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DEEL B - HOOFDSTUK 5 : FUNDERINGEN  
 
1. Diepfundering 11 : val personen van hoger vlak : 

- het betreden van de werf 
- het instappen van de machine 
- het bedienen van de machine 

Voorzien van overzichtelijke toegang 
tot de werf 
Voorzien van vlotte toegangen tot 
alle bedieningspunten van de machine 

   99   

  12 : val personen begane grond : 
- tijdens het verplaatsen op de werf 

Inrichten van voldoende en ruime 
doorgangen op de werf 

   66   

  21: grondverzakking : 
- door te steile helling van de taluds 

Beschermen tegen afkalven 
Schoren van het talud 

   2   

  23 : val voorwerpen bij behandeling Gecontroleerde hijstoestellen 
Voorzien van degelijke punten voor 
het aanslaan van de last 

   99   

  24 : val voorwerpen bij andere 
gelegenheden : 
- val van een machine-onderdeel 

Regelmatig onderhoud van de 
machine 

   99   

  31 : treden op voorwerpen : 
- tijdens het verplaatsen op de werf 

Ontruimen van alle doorgangen 
 

   14   

  32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : 
- aanrijding van de machine 

Dragen van veiligheidshelm 
 

   52   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- stoten tegen de machine 
- tijdens gebruik van de slijpschijf 

Dragen van veiligheidsbril    112   

  40 : klemming : 
- tussen draaiende machine-onderdelen 
 
 
51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling : 
- tijdens het werken rond de machine 

Afscherming van draaiende 
onderdelen 
 
 
Voorzien van een ontruimde en 
vlakke werkzone 

   41 
 
 
54 

  

  52 : inspanning, verkeerde beweging bij Voorzien van aangepaste doorgangen    54   
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andere omstandigheden : 
 

op de werf 

  70 : blootstelling aan elektrische stroom: 
- contact met spanningslijn 

Aanvraag tot het uitschakelen van de 
spanningslijn 

   2   

  90 : andere vormen : 
- blootstelling aan het lawaai 
- blootstelling aan trillingen 

Dragen van gehoorbescherming 
Aanbrengen van geluidswerende 
omkasting 

   2   

1.1. Palen         

1.1.1. boorpalen en 
valse putten 

11 : val van hoger vlak : 
- val in de geboorde put 

Onmiddellijk vullen van de put 
Gebruik van een mantelbuis 

   69   

1.1.2. heipalen 
 

24: andere val voorwerpen : 
- val van vreemde voorwerpen (b.v. 
stenen van nabije schoorstenen) 

    99   

  90 : andere vormen : 
- hevige lawaai-overlast 

    2   

 ter plaatse 
gevormd 
 

24 : val voorwerpen bij andere 
gelegenheden : 
- omkantelen van de machine tijdens 
zijn verplaatsing 

    73   

 geprefabriceerd 40 : klemming : 
- tussen paal en heiblok 
 

    41   

1.1.3. schroefpalen 
ter plaatse 
geprefabriceerd 

        

1.1.4. ge-injecteerde 33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- spatten van produkten op de 

werknemer 

    103   

1.2. Slibwanden 11 : val personenen van hoger  vlak : 
- val tussen de slibwanden 
- val tussen de slibwanden die gevuld 

Aangepaste doorgangen boven de 
begane grond slibwanden 
Onmiddellijk opruimen van de 

   69   
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zijn met bentoniet overtollige bentoniet 
  12 : val personen begane grond : 

- moeilijkheden om door de bentoniet-
uitvloeisel te stappen 

    60   

  32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : 
- contact met wapening in de met 
bentoniet afgeschermde slibwand 

    36   

  52 : inspanning, verkeerde beweging bij 
andere omstandigheden : 
- gladde bentoniet 

    38   

2. Fundering op 
staal 

11 : val personen van hoger vlak : 
- het betreden van de werf (voornamelijk 
in geval van een kelder) 

Voorzien van een overzichtelijke 
toegang tot de werf 
 

   93   

  12 : val personen begane grond : 
- tijdens het verplaatsen op de werf 

Inrichten van voldoende en ruime 
doorgangen op de werf 

   40   

  21: grondverzakking : 
-door te steile helling van de sleuven 

Beschermen tegen afkalven 
Beschoeien van de sleuven indien 
noodzakelijk 

   0,5   

  23: val voorwerpen bij behandeling 
- tijdens het aanbrengen van staal en 

beton 
 
31 : treden op voorwerpen : 
- tijdens het verplaatsen op de werf 

Gebruik van gekeurde hijstoestellen 
die aangepast zijn aan de te 
verplaatsen materialen 
 
Ontruimen van alle doorgangen 

   67 
 
 
9 

  

  32 : contact onbeweeglijke voorwerpen : 
- contact met wachtstaven 

    38   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het inkorten van wapeningsstaal 

met de slijpschijf 
- tijdens het aanbrengen van het staal 
voor de vlechters 

Dragen van veiligheidsbril 
hulpmiddel(en) voor de kraanman om 
de collegas te verwittigen 

   49   

  40 : klemming : 
- tussen handen en aangevoerde van 

Gebruik van gekeurde hijstoestellen 
die aangepast zijn aan de te 

   7   
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materialen d.m.v. de kraan verplaatsen materialen 
  51 : inspanning, verkeerde beweging bij 

behandeling : 
- tijdens het verplaatsen van b.v. het 
staal 

Voorzien van een ontruimde en 
vlakke werkzone 

   40   

  60:warmte/koude     4   

  70 : blootstelling aan elektrische stroom: 
- contact met hoogspanningslijn 
- gebruik van niet-geïsoleerd elektrisch 
gereedschap in vochtige sleuven 

Gebruik van conform materieel    1   

2.1. Riolering 
binnenin 

51 : inspanning, verkeerde beweging bij 
behandeling : 
- te wijten aan het gewicht van de lasten 
- te wijten aan de slechte kwaliteit van 
de steunen (ondergrond ?) op de grond 
(modder, wanorde 

    13   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het gebruik van de slijpschijf 

Dragen van een veiligheidsbril    1   

  90 : andere vormen : 
- blootstelling aan trillingen tijdens het 

verdichten van de sleuf 

    47 
 
 

  

2.2. Funderings-
zolen 

12 : val personen begane grond : 
- tijdens het stappen over de 
netwapening 

    48   

  32 : contact onbeweegelijke 
voorwerpen: 
- stoten tegen uitstekende wapening 

    38   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het doorslijpen van wapening 

Dragen van een veiligheidsbril    49   

2.2.1. geïsoleerde 
zolen 

11 : val personen van hoger vlak : 
- val in de funderingssleuf 

    69   

  21 : grondverzakking : Bescherming tegen het afkalven    1   
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- van zodra de sleuf meer dan 1,5 m diep 
is 

Beschoeien van de sleuf 

2.2.2. gewapende 
vloerplaat 
(radier) 

12 : val personen begane grond : 
- tijdens het stappen over de 
netwapening 

    49   

  21 : grondverzakking : 
- van de sleufwanden 

Bescherming tegen het afkalven 
Beschoeien van de sleuf 

   1   

  32:contact onbeweeglijke voorwerpen 
-stoten tegen uitstekende wapening 

    38   

  33 : contact beweeglijke voorwerpen 
- tijdens het doorslijpen van wapening 

Dragen van een veiligheidsbril 
 

   49   

2.2.3. vloerplaat 12 : val personen begane grond : 
- tijdens het stappen over de 
netwapening 
 

    48   

  32 : contact onbeweeglijke voorwerpen: 
- stoten tegen uitstekende wapening 

    38   

  33:contact beweeglijke voorwerpen  
-tijdens het doorslijpen van wapening 

dragen van een veiligheidsbril    82   

 


