opgeheven als de juiste gehoorbeschermingsmiddelen worden verstrekt en
gebruikt.
• De inspecteur toetst of u de arbeidshygiënische strategie voldoende toepast. Daarbij
houdt hij rekening met de stand van de techniek in uw branche.

Meer informatie
>	Arboinformatieblad AI-4 ‘Lawaai op de arbeidsplaats’
>	Website Stichting Arbouw: www.arbouw.nl
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>	Arbowet ’98 artikel 5 ‘Inventarisatie en evaluatie van risico’s’
>	Arbobesluit hoofdstuk 6 afdeling 3 ‘Lawaai’
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Aanrijdgevaar
Regelmatig moeten straatmakers werken terwijl het verkeer vlak langs hen rijdt. Dit doet
zich vooral voor bij renovatiewerkzaamheden aan bestaand straatwerk.

Wat zijn de risico’s?
Aanrijdingen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken, zoals een hersenschudding,
botbreuken of inwendige bloedingen.

Wat moet u doen?
Als werkgever moet u het werk zo organiseren dat gevaar voor de veiligheid van uw
werknemers (door het werken ‘in het verkeer’) zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Dit moet u doen:
• Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op. Hierin
brengt u in kaart in welke mate en op welke wijze uw werknemers aan lawaai worden
blootgesteld.
• Ga allereerst na, in overleg met de opdrachtgever, of omleiding van het verkeer mogelijk
is. Dit is uiteraard de beste oplossing.
• Is dit niet mogelijk? Laat dan het werk plaatsvinden achter deugdelijke afzettingen.
Breng bovendien de snelheid van het langsrijdende verkeer terug en organiseer eventueel
een verkeersregeling met verkeerslichten.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De inspecteur kijkt bij de inspectie vooral naar de maatregelen die de werkgever genomen
heeft om het aanrijdgevaar weg te nemen. Daarbij hanteert de Arbeidsinspectie de
zogenaamde CROW-richtlijnen 96a en 96b voor het veilig werken op en aan de weg, als de
stand van de techniek. Als u voldoet aan deze richtlijnen beoordeelt de Arbeidsinspectie de
situatie als veilig. Als u de CROW-richtlijnen niet hanteert, moet u bij de inspectie kunnen
aangeven welke maatregelen u zelf heeft genomen om een veilige werkplek voor uw
straatmakers te creëren. De inspecteur zal dan in ieder geval het volgende toetsen:
• Is het verkeer ter plaatse door inleidende bebording geattendeerd op de wegwerk
zaamheden?
• Is het beginpunt van het werkvak (nulpuntmarkering) aangegeven en beveiligd door een
hek, botsabsorber of iets dergelijks?
• Is het werkvak, vooral aan de kant van het langsrijdende verkeer, goed afgebakend door
pylonen, een barrier of hekken?
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• Is de afstand tussen de wegwerker en het
langsrijdende verkeer (de vrije ruimte)
groot genoeg (tenminste 60 cm)?
• Zijn er snelheidsbeperkende maatregelen
genomen?

Meer informatie
>	CROW-richtlijnen 96a en 96b
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving

>	Arbowet ’98 artikel 5 ‘Inventarisatie en
evaluatie van risico’s’
>	Arbobesluit hoofdstuk 3 ‘Inrichting
Arbeidsplaatsen’

Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2009.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico’s in de bestratingsbranche, de branche
waartoe uw bedrijf behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico’s
inspecteert. Mogelijk zijn niet al deze risico’s in uw bedrijf aan de orde, dan is dat deel van
de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van risico’s die niet in deze
brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico’s ook opnemen in de RI&E en het plan van
aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen.
De regels waar het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. Meer informatie vindt u
op www.inspectieszw.nl en www.arbonieuwestijl.nl. Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van derden waarnaar
in deze brochure wordt verwezen. Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten
worden ontleend.

Nadere informatie
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.inspectieszw.nl. Daar vindt u ook
meer informatie over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in
deze brochure. Alle Arbowet- en regelgeving vindt u op www.overheid.nl.
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