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Working Platform Certificate
De voordracht van Jim de Waele tijdens de
Funderingsdag 2016 was getiteld ‘Working
Platform Certificate’. In 2000 werd binnen de
FPS (Federation of Piling Specialists) besloten dat er iets moest worden gedaan aan de
kwaliteit van het werkterrein. De FPS hanteert
strenge regels voor het lidmaatschap. Leden
zijn verplicht relevante zaken te melden en
moeten aan objectieve condities voldoen. Zo
werd regelmatig gemeld dat ongevallen toe te
schrijven waren aan de draagkracht van het
terrein waardoor de stabiliteit van machines in
gevaar kwam. In 2002 had men zoveel vorderingen gemaakt dat men een regeling kon introduceren nadat hiervoor steun was gevraagd
aan en gekregen van de HSE (Health & Safety
Executive, vergelijkbaar met onze Inspectie
SZW).

gaanbaarheid), taluds, de toegang tot het terrein, grondonderzoek, inspectie, onderhoud
en markering. Tot zover het betoog van Jim
de Waele, die hier enkele praktijkvoorbeelden
aan toevoegde om te illustreren in hoeverre
daadwerkelijke vooruitgang is geboekt.
De Nederlandse praktijk
De waarnemingen van de FPS-leden komen
overheen met de Nederlandse praktijk. Dit
wordt bevestigd in een rapportage van de
Arbeidsinspectie (thans Inspectie SZW) van
het Project Fundering 2009, dat 38% van de
bezochte bedrijven meldde dat zij in de afgelopen acht jaar 1 tot 10 keer hebben meege-

maakt dat een machine omviel. In twee van de
drie situaties speelde hierbij de draagkracht
van de ondergrond een rol.
De NVAF introduceerde in 2015 de Nederlandse versie van het Working Platform Certificate. Dat wil zeggen, er werd begonnen
met een letterlijke vertaling en vervolgens
een vertaalslag gemaakt naar de Nederlandse
verhoudingen, praktijk en regelgeving. Ook in
Nederland geldt de EG-richtlijn ‘Tijdelijke en
Mobiele Bouwplaatsen’. In de brochure welke
door de NVAF is uitgegeven worden de hier
geldende wet- en andere regelgeving uitgebreid geciteerd. De brochure kan gratis wor-

Main Contractors were not happy!
Voor een sluitende regeling was er behoefte
aan objectieve en hanteerbare rekenregels
voor de draagkracht en daarvoor moest een
onafhankelijke ontwerpstandaard worden
ontwikkeld. Tegelijkertijd keek men naar de
wetgeving (The Construction (Design and Management) Regulations 1994 (thans 2015) en
de EU Directive 92/57/EEC 1992 'Construction
Sites Directive’). Vanaf 1 januari 2004 zouden
FPS-leden geen werkzaamheden aanvangen
totdat een Working Platform Certificate correct zou zijn ingevuld en overhandigd aan het
lidbedrijf.
In het certificaat (in feite een verklaring) bevestigt de Principal Contractor wie het bouwterrein heeft ontworpen en dat hij aan zijn
wettelijke verplichtingen voldoet. Het is begrijpelijk dat hoofdaannemers hier niet direct het voordeel van inzagen en moeite hadden met wat er op hen af kwam. Het ontwerp
dient ook nog te voldoen aan richtlijn BR470,
waarin de nodige rekenregels zijn gegeven.
Het certificaat bevat meer dan alleen een verklaring. Het zegt ook het een en ander over
voetgangers (wij zouden zeggen persoonsbe-

Figuur 1 - In Nederland wordt doorgaans op schotten gewerkt mits de funderingstechniek dat toestaat.
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Samenvatting

Het bouwterreincertificaat is in Nederland geïntroduceerd als Nederlandse versie van het Britse ‘Working Platform Certificate’ (zie ook de
Engelse summary). Dit betreft een verklaring die door of vanwege de
opdrachtgever moet worden opgesteld en afgegeven waaruit blijkt dat
het bouwterrein zodanig is ontworpen dat de draagkracht voldoende is
voor zware funderingsmachines. Voor de Nederlandse praktijk geldt dat

den besteld bij het secretariaat NVAF, postbus
1218, 3840 BE Harderwijk, secretariaat@nvaf.nl).

Via de EFFC (European Federation of Foundation Contractors) wordt de systematiek van
het Working Platform Certificate verder verspreid en toegelicht. De verwachting is dat
ook andere aangesloten landen in navolging
van het Verenigd Koninkrijk tot introductie en
implementatie over zullen gaan.
Ontwerp van het bouwterrein
De subtitel van de brochure van de NVAF
luidt niet voor niets ‘Naar een beter ontwerp
van het werkterrein voor de inzet van funderingsmachines’. Maar worden bouwterreinen
in Nederland wel ontworpen en zo ja volgens
welke ontwerpregels? Vanaf 2004 stond de
publicatie van CUR, CROW en Arbouw 2004-1
‘Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen’ ter beschikking.
Deze publicatie bevatte meerdere systemen
voor persoonsbegaanbaarheid, lichte voertuigen en zware voertuigen en machines. De
NVAF haakt thans in op de ontwikkeling van
een nieuwe SBRCURnet-richtlijn over begaanbaarheid van bouwterreinen welke deze
publicatie zal vervangen. Deze richtlijn welke
eind 2016 verschijnt, beperkt zich tot de berekening van de draagkracht voor de inzet van
funderingsmachines op rupsen en andere machines met een hoge last zoals verticale drainage. De ontwerper kan de eigen rekenregels
van de richtlijn toepassen of kijken naar Plaxis
resp. het Britse BR470. In Nederland is echter meer dan elders sprake van het gebruik
van (dragline-) schotten en de regels strekken
zich anders dan in het BRE-rapport zich ook
daartoe uit.
Opdrachtgever
Op bouwplaatsen is het een komen en gaan
van aannemers, onderaannemers, leveranciers transportbedrijven en toezichthouders.
Zij dienen zich soms gelijktijdig aan zodat
diverse bedrijven gelijktijdig werkzaam zijn.

onder de opdrachtgever veelal de hoofdaannemer moet worden verstaan.
Jim de Waele stond aan de wieg van het Working Platform Certificate en
liet tijdens de Funderingsdag zien hoe dit in de UK functioneert. Volgens
hem is het aantal ongevallen met funderingsmachines afgenomen als
direct gevolg hiervan.

Maar veel meer is er sprake van volgtijdigheid.
Niet zelden is het funderingsbedrijf een van de
eerste bedrijven die hun opwachting maken.
Alhoewel er ook een eigen verantwoordelijkheid is aan de kant van de funderingsaannemer (met name voor de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de eigen werknemers en
het vooraf aanleveren van gegevens betreffende de in te zetten machine(s) bij de hoofdaannemer), is het vooral de opdrachtgever die
in de ontwerpfase verantwoordelijk is voor de
organisatie van het werk. Deze functie wordt
vervolgens vaak overgenomen door een aannemer of een combinatie van aannemers (de
hoofdaannemer), waarvan er een meestal de
rol van V&G-coördinator toebedeeld krijgt.
In de UK gaat men zonder meer uit van het
optreden van een hoofdaannemer (Principal
Contractor – men hangt daar nog veel meer
aan hem op dan hier te lande gebruikelijk is),
in Nederland is dat echter lang niet altijd het
geval, met name bij D&C- en vergelijkbare geintegreerde contracten. Omdat in de Nederlandse arbowetgeving het begrip hoofdaannemer niet voorkomt, is er voor gekozen in
het bouwterreincertificaat te spreken van de
opdrachtgever. Dit is dan veelal de ‘opdrachtgever van de onderaannemer’.
Contractueel
Het fenomeen bouwterreincertificaat zal
gaandeweg ook een contractuele status krijgen. Funderingsbedrijven zullen zeker een
beroep gaan doen op hun hoofdaannemer om
een bouwcertificaat af te geven. Vanuit een
wederzijds gevoelde verantwoordelijkheid van
partijen om de veiligheid en gezondheid van de
eigen werknemers, de werknemers van anderen en de omgeving te waarborgen, zal men
over en weer willen vastleggen wat daarvoor
nodig is. Het wordt een samenspel om wederzijds tot een optimaal werkterrein te komen.
Het certificaat is een eenzijdige verklaring,
dus geen contractstuk, maar in de nieuwe algemene voorwaarden voor de aanneming van
funderingswerken (AVAF 2016) zijn wel bepa-
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AVAF 2016

Artikel 5. Bouwterrein
5.1 De opdrachtgever zorgt voor een goede
toegankelijkheid en begaanbaarheid van
het bouwterrein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en
op het werkterrein, voor het vervoer van
materieel, materialen en personeel. De
kosten van eventueel noodzakelijke voorzieningen om het terrein begaanbaar en
geschikt te maken voor de uitvoering van
de werkzaamheden door de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.2 Het bouwterrein zal door of namens de
opdrachtgever voldoende worden geïnspecteerd en onderhouden en zal, waar
nodig, zodanig worden hersteld dat de
draagkracht gedurende de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt
hiervoor door of namens de opdrachtgever een nieuw terreininrichtingsplan
inclusief bijbehorende draagkrachtberekening opgesteld. De opdrachtgever zal
daarbij de SBRCURnet Richtlijn 689:2016
‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’ in
acht nemen.
lingen ten aanzien van het bouwterrein opgenomen.
In de daarin van toepassing verklaarde SBRCURnet-richtlijn heeft het bouwcertificaat een
plaats gekregen.
Het certificaat
Het certificaat is een verklaring van de opdrachtgever (in veel gevallen dus de hoofdaannemer), dat het bouwterrein, zoals in het
certificaat omschreven, zodanig is ontworpen
en aangelegd, dat de werkzaamheden met het
materieel zoals in het certificaat benoemd
veilig kunnen worden uitgevoerd. ‘Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever
voldoende worden geïnspecteerd en onder-

Grondonderzoek

Summary

Volgens de SBRCURnet-richtlijn dienen voor de grondmechanische berekeningen de dikte,
de samenstelling en de eigenschappen van de grondlagen bekend te zijn. Hiervoor wordt een
grondonderzoek uitgevoerd. De laagscheidingen worden bij voorkeur t.o.v. het NAP gemeten.
Deze gegevens worden in grondprofielen (rekenprofielen) verzameld en vastgelegd. Het aantal profielen voor een bouwlocatie moet zijn afgestemd op de variatie in de grondopbouw en
grondeigenschappen. In ieder geval moeten de maatgevende (slechtste) situaties beschouwd
worden.
Voor de berekeningen zijn per profiel en per bodemlaag grondeigenschappen benodigd:
- laagdikte en niveau van de laagscheidingen
- de grondwaterstand
- hoek van inwendige wrijving
- schijnbare cohesie
- ongedraineerde schuifsterkte
- samendrukkingseigenschappen
- volumiek gewicht (nat en droog).
De omvang van het grondonderzoek (afstand tussen de onderzoeksplaatsen) dient zodanig
te zijn dat met zekerheid gesteld kan worden dat slechte plekken in de bodem gedetecteerd
zijn. Aangezien de variatie in de bodemopbouw groter is en vaker voorkomt naarmate zij zich
dichter onder de oppervlakte bevindt (invloedsgebied van de machine), kan er geen minimum
aan de omvang van het onderzoek gesteld worden. Als indicatie kan een raster worden aangehouden met een grootte gelijk aan het grondoppervlak van de funderingsmachine. Voor
machines op een schottenbed kan een raster gelijk aan de wielbasis x de schotlengte worden
aangehouden.
Wanneer een werkvloer of grondverbetering wordt aangebracht, dienen van elke aanvullaag
het toegepaste materiaal en de verkregen verdichting gecontroleerd te worden.

houden en zal, waar nodig, zodanig worden
hersteld dat de draagkracht gedurende de
werkzaamheden gewaarborgd blijft.’
Na een ontgraving of beschadiging moet het
bouwterrein op basis van het oorspronkelijke
of een nieuw ontwerp inclusief draagkrachtberekening worden aangepast of hersteld.
Voordat met de werkzaamheden op het terrein
wordt begonnen moet een kopie van dit certificaat ondertekend door een bevoegde persoon
door of namens de opdrachtgever aan iedere
gebruiker van het bouwterrein worden verstrekt.
Handleiding
Het bouwterreincertificaat is een tamelijk beknopt document, maar hieraan is een handleiding toegevoegd met een aantal spelregels.
Zo wordt uitgebreid ingegaan op de specifieke
gevaren verbonden aan de inzet van zware
machines voor de begaanbaarheid van het
bouwterrein en de stabiliteit van de machines.
Voor het bouwterrein moet een gespecificeerd
ontwerp worden gemaakt voor de totale duur
van het werk. Onder omstandigheden moet

het ontwerp worden herzien of aangepast.
En nu de praktijk
De praktijk is nu aan het woord. Het is aan te
raden en te hopen dat de diverse betrokken
partijen van deze ontwikkelingen kennis nemen en tot oplossingen komen. De tools zijn
inmiddels voorhanden. Enerzijds het bouwterreincertificaat met de daarin opgenomen
handleiding en anderzijds de SBRCURnetrichtlijn 689:2016, die als het goed is inmiddels verkrijgbaar is. Beide documenten verwijzen naar elkaar en kunnen de basis gaan
vormen van wat alle betrokkenen zonder meer
wensen: minder tot geen ongevallen als gevolg van een slechte ondergrond en goede resultaten van alle verrichtingen.
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BTC (Nederland) stands for ‘Bouwterreincertificaat’, which is an initiative of the Dutch
Association of Foundation Contractors. It has
been derived from the Working Platform Certificate, which was developed by the British
FPS – Federation of Piling Specialists – in cooperation with the Health & Safety Executive
in the UK. Before the implementation of the
certificate one third of all dangerous occurrences reported by the FPS Membership were
related to working platforms. Every dangerous occurrence and every 'near miss' involving a platform is a potential fatality. Therefore, working platforms must be designed,
properly constructed, regularly inspected
and maintained for the plant which will use
them. The FPS Working Platform Certificate
confirms that the working platform has been
properly designed, constructed in the accordance with the design, and will be regularly
inspected and adequately maintained to ensure the integrity of the platform. It requires
the signature of the Principal Contractor,
in his capacity as the Temporary Works CoOrdinator and must be handed to the Piling
Contractor before piling (or other work) commences on site.
The design of the working platform must take
account of the bearing pressures of the plant
which will use it and the ground conditions
on which it will be constructed. It should be
undertaken by a competent designer with appropriate geotechnical expertise.
A BRE Guide 'Working platforms for tracked plant: good practice guide to the design, installation, maintenance and repair of
ground-supported working platforms' (IHS
BRE Press, www.brebookshop.com) gives
guidance for the design. In the Netherlands a
similar guideline has been developed by SBRCURnet called ‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’ (roughly translated as: Stability
of Working Platforms), which exclusively is
related to the deployment of foundation rigs
for piling, drilling and other similar activities.
The Health & Safety Authorities in the Netherlands reported in 2009 already that two
third of all incidents with foundation rigs were
related to the capacity of the surface. The introduction of the certificate system seeks to
contribute to the design and preparation of
safe sites.

