Arbeidsrisico’s in de funderingsbranche

Gerichte inspecties in uw branche

De belangrijkste arbeidsrisico’s
in de funderingsbranche

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de funderingsbranche, de branche
waartoe uw bedrijf behoort. 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 funderingsbranche hebben de belangrijkste arbeidsrisico’s te maken met:

•
•
•
•
•

begaanbaarheid bouwterrein
machineveiligheid
geluid
verontreinigde grond
dieselmotoremissie
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De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico’s. Met deze
brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere risico’s 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;
• hoe een bedrijfsinspectie verloopt.
In
•
•
•
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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

Aanvullende verplichting voor bouwprojecten

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
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Arbeid op een bouwplaats is van tijdelijke aard. En de organisatie van het werk op een bouwplaats is complex:
er vinden veel verschillende werkzaamheden plaats en er zijn vaak meerdere bedrijven actief. Daarom is extra
aandacht gevraagd bij het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Bovendien moet u als werkgever zorgen
voor adequate voorzieningen voor werknemers. Het gaat om zaken als toiletten en een schaftruimte.

RI&E en plan van aanpak
Een RI&E is voor ieder bedrijf verplicht. De RI&E moet zó specifiek zijn dat de concrete arbeidsrisico’s op de
bouwlocatie hierin voldoende aandacht krijgen. Voor geluid gelden bovendien nog nadere voorschriften waaraan
moet worden voldaan. 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.
Een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf verbonden is of een gecertificeerde arbodienst kan dit doen.

Een V&G-plan
Voor bouwprojecten geldt als aanvullende wettelijke verplichting dat er een Veiligheids- en Gezondheidsplan
(V&G-plan) moet worden gemaakt. Een V&G-plan is verplicht voor bouwwerken:
• waar meer dan 500 mensdagen mee zijn gemoeid;
• 	die meer dan 30 werkdagen duren en waaraan, op enig moment, meer dan 20 werknemers
tegelijkertijd werken;
• 	waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden. Bijzondere risico’s zijn: bedolven worden, vastraken,
vallen, verdrinken, blootstelling aan chemische of biologische stoffen, werken dichtbij hoogspanningskabels,
werken met springstoffen of ioniserende straling, het werken in/bij putten, het werken in (ondergrondse)
tunnels, onder water werken (met duikuitrusting), werken onder overdruk en het monteren of
demonteren van geprefabriceerde elementen.

Coördinatie
Verder schrijft de Arbowet voor dat een coördinator moet worden aangesteld wanneer op een bouwwerk
twee of meer werkgevers – tegelijkertijd of na elkaar – samenwerken.

In ontwerpfase én uitvoeringsfase
In
•
•
•
•

Het V&G-plan en de coördinator zijn niet alleen aan de orde in de uitvoeringsfase maar ook al in de
ontwerpfase. In deze fase moet de opdrachtgever bij het ontwerp rekening houden met de veiligheid en
gezondheid van de werknemers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de begaanbaarheid van het bouwterrein,
wateroverlast, mogelijk verontreinigde grond en ondergrondse leidingen. Het V&G-plan is zodoende
voor een funderingsbedrijf een belangrijke bron van informatie om de arbeidsrisico’s bij de eigen
werkzaamheden te kunnen inschatten en beheersen.

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:
• 	Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld het toepassen van
geluidsarme funderingtechnieken).
• 	Is deze bronaanpak redelijkerwijs niet mogelijk (vanwege technische, organisatorische en/of economische
redenen), dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn (bijvoorbeeld het gebruik van
een geluidsisolerende rubber balg bij vibropalen).
• 	In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanpak aan de bron of een algemeen beschermende
aanpak te kiezen. In die gevallen stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de
werknemers (bijvoorbeeld gehoorbescherming), waarbij u ook toeziet dat deze gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie en is wettelijk verplicht.
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De Arbeidsinspectie bij u op bezoek

Hoe verloopt een inspectie?

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen

De Arbeidsinspectie inspecteert uw arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de bepalingen in de
Arbowet en -regelgeving. Bij aanvang van de inspectie in uw bedrijf zal de inspecteur meestal vragen of
een lid van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij de inspectie aanwezig wil zijn.
Deze personen hebben op basis van de wet dit vergezelrecht. Bovendien heeft de ondernemingsraad het
recht om een gesprek met de inspecteur te vragen zonder dat u als werkgever daarbij aanwezig bent.

In haar handhavingsbeleid hanteert de Arbeidsinspectie de werkwijze die uitgaat 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. Gaat het om een overtreding met groot gevaar voor werknemers, dan zal hij of zij
altijd formeel handhaven, ongeacht de situatie in het bedrijf. Gaat het om een overtreding zonder
direct gevaar dan kijkt een inspecteur of de arbeidsomstandigheden 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. Na een waarschuwing of een eis krijgt u enige tijd om de overtreding op te heffen. Dit wordt vrijwel
altijd gecontroleerd. Is de overtreding niet opgeheven binnen de gestelde termijn dan krijgt u alsnog een boete.
Bij een eis of een boete krijgt u altijd de mogelijkheid daar op te reageren en/of uw bezwaar kenbaar te maken.

De inspectie verloopt als volgt:
• 	De inspecteur kijkt op de werkplek hoe u de regels van de belangrijkste arbeidsrisico’s naleeft.
• 	De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of degene die u mag vertegenwoordigen.
Het kan zijn dat u aan alle verplichtingen voldoet. Het kan ook zijn dat u dat niet of in onvoldoende
mate doet, waardoor nadere afspraken over naleving worden gemaakt.
• 	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.

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.

Bij een ernstige overtreding zegt de Arbeidsinspectie een boete aan en kan zij 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. Werkzaamheden of machines worden stilgelegd
als de Arbeidsinspectie vindt dat er ernstig gevaar is voor personen. De Arbeidsinspectie heft een stillegging
op als het gevaar is weggenomen. Voor strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt.
Werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruikmaken van de veiligheidsmaatregelen.
Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een
machine verwijderen of uitschakelen.

6

Arbeidsrisico’s in de funderingsbranche

7

Wat u nog meer moet weten
Voorlichting, onderricht en toezicht
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers voor te lichten over de risico’s die het werk met zich
meebrengt. Ook moet u hen onderrichten over de maatregelen die deze risico’s beperken of wegnemen.
Voorlichting en onderricht is een belangrijke maatregel om ongevallen, verzuim en stagnatie in het werk
te voorkomen of te beperken. Als werkgever moet u er bovendien op toezien dat de instructies en
voorschriften worden nageleefd. Uw werknemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten
met de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen. De Arbeidsinspectie kan
uw werknemer een boete geven als hij zich schuldig maakt aan ernstige overtredingen waarvan hij op grond
van de voorlichting/opleiding had kunnen weten dat het om een overtreding van de wet gaat. De menselijke
factor is cruciaal in arbeidsveiligheid. In 50% van de ongevallen is onvoldoende veiligheidsbewustzijn, als direct
gevolg van onvoldoende voorlichting, onderricht en toezicht, de belangrijkste oorzaak.
Preventiemedewerker
Ieder bedrijf 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 de (andere) werknemers en het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft uw bedrijf
ten hoogste 25 medewerkers dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.
Bedrijfshulpverlening
De Arbeidsinspectie kan ook op 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 – afhankelijk van de omvang van en de risico’s in uw bedrijf – één
of meer werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. 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.
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Systeeminspectie
Het kan zijn dat de wijze waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft georganiseerd niet
voldoende is. Wanneer de Arbeidsinspectie dit vermoedt, voert zij in veel gevallen een inspectie uit
naar de wijze waarop in uw bedrijf de zorg voor arbeidsomstandigheden is vormgegeven; dit noemt de
Arbeidsinspectie een systeeminspectie. Dit gebeurt door interviews met u, enkele van uw werknemers
en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. De resultaten worden na afloop met u besproken en
kunnen leiden tot een eis. Daarna krijgt u de mogelijkheid om uw aanpak aan te passen.
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 rechtshulpverlener
van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe
niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen.
Ongevallen
Ernstige ongevallen moet u direct bij de Arbeidsinspectie melden. Dit betreft arbeidsongevallen die leiden tot
de dood, een blijvend letsel of tot opname in een ziekenhuis. De Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit.
Op www.arbeidsinspectie.nl vindt u het telefoonnummer voor uw regio.
Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands Centrum
voor Beroepsziekten.
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Uw branche, de funderingsbranche
Nederland telt rond de 75 gespecialiseerde funderingsbedrijven en circa 50 bouwbedrijven die
funderingswerkzaamheden als nevenactiviteit uitvoeren. Daarnaast zijn er een aantal buitenlandse
bedrijven in Nederland actief. Bij de Nederlandse bedrijven werken zo’n 1500 werknemers als
machinist, heibaas of heier/funderingswerker. Onder funderingswerk wordt verstaan het door middel
van heien, trillen, boren en andere funderingstechnieken aanbrengen en verwijderen van funderings
elementen, grond- en waterkerende en waterremmende elementen en gronddraagkracht- en
stabiliteitsverbeteringen.
Werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verbetering van de
arbeidsomstandigheden. In het kader van het Arboconvenant Funderingsbranche heeft de branche
aanpakken ontwikkeld om de begaanbaarheid van het bouwterrein te verbeteren en om schadelijk
geluid terug te dringen.
In vervolg hierop ontwikkelt de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF)
samen met de vakbonden een zogenaamde Arbocatalogus. De Arbocatalogus wordt genoemd in
de nieuwe Arbowet. In een Arbocatalogus leggen werknemers en werknemers afspraken vast over
de wijze waarop binnen de branche de doelvoorschriften uit de Arbowet worden gerealiseerd.
Anders gezegd, de Arbowet schrijft voor wat er moet gebeuren en in de Arbocatalogus beschrijven
werkgevers en werknemers hoe ze dat (gaan) doen. De Arbocatalogus voor de funderingsbranche
is naar verwachting vanaf begin 2008 beschikbaar.

Arbeidsrisico’s in de funderingsbranche

11

Deel 2

Vijf belangrijke arbeidsrisico’s nader belicht

Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico’s
in de funderingsbranche:
• begaanbaarheid bouwterrein
• machineveiligheid
• geluid
• verontreinigde grond
• dieselmotoremissie
U kunt lezen wat het arbeidsrisico is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van
uw werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de Arbeidsinspectie bij inspecties
op letten. 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 mede gebaseerd op eerder uitgevoerde inspecties.
Ook heeft de Arbeidsinspectie overlegd met de werkgevers- en werknemersorganisaties in uw branche.
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Begaanbaarheid bouwterrein

Een begaanbaar bouwterrein is zeer belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De conditie
van het bouwterrein beïnvloedt de stabiliteit van het materieel waarmee wordt gewerkt. Wateroverlast speelt
hierbij een belangrijke rol; het terrein is dan minder draagkrachtig en slecht toegankelijk voor machines en mensen.
Een bijzondere situatie is het werken op of boven water: op een ponton of ander vaartuig, of op een heitraverse.

Wat zijn de risico’s?
Een onvoldoende draagkrachtig terrein leidt tot gevaarlijke situaties. Funderingsmachines en andere
machines kunnen omvallen. Elk jaar vinden er nog ongelukken plaats met omvallend materieel, soms met
dodelijke afloop. Voor werknemers is een drassige ondergrond moeilijk beloopbaar, waardoor sprake is van
extra fysieke belasting. Op een bouwterrein met kuilen en sporen zijn verstappen, uitglijden en struikelen
belangrijke risico’s. Een onderzoek van de Stichting Arbouw wijst uit dat meer dan 30% van de knie-,
enkel- en rugblessures veroorzaakt wordt door het lopen over een drassige ondergrond. Bij werken
op en boven water bestaat bijzonder valgevaar, namelijk in diep en – veelal – koud water.

Wat moet u doen?
U moet rekening houden met de bepalingen in de Arbowet- en regelgeving. Vooral wat betreft een veilige
en ordelijke inrichting van de arbeidsplaats.
Om de draagkracht van de grond te bepalen, moet u een beoordeling maken. Hiervoor kunt u informatie
uit reeds uitgevoerde metingen benutten of een eigen meting uitvoeren. Voor de funderingsbranche is een
speciale meet- en beoordelingsmethode beschikbaar: het ‘Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van
bouwterreinen’ van CUR / Crow en de Stichting Arbouw. Voor een beoordeling van de begaanbaarheid is
voor de bouwsector een checklist ontwikkeld in het kader van het project Waterweg. Bij valgevaar in water
moet u maatregelen nemen om het risico van vallen zoveel mogelijk te voorkomen.
De begaanbaarheid van bouwplaatsen kunt u bevorderen door egaliseren van de bodem, wegpompen
van water, aanbrengen van een zandlaag en gebruik van plankieren. Veilig werken met machines kunt
u bovendien bevorderen door het gebruik van rijplaten of draglineschotten. In onderlinge afstemming
tussen werkgevers, hoofdaannemer en opdrachtgever moet ervoor worden gezorgd dat het bouwterrein
begaanbaar is en begaanbaar blijft.
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Machineveiligheid

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie beoordeelt bij een inspectie of het bouwterrein begaanbaar is en veilig en ordelijk
is ingericht. Als de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is, kijkt de inspecteur of – op de juiste
wijze – met draglineschotten wordt gewerkt. Afhankelijk van de geconstateerde feiten controleert de
inspecteur in tweede instantie ook documenten zoals de beoordeling van de begaanbaarheid en de
RI&E met bijbehorend plan van aanpak.

In de funderingsbranche worden machines gebruikt waarmee funderingselementen, gronddraagkracht
verbeteringen, kerende wanden of horizontale afsluitingen in de grond worden aangebracht of verwijderd.
Dit gebeurt door middel van boren, slaan, trillen, graven, trekken, drukken of op enige andere manier.
Funderingsmachines kunnen onder meer zijn uitgerust met heiblok, trilblok, schroefboorpaalmechanisme of
graafuitrusting. Werken met funderingsmachines levert specifieke gevaren en risico’s op die (ernstig) letsel
kunnen veroorzaken. Ook kunnen bijkomende werkzaamheden en omgevingsfactoren van invloed zijn.

Meer informatie

Wat zijn de risico’s?

> 	Beoordelingssysteem begaanbaarheid, www.funderingsbedrijf.nl
> 	Checklist persoonsbegaanbaarheid bouwterrein en Handreiking Waterweg, www.sbr.nl/waterweg
> www.arbouw.nl

Personen in de omgeving van funderingsmachines staan bloot aan machinegerelateerde en omgevinggerelateerde
gevaren. De technische samenstelling en staat van onderhoud van een machine, en de manier waarop een machine
wordt gebruikt, spelen daarbij een rol. Bij het laatstgenoemde aspect is vakbekwaamheid van de betrokken
medewerkers een factor van betekenis. Aandachtspunten bij de bedoelde gevaren en risico’s zijn onder andere:

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, art. 3.2 en 3.30

16

Arbeidsrisico’s in de funderingsbranche

17

1
2

18

Gevaren en risico’s

Aandachtspunten

Met de machine kantelen, wegglijden, van het
ondersteuningsvlak rijden (draglineschotten,
ponton, heitraverse)		

• 	opstellen en verrijden van de machine op en over stabiele
ondergrond
•
indien nodig draglineschotten toepassen
• 	rekening houden met beperkt oppervlak van het ondersteuningsvlak
•
overbelasting voorkomen
•
vermijden van schuine reeptrek

Struikelen, uitglijden, vallen, te water raken

•
zorgen voor orde en netheid
• 	veilige inrichting arbeidsplaats (zoals vrije ruimte rondom
machines, begaanbaarheid ondergrond, verlichting, afscherming
van stekeinden, e.d.)
• 	toepassen van afloopbeveiliging (leuning, railing) op bordessen,
pontons, heitraversen

Valbereik van de machine

• 	opstellen van funderingsmachines in principe buiten elkaars valbereik
• 	zorgen dat alleen bevoegde personen zich binnen het valbereik van
de machine(s) bevinden

Vallen van hoogte

• 	lift- of werkplatforms of bordessen zijn deugdelijk en voorzien van
leuningen, ze bevinden zich buiten de baan van bewegende delen
• 	zonodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen tegen
vallen toegepast
• 	lift- en werkplatforms zijn beveiligd tegen vallen door falen van enig
onderdeel in de ophanging of ondersteuning (o.a. hijskabelbreuk),
of door het bezwijken van enig onderdeel in de beremming en/of
aandrijving van de liertrommel

Tekortkomingen in de machineconstructie
en/of -werking

• 	uitvoeren van opstellingskeuringen en periodieke keuringen
door een deskundige 1
• 	bijtijds verrichten van noodzakelijk onderhoud en reparatie

Verkeerd gebruik van hijsgereedschappen

• 	hijsgereedschap wordt gekozen op grond van de te hanteren
last en aanslagpunten, daarbij wordt rekening gehouden met de
wijze van aanslaan

Vakbekwaamheid van de bediener van de
funderingsmachine

• 	een funderingsmachine met een bedrijfslastmoment > 10 tonmeter
wordt bediend door een persoon die in het bezit is van een
TCVT-certificaat van vakbekwaamheid 2

Keuringsmaatstaven zijn opgenomen in het TCVT-certificatieschema W6-01 ‘Funderingsmachines’
TCVT-certificatieschema W4-03 ‘Machinist mobiele hei-installatie’
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Wat moet u doen?

Meer informatie

Bij machines moet u altijd rekening houden met de bepalingen in de Arbowet- en regelgeving.
Die bepalingen leggen verplichtingen op aan werkgevers en aan werknemers.
Naast de algemene verplichtingen zoals aangegeven in deel 1 van deze brochure, gelden er ook
specifieke regels voor de inrichting en het gebruik van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals:
• veilig gebruik van de arbeidsmiddelen/machines;
• periodieke keuringen;
• deskundigheid van werknemers;
• veiligheidsmaatregelen voor bewegende delen;
• montage, reparatie, reiniging, onderhoud, storingen verhelpen e.d.;
• bediening.

> www.arbeidsinspectie.nl
> www.tcvt.nl
> Arboinformatiebladen (www.sdu.nl)
• AI-11: Machineveiligheid; afschermingen en beveiligingen
• AI-17: Hijs- en hefmiddelen
Verwijzingen naar wet- en regelgeving
> www.wetten.overheid.nl
> Arbobesluit art. 3.16, 3.17, 7.3, 7.4, 7.4a en 7.6
> Warenwetbesluit machines art. 3

Naast de Arbowet heeft u ook te maken met de bepalingen van de Warenwet (productveiligheid) en
het Warenwetbesluit machines (Machinerichtlijn). Op grond van het Arbobesluit moet u ervoor zorgen
dat een arbeidsmiddel voldoet aan de Warenwetbesluiten die op dat arbeidsmiddel van toepassing zijn.
Het Warenwetbesluit machines legt verplichtingen op aan de fabrikant van een machine.
Machines en installaties die vanaf 1 januari 1995 voor het eerst op de markt kwamen moeten, voor zover
van toepassing, door de fabrikant voorzien zijn van een:
• 	EG-verklaring van overeenstemming;
• 	Nederlandstalige gebruiksaanwijzing;
• 	CE-markering op de machine of installatie.
Als u een machine voor eigen gebruik bouwt, of een wijziging aanbrengt bij een bestaande machine, moet u ook
aan de fabrikantverplichtingen voldoen. Machines van voor 1995 moeten in principe voldoen aan de huidige stand
van de wetenschap, tenzij het bestaande restrisico-niveau acceptabel is. Inspecteurs leveren in zo’n geval maatwerk.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie gaat tijdens een inspectiebezoek na of de machines en het gebruik ervan voldoen aan de
wettelijke bepalingen van het Arbobesluit en het Warenwetbesluit machines.
Afhankelijk van de geconstateerde feiten controleert de inspecteur in tweede instantie ook documenten, zoals
een gebruiksaanwijzing, een EG-verklaring van overeenstemming voor een CE gemarkeerde machine, een
onderhoudsboek, schriftelijke instructies en procedures, en ook de RI&E met bijbehorend plan van aanpak.
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Geluid

Blootstelling aan schadelijk geluid is bij funderingswerkzaamheden een belangrijk knelpunt. Bij het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft 52% van de meldingen uit de branche van hei- en
funderingswerken betrekking op ernstige gehoorschade. In de industrie is dit slechts 14%. Bovendien blijkt
uit periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek dat 85 % van de heiers aangeeft geluidshinder te ondervinden.
Geluid van funderingswerkzaamheden vormt ook een probleem voor de mensen die in de omgeving van de
funderingsinstallatie wonen of werken. Grenswaarden voor geluid, zoals opgenomen in de milieuwetgeving
en in de wetgeving over arbeidsomstandigheden, worden in de praktijk ver overschreden.

Wat zijn de risico’s?
Langdurige blootstelling aan geluid boven de 80 dB(A) (decibel) kan lawaaidoofheid veroorzaken. Lawaaidoofheid
is blijvend en heeft grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen.
Bijkomende effecten zijn: een grotere kans op verhoogde bloeddruk, vermoeidheid en concentratieverlies.
Heibaas
Vooral aan het begin en het einde van de heicyclus staat de heibaas dicht bij de paal. Geluidsniveaus van meer
dan 100 dB(A) en piekniveaus van meer dan 140 dB zijn gemeten. Stillere technieken zijn dus speciaal voor de
heibaas van belang. Net als optimale gehoorbescherming. Als de heibaas tijdens het heien meer afstand tot de
paal houdt, kan de blootstelling met ca. 3 dB(A) worden verminderd.
Machinist
De geluidsniveaus waaraan een machinist wordt blootgesteld zijn lager dan die van de heibaas. Hij werkt
immers op grotere afstand en zit in een cabine. Voor de machinist spelen ook de bijdragen van de kraan en de
generator een rol. Bij een goed geïsoleerde cabine met gesloten ramen en deuren zijn blootstellingniveaus lager
dan 80 dB(A) haalbaar. De machinist hoeft dan in de cabine geen gehoorbescherming te dragen. Dit is alleen
realiseerbaar bij cabines op nieuwe kranen met een klimaatbeheersingssysteem en goede communicatiemiddelen.
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Funderingsmethoden: geluidsniveaus en mogelijke maatregelen

Wat moet u doen?
U moet voldoen aan wettelijke grenswaarden bij de blootstelling aan geluid. De blootstelling aan geluid wordt
gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Bij een blootstelling
boven de 80 en 85 dB(A) zijn volgens het Arbobesluit bepaalde 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

•	verplicht gebruik
gehoorbescherming
•	plan van aanpak en
uitvoering (tot < 80 dB(A)
•	markering werkplekken
met pictogrammen
•	zie verder > 80 dB(A)
en < 85 dB(A)

•	als met inbegrip van de
dempende werking van
de gehoorbescherming
dit niveau wordt over
schreden, moeten er
meteen maatregelen
genomen worden om
onder dit niveau te
komen
•	zie verder > 85 dB(A)

Als u op alle arbeidsplaatsen tijdens de normale productie een gesprek kunt voeren op één meter afstand
van elkaar zonder stemverheffing dan heeft u volgens de Arbowet geen geluidsprobleem. Is dit niet het
geval dan moet u een beoordeling maken van de geluidsblootstelling. Blootstelling aan schadelijk geluid moet
u wegnemen of zoveel mogelijk beperken door eerst de geluidsbron aan te pakken (de arbeidshygiënische
strategie), vervolgens de overdracht van geluid te verminderen en (pas als het niet anders kan) uw
werknemers gehoorbescherming te verstrekken.
Uw werknemers hebben ook verplichtingen. Gebruiken werknemers de verstrekte beschermingsmiddelen
niet, of handelen ze niet volgens de voorschriften? Spreek ze dan hierop aan en leg dit zonodig schriftelijk vast.
Ook werknemers kunnen van de Arbeidsinspectie een boete krijgen.
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1. Schroeven en boren
Bij schroeven en boren zijn geluidsniveaus onder 85 dB(A) mogelijk. Deze technieken
worden vooral toegepast waar trillingen en geluid voor de omgeving laag moeten zijn.
De funderingsmethode wordt grotendeels bepaald door de opdrachtgevers. Grotere bedrijven (die alle
inbrengtechnieken in hun programma hebben) geven aan dat er in toenemende mate op hun aandringen
voor schroeven gekozen wordt. Ondanks de hogere kosten. Het is mogelijk om zonder gehoorbescherming
te werken als er geen andere geluidsbronnen in de omgeving zijn en er met een stille kraan gewerkt wordt.
2. Prefab betonpalen
Deze funderingstechniek wordt het meest gebruikt (meer dan 65%). Bij het heien van prefab betonpalen
wordt meestal gebruikgemaakt van een hydraulisch blok of dieselblok. Geluidsniveaus op 15 meter afstand
gemeten, liggen tussen de 95 en 105 dB(A). Mogelijke geluidsreducerende maatregelen:
• 	bij een hydroblok toepassen van een polypenco mutsvulling. De reductie bedraagt ca. 4 dB(A);
met een adapter kan dit bij alle bestaande blokken worden toegepast;
• 	bij aanschaf van nieuwe hydroblokken kiezen voor een type met geluidsgeïsoleerde heimuts en
polypenco mutsvulling (reductie ca. 11 dB(A));
• 	een hydroblok met omkasting toepassen;
• 	alleen dieselhamers inzetten als dit strikt noodzakelijk is (bij zwaar werk);
• 	inventarisatie of er gespoten, gefluïdeerd of voorgeboord kan worden; vooral van toepassing als
er door harde grondlagen geheid moet worden;
• 	door goed onderhoud rammelende delen vermijden.
3. Vibropalen
Bij vibropalen wordt een stalen buis ingebracht en na volstorten wordt deze buis weer ‘uitgeheid’.
Ook hier komen geluidsniveaus van 100 dB(A) en meer voor. Mogelijke maatregelen:
• 	slagdemping door middel van een kunststof mutsvulling;
• 	gebruik van geluidsisolerende mantels die tijdens het heien het blok en de paal omsluiten;
• 	gebruik van een geluidsisolerende rubber balg die de geluidsafstraling van de stalen buis afschermt
(reductie ca. 8 dB(A));
• 	toepassen van de GTV-paal; een nieuwe techniek waarbij – waar mogelijk – ‘inwendig’ geheid wordt;
• 	inzetten van voldoende zwaar materieel om snel te kunnen werken.
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4. Damwanden
Het inbrengen van damwanden wordt voor 80% gedaan door middel van trillen. Hierbij worden hoge
geluidsniveaus bereikt van meer dan 100 dB(A) op 15 meter afstand. Mogelijke maatregelen:
• 	drukken in plaats van trillen. Goede resultaten zijn bereikt met de z.g. Silent Piler voor drukkrachten
tot 150 ton;
• 	toepassen van voldoende zwaar materieel bij trillen (zakking minimaal 3 meter per minuut);
• 	rammelende onderdelen vastzetten;
• 	aggregaten goed isoleren;
• 	sloten tussen onderdelen van de damwand zodanig verbinden dat rammelen niet kan optreden.
5. Kranen
Vooral een goede constructie van de kraancabine kan voor de machinist een behoorlijke verlaging van de
blootstelling betekenen. Daarnaast is een ‘stille’ kraan belangrijk voor de andere betrokken werknemers.
Maatregelen aan de cabine:
• 	goede geluidsisolatie
• 	goed zicht op het werk
• 	klimaatbeheersingssysteem
• 	communicatieapparatuur
• 	deuren en ramen moeten gesloten blijven tijdens heien.
6. Generatoren
Generatoren kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de geluidsblootstelling van de heiploeg.
Door het toepassen van geluidsgedempte generatoren en een juiste opstelling kan die bijdrage verkleind worden.
Bij de funderingstechnieken 2, 3 en 4 is het dragen van gehoorbescherming door de heibaas, machinist (uitgezonderd
in een goed geïsoleerde cabine) en andere werknemers die in de omgeving werken verplicht (> 85 dB(A)).

Algemene maatregelen
• 	De afstand van de heibaas tot de stelling moet minstens 10 meter zijn, tenzij zijn aanwezigheid
dichterbij noodzakelijk is.
• 	De onderlinge afstand tussen funderingsmachines moet zo groot mogelijk zijn.
• 	De afstand tot overig personeel moet zo groot mogelijk zijn.
• 	Het onderhoud van de machines moet optimaal zijn.

Persoonlijke gehoorbescherming
Aandachtspunten:
• 	verstrekking aangepaste persoonlijke gehoorbescherming (otoplastieken of oorkappen). Gezien de
optredende geluidsniveaus en de piekniveaus (soms boven 140 dB(A)) verdienen de kwaliteit en het
draagcomfort van de gehoorbescherming veel aandacht;
• 	voorlichting aan werknemers over risico’s en draagplicht;
• 	adequaat toezicht op het gebruik van gehoorbescherming en sanctiebeleid;
• 	regelmatig een audiogram aanbieden.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie gaat tijdens een bedrijfsinspectie na of geluid een risico vormt. Op de werkplekken
met de hoogste geluidsbelasting kan de inspecteur zelf geluidsmetingen uitvoeren. Hij zal u ook vragen naar
de verblijfsduur van werknemers op die werkplekken. Hiermee wordt een schatting gemaakt van het niveau
van blootstelling. Bovendien toetst de inspecteur of de arbeidshygiënische strategie voldoende is toegepast.
Daarbij houdt hij rekening met de stand van de techniek in uw branche.
De inspecteur geeft een waarschuwing als de in de tabel beschreven maatregelen bij blootstelling boven
de 80 dB(A) respectievelijk 85 dB(A) niet zijn genomen. Constateert de inspecteur dat de dagdosis boven
de 85 dB(A) is en er geen gehoorbescherming wordt gedragen of dat de dempende werking van de gehoor
bescherming onvoldoende is, dan kan hij het werk stilleggen en een boeterapport opmaken. Deze stillegging
van het werk kan worden opgeheven als de juiste gehoorbeschermingsmiddelen worden verstrekt en gebruikt.

Meer informatie

> www.arbeidsinspectie.nl: zoek onder Veilig & Gezond, Schadelijk geluid
> www.arbouw.nl
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, hoofdstuk 6, afdeling 3
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Verontreinigde grond

Grond waarin funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd kan verontreinigd zijn. Het kan voorkomen
dat grond is afgedekt met een laag zand. Als de grond onder deze laag verontreinigd is, kunnen funderings
werkzaamheden zorgen voor het vrijkomen van vluchtige (en mogelijk kankerverwekkende) stoffen.
De verontreinigingen kunnen tot op grote diepte voorkomen. Gedurende het hele heitraject kunnen daarom
gevaarlijke stoffen in hoge concentraties vrijkomen. Funderingswerkzaamheden worden ook uitgevoerd in
min of meer omsloten ruimten, zoals een bouwput waarbij personeel zo laag werkt dat het hoofd onder het
maaiveld komt, of bij funderingsherstel. In een omsloten ruimte zal bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
de concentratie in de lucht sneller oplopen en hoger uitkomen. De risico’s bij funderingswerkzaamheden in
omsloten ruimten zijn daarom groter dan in de vrije ruimte.

Wat zijn de risico’s?
Bij funderingstechnieken waarbij materiaal uit de bodem wordt opgetrokken (bijvoorbeeld bij stalen buispalen
of bij schroefboorpalen), kan verontreinigde grond terechtkomen in de directe werkomgeving. Verontreinigde
grond kan gezondheidsschadelijke gassen afgeven en stoffen bevatten die huidaandoeningen veroorzaken of
door de huid worden opgenomen. Personeel kan daar direct of in een later stadium mee in contact komen.
Gassen die vrijkomen bij funderingswerkzaamheden kunnen direct schadelijk zijn voor de gezondheid of een
effect hebben op de langere termijn (zoals kankerverwekkende stoffen). In hoge concentraties is zelfs sprake
van brand- of explosiegevaar.
De concentratie van een stof in de lucht mag de grenswaarde niet overschrijden. Voor een aantal
stoffen heeft de overheid wettelijke grenswaarden vastgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage XIII van de
Arboregeling. Als een stof hierin niet is opgenomen, moet u zelf een grenswaarde vaststellen. Hiervoor kunt
u een arbodeskundige inschakelen. Vanaf begin 2008 is een leidraad beschikbaar waarmee de werkgever een
private grenswaarde kan vaststellen. Deze leidraad is in opdracht van de SER ontwikkeld. Sommige stoffen
kunnen zeer schadelijk zijn bij contact met de huid (zoals fenol) of kunnen door de huid worden opgenomen
(zoals benzeen en PAK’s). Contact met de onbedekte huid moet bij deze stoffen worden vermeden.
Uitgangspunt is het voorkomen van gezondheidsschade.

Wat moet u doen?
Grond kan altijd verontreinigd zijn. Daarom moet u altijd vragen aan de opdrachtgever of onderzoek is gedaan.
Dit onderzoek moet zich uitstrekken tot hoe diep de funderingswerkzaamheden gaan. Vaak is er een verklaring
die de grond geschikt verklaart voor bebouwing. Dan bestaat nog steeds de mogelijkheid dat u bij funderings
werkzaamheden op verontreinigde grond stuit. Dus ook bij locaties waar op de zogenaamde IBC-methodiek
(isoleren, beheersen en controleren) is gesaneerd, moet u de verklaring opvragen.
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Dieselmotoremissie

Bij verontreinigde grond moet de opdrachtgever een V&G-plan hebben opgesteld. Het bodemonderzoek moet
in dat geval een integraal deel van dit plan zijn. Voor werkzaamheden in verontreinigde grond gelden specifieke
beleidsregels van de overheid. Deze beleidsregels betreffen zowel de wijze van beoordelen van de blootstelling
aan gevaarlijke stoffen, als de doeltreffende beheersing van deze blootstelling. Een nadere uitwerking is
opgenomen in het Arboinformatieblad AI-22 en de CROW-publicatie 132. Met deze informatie kunt u
eveneens uw werknemers voorlichten en instructies geven.

Dieselmotoremissies (DME) zijn kankerverwekkend. Blootstelling aan DME moet
worden voorkomen of teruggebracht tot een zo laag mogelijk niveau. Met name bij
gebruik van dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen in omsloten ruimten is snel sprake
van verhoogde concentraties DME. Maar ook in de buitenlucht kan hiervan sprake zijn.
Bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de buurt van een dieselheiblok of andere door een
dieselmotor aangedreven arbeidsmiddelen.

Bij asbest in de grond zijn bijzondere maatregelen nodig als de concentratie hoger is dan 100 mg/kg droge stof
(serpentij-asbestconcentratie, vermeerderd met tienmaal de amfibool-asbestconcentratie).

Wat zijn de risico’s?

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie controleert of bij de funderingswerkzaamheden sprake is van verontreinigde grond.
Daarbij onderzoekt de inspecteur of:
• 	de werkgever bij de opdrachtgever heeft nagegaan of er sprake is van verontreinigde grond;
• 	er sprake is van een V&G-plan waarin het bodemonderzoek integraal is opgenomen;
• 	de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de beleidsregels, AI-blad en CROW-richtlijn;
• 	werknemers voorlichting en instructie over dit onderwerp hebben ontvangen;
• 	er voldoende toezicht wordt gehouden.
De Arbeidsinspectie kan een waarschuwing geven als er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden.
Dat geldt ook als er geen doeltreffende maatregelen zijn getroffen conform de Arbowet- en regelgeving.
Verder kan de Arbeidsinspectie optreden tegen de opdrachtgever als er geen (volledig) V&G-plan is.
Bij ernstig gevaar kan dit leiden tot een boete. In het uiterste geval worden de werkzaamheden stilgelegd.

Meer informatie

> Arboinformatiebladen (www.sdu.nl)
• AI-3: Asbest
• AI-22: Werken met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater
> 	CROW-publicatie 132; Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water
> Leidraad SER; www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, art. 2.28, 2.35, 4.1c, 4.2, 4.18 en 4.19
> Arbobeleidsregels, 4.1c-6 en 4.2-2
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Iedere blootstelling aan een kankerverwekkende stof of kankerverwekkend proces kan leiden tot vormen
van kanker. Daarom staat vervanging van zo’n stof of proces door een niet-kankerverwekkende stof voorop.
Het kan voorkomen dat vervanging is onderzocht en technisch niet mogelijk blijkt. Dan mag met kanker
verwekkende stoffen of processen worden gewerkt. Wel moet u dan beheersmaatregelen treffen om de
blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau te brengen.

Wat moet u doen?
In omsloten ruimten
Voorkom dieselmotoremissies in omsloten ruimten. Een omsloten ruimte is bijvoorbeeld een kelderruimte of
een bouwput waarbij personeel zo laag werkt dat het hoofd onder het maaiveld komt. U kunt blootstelling aan
dieselmotoremissies voorkomen door dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen uit omsloten ruimten te weren.
Vervanging door een elektrisch aangedreven arbeidsmiddel ligt het meest voor de hand. Dieselmotoraangedreven
vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of minder moet u in omsloten ruimten in ieder geval vervangen.
Ook moet u onderzoeken of vervanging van andere arbeidsmiddelen mogelijk is.
Als vervanging van arbeidsmiddelen of voertuigen om technische redenen niet mogelijk is, dan moet de uitstoot
van DME met ten minste 70% worden teruggebracht. Dat kan door het plaatsen van een gesloten roetfilter.
Ook voor voertuigen van derden die in de omsloten ruimte komen, geldt die 70% reductie. Bij voertuigen die
maar een korte tijd aanwezig zijn, kan dat door tijdelijke opsteek/insteekfilters te gebruiken.
De constructie van de uitlaat verhindert soms het plaatsen van een tijdelijke filter. Dan moet u aanvullende
voorzieningen treffen op technisch gebied (bronafzuiging + algemene ventilatie) of met organisatorische maat
regelen (buiten omsloten ruimte afhandelen). Na het treffen van deze maatregelen moet de blootstelling aan DME
worden beoordeeld. Naast DME stoot een dieselmotor ook nog andere gevaarlijke stoffen uit, zoals koolmonoxide
en stikstofdioxide. Ook van deze stoffen moet u beoordelen of de grenswaarde niet wordt overschreden.
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Omdat er geen wettelijke grenswaarde voor DME bestaat, moet u (in overleg met de werknemersvertegen
woordiging) zelf een grenswaarde vaststellen. En wel op een zo laag mogelijk niveau. Daarbij kunt u de hulp
inroepen van externe deskundigen, bijvoorbeeld van een arbodienst. U hoeft verder geen maatregelen te
nemen wanneer de blootstelling is teruggebracht tot het achtergrondniveau ter plaatse.
Bij gebruik buiten
Als dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen/voertuigen buiten worden gebruikt, kan ook blootstelling aan
DME voorkomen. U moet beoordelen of het personeel blootstaat aan een verhoogde concentratie DME
(ten opzichte van het achtergrondniveau ter plaatse) door de uitstoot van dieseluitlaatgassen van gebruikte
arbeidsmiddelen/voertuigen.
Als de concentratie DME hoger is dan de achtergrondconcentratie ter plaatse, dan moet u maatregelen
treffen. Omdat het gaat om een kankerverwekkende stof maakt de duur van de blootstelling niet uit.
Ook moet u voorzieningen treffen om de blootstelling te voorkomen of terug te brengen tot een zo laag
mogelijk niveau. Dat kan door vervanging (bijvoorbeeld elektrisch of lpg/aardgas), door voorzieningen op
de arbeidsmiddelen/voertuigen (een gesloten roetfilter), of door het verplaatsen van de werkzaamheden
buiten de directe omgeving van de dieselmotoremissies.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie zal bij controle nagaan of:
• 	dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen/voertuigen op enig moment worden gebruikt in
omsloten ruimten;
• 	dieselmotoraangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit van 4 ton of minder zijn vervangen
door bijvoorbeeld elektrisch of lpg/aardgas;
• 	maatregelen zijn getroffen om dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen/voertuigen te weren uit
omsloten ruimten;
• 	de uitstoot van DME met ten minste 70% is verminderd van dieselmotoraangedreven arbeidsmiddelen/
voertuigen die in omsloten ruimten moeten worden gebruikt;
• 	werknemers in de buitenlucht worden blootgesteld aan verhoogde concentraties DME door
arbeidsgerelateerde dieselmotoremissies van arbeidsmiddelen/voertuigen in de directe omgeving;
• 	door de werkgever de mogelijkheden voor vervanging door elektrisch of lpg/aardgas zijn onderzocht;
• 	de uitstoot van DME tot een zo laag mogelijk niveau is teruggebracht, indien vervanging van die
arbeidsmiddelen/voertuigen technisch niet mogelijk blijkt.
De Arbeidsinspectie kan een waarschuwing geven of een eis stellen wanneer onvoldoende maatregelen
zijn getroffen.
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Meer informatie

> 	Interne instructie van de Arbeidsinspectie: ‘Dieselmotoremissies in omsloten ruimten’
> www.arbeidsinspectie.nl
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, art. 4.1c, 4.2, 4.3 en 4.17

Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2008.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico’s in de funderingsbranche, 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.arbeidsinspectie.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.
In deze brochure gaat het over arbeidsrisico’s die relevant zijn in uw branche. Het feit dat bijvoorbeeld geluid
als risico genoemd wordt betekent: de ervaring in uw branche leert dat er zich situaties kunnen voordoen
waarbij, door blootstelling aan dit type gevaar, er een kans is op gezondheidsschade.

Nadere informatie
U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.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. Op www.arboportaal.nl vindt u aanvullende
informatie over arbeidsomstandigheden.
Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via Postbus 51 tel. 0800-8051 of www.postbus51.nl
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