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MEMO 
 
Datum:  17-02-2021 
Betreft:  BIM DME – Inspectie SZW 
 
Inleiding 
Met de komst van de BIM van de Inspectie SZW inzake DME heeft men een leidraad ontwikkeld om de 
blootstelling van DME te toetsen aan een wettelijk kader. Deze memo beschrijft in het kort de 
consequenties voor de funderingsbranche. Dit ook in het kader van duurzaamheid. 
 
DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dit betekent dat iedere mate van blootstelling aan 
DME gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. 
DME wordt gevormd tijdens de verbranding van dieselolie in motoren. Blootstelling hieraan kan 
plaatsvinden bij gebruik van dieselmotoren in een omsloten ruimte of buiten wanneer werkzaamheden 
moeten worden verricht in de directe omgeving van de plaats waar DME vrijkomt.  
 
De Arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever de verplichting op de blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen te voorkomen, of zoveel mogelijk te minimaliseren. Het treffen van 
beheersmaatregelen kent een wettelijke volgorde in prioriteit: de arbeidshygiënische strategie (AH-
strategie). 
 
Voorop staat de verplichting om een kankerverwekkend(e) stof of proces als DME zoveel mogelijk te 
vervangen door een niet-kankerverwekkend(e) stof of proces. Als dit technisch niet mogelijk is, moet 
de blootstelling zoveel mogelijk worden voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau worden 
teruggebracht door het nemen van alle technisch uitvoerbare maatregelen.  
Technisch uitvoerbaar wil zeggen dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar 
is en in de betreffende situatie toepasbaar. 
 
Toetsvragen 
De volgende vragen zijn onderdeel van deze BIM met aanvullend commentaar:  
 
Kunnen werknemers worden blootgesteld aan dieselmotoremissies?  

De vraag is dus klaarblijkelijk niet of het ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is in feite wel 
bijzonder. Er moet namelijk wel een mogelijke, en dus te onderbouwen, gevaarzetting zijn 
voor het stellen van een eis. Feitelijke blootstelling is niet nodig om een eis te stellen 
overigens. 

 
Is vervanging technisch uitvoerbaar? 

Ten aanzien van de funderingsmachines zelf is deze vraag op dit moment nog eenvoudig te 
beantwoorden. Nee, dat kan nog niet. Echter, bij toepassing van lichter materieel zoals een 
stationaire betonmixer, minigraver, shovel, heftruck, motorjapanner, hoogwerker is de vraag 
reeds wat minder volmondig te beantwoorden.  
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Als vervanging (nog) niet technische uitvoerbaar is wat zijn dan de aanvullende (technische) 
maatregelen geweest om de uitstoot van DME te voorkomen?  

Economische motieven spelen hierin geen rol, meldt men. Maatregelen zijn hier het toepassen 
van een Euro-6, EVV of stage IIIB-motor (bij aanschaf). Als dat niet kan is het toepassen van 
roetfilters of opsteekfilters pas een optie.  

 
Zijn er andere maatregelen getroffen om de blootstelling aan DME te beperken? 

Het betreffen hier organisatorische maatregelen zoals cabinedeur gesloten houden (overdruk 
op de cabine wordt hier zelfs genoemd), afstand bewaren etc. Ook het afzuigen van DME, het 
toepassen van start-stopsysteem, het inplannen van zomin mogelijk dieselmotoren op de 
werkplek en tijdig motoronderhoud wordt hier besproken. 
Ook de plaatsing van generatoren aan de oostkant van een bouwlocatie, omdat de 
overheersende windrichting westelijk is, is een optie. En als het echt niet anders kan: PBM. Bij 
deze maatregelen zal de blootstellingsbeoordeling na treffen maatregelen bijgewerkt moeten 
worden; er moet bekend zijn of deze effectief genoeg zijn.  

 
Wat wordt er verlangd van een werkgever? 

• Treffen bronmaatregelen conform de AH-strategie 
• Treffen tijdelijke beheersmaatregelen 
• Opname van in het Plan van Aanpak van de RI&E met de volgende info: 

o welke technische maatregelen zullen ingevoerd worden?  
o waarom zijn noodzakelijke maatregelen nu om technische redenen nog niet 

genomen? 
o wanneer dan wel? 
o op welke wijze zijn de werknemers in de tussentijd adequaat worden beschermd? 

 
Wettelijke grondslag 
Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet: deze legt de AH-strategie uit. 
 
Artikel 4.1c Arbeidsomstandighedenbesluit: deze handelt over beperken van blootstelling en geeft 
algemene preventieve maatregelen. 
Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit: deze geeft nadere voorschriften inzake de risico-
inventarisatie en -evaluatie en het beoordelen van blootstelling. 
Artikel 4.16 Arbeidsomstandighedenbesluit: deze handelt over de grenswaarden (max. 10 μg/m3) 
Artikel 4.17 Arbeidsomstandighedenbesluit: deze handelt over het voorkomen van blootstelling 
middels vervangen. 
Artikel 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit: deze handelt over het voorkomen of beperken van 
blootstelling. 
 
Opmerkelijke teksten in deze BIM 
Een paar teksten in deze BIM roepen wat vragen op: 
 

 
Het omleiden van verkeer is bij funderingswerk in de publieke omgeving altijd een goede 
beheersmaatregel! Dit is ook conform de NVAF-richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving 
een goede beheersmaatregel. Het is echter de vraag of andere overheidsinstanties hier ook zo over 
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denken zoals RWS, wegbeheerders etc. Dit is typisch een maatregel die vaak buiten de invloedssfeer 
van funderingsbedrijven ligt.  
 

 
In het kader van het herzien van het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.23d inzake de (beperking 
van) inzet van werkbakken “promoot” de Inspectie SZW de inzet van hoogwerkers. Dit staat in feite 
haaks op de tekst in deze BIM. Deze ruwterreinhoogwerkers zijn namelijk vaak nog diesel 
aangedreven. 
 
Overige kanttekeningen dan wel overwegingen 
Er zijn genoeg (veelal technische) redenen te bedenken om niet (planmatig) over te gaan tot 
verduurzaming van het machinepark. Echter, dit is op twee vlakken niet vol te houden. Zowel op 
arbotechnisch vlak lukt dat niet maar zeker ook op milieuvlak gaat dat niet lukken.  
We moeten mee. Opleggen van eisen moeten we voorkomen. Als branche zelf sturing geven aan 
verbeterprocessen lokken betere maatregelen en daarmee verstandigere investeringen uit. 
Want alleen dan kunnen we onze branchespecifieke overwegingen goed uitleggen.  
 
Onderstaand zijn een paar voorbeelden genoemd die voor een leek wat lastiger te begrijpen zijn maar 
weergeeft welke situaties spelen in onze specifieke branche: 
 
Het vervangen van een dieselheiblok door een hydraulisch blok lijkt te voldoen aan de BIM van de 
Inspectie. Die stelt immers: hoe minder dieselmotoren op de bouw, hoe beter. Maar, als we kijken 
naar het dieselverbruik bij inzet van dieselblok ten opzichte van een hydraulisch blok; dan is een veel 
gevallen het dieselblok zuiniger. Het beperken van uitstoot van DME op “werkniveau” zit dan mogelijk 
van gecompliceerder in elkaar…  
 
De invloed van de funderingsbranche in een nichemarkt bij fabrikanten is matig. De invloed van 
Nederland bij fabrikanten als koploper in Europa is ook matig. Dit staat snelle innovatie nog in de weg. 
 
Het simpel aansluiten van bijvoorbeeld een (elektrische) stationaire mixer op het net, zoals de BIM 
voorstelt, is vaak nog niet mogelijk. Er is simpelweg te vaak nog te weinig energiecapaciteit 
beschikbaar. Daarnaast is er technische en dus ook veiligheidskundig gezien nog steeds veel 
uitdagingen inzake gebruik van batterijen en stroom op de bouw. Zeker in binnenstedelijk gebied.  
 
Ergo 
De BIM DME, formeel een intern document van de Inspectie SZW, is een prima handleiding om vorm 
te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen van de funderingsbranche. Ondanks dat dit document 
alleen gebaseerd is op arbeidsomstandigheden, zal het ook zijn effect gaan hebben op het milieu en 
energietransitie. Overigens alle drie onderwerpen die wat de NVAF betreft onder duurzaamheid vallen!  
 
Door op brancheniveau dit onderwerp op te pakken kan beter gehoor gegeven worden aan dergelijk 
duurzaamheidsdoelstellingen. Vooral ook omdat bronmaatregelen erg afhankelijk zijn van 
samenwerking in de gehele bouwketen! Ultieme bronmaatregelen liggen niet direct binnen de 
invloedssfeer van funderingsbedrijven maar daar kan wel meer invloed op uitgeoefend worden.  
 
 


