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Een derde van alle gevaarlijke situaties die werden gerapporteerd door FPS1-leden had betrekking op 
het bouwterrein. Elke gevaarlijke situatie en elk ‘bijna-ongeval’ met betrekking tot het bouwterrein 
vormen een potentieel incident of ongeval. Bouwterreinen (bouwputten) moeten worden ontworpen, 
correct aangelegd, regelmatig geïnspecteerd en onderhouden om een voldoende draagkracht te 
kunnen blijven garanderen. Dit bracht de FPS er toe om het ‘Working Platform Certificate’ (WPC) te 
ontwikkelen om dit te bevorderen. Inmiddels wordt dit al enige jaren met succes toegepast. 
 
Het Bouwterreincertificaat (BTC) Nederland is de Nederlandse versie van het WPC. Het betreft een  
verklaring dat het bouwterrein behoorlijk is ontworpen en aangelegd in overeenstemming met het 
ontwerp en regelmatig wordt geïnspecteerd en behoorlijk onderhouden, zodat de begaanbaarheid en 
draagkracht van het bouwterrein gewaarborgd zijn. Het certificaat vereist de handtekening van de 
opdrachtgever2 en moet worden overhandigd aan de aannemer van de funderingswerkzaamheden 
voorafgaand aan diens werkzaamheden op de bouwplaats. 
 
Bij het ontwerp van het bouwterrein moeten de gronddrukgegevens van de gebruikte machine en de 
ondergrondcondities waarop gebouwd wordt in aanmerking worden genomen. Dit moet worden 
uitgevoerd door een deskundige ontwerper die beschikt over voldoende geotechnische kennis. 
 
In het Verenigd Koninkrijk wordt bij het ontwerp van het bouwterrein uitgegaan van de BRE-
handleiding BR470 ‘Working Platforms for Tracked Plant: Good practice guide to the design, 
installation, maintenance and repair of ground-supported platforms’, verkrijgbaar bij IHS BRE Press,  
www.brebookshop.com.  

In Nederland wordt een vergelijkbaar document ontwikkeld door SBRCURnet. De NVAF heeft dit 
systeem, dat is ontwikkeld door de FPS en de HSE3, in Nederland geïntroduceerd. Zij heeft dit 
ingebracht in de commissie begaanbaarheid bouwterreinen van SBRCURnet, welke werkt aan de 
totstandkoming van een SBRCURnet richtlijn 689:2016 ‘begaanbaarheid van bouwterreinen’. Het 
bouwterreincertificaat maakt deel uit van deze richtlijn en verwijst voor het ontwerp ook naar de 
berekeningsmethoden in de richtlijn. 

De volgende stap zal zijn opname in de arbocatalogus funderingen. Als voorbereiding is het BTC 
besproken met de Inspectie SZW. In EFFC4-verband is meermalen aandacht besteed aan het Britse 
systeem, zodat mag worden verwacht dat ook andere nationale federaties tot invoering over zullen 
gaan. 

                                                      
1 Federation of Piling Specialists, de branchevereniging van funderingsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. 
2 Hier wordt de opdrachtgever van de funderingsaannemer bedoeld die veelal hoofdaannemer is.  
3 de Inspectie-autoriteit in het Verenigd Koninkrijk. 
4 European Federation of Foundation Contractors. 
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