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aan- en afvoer van materieel en personen
aan de grond lopen
aanrijdingen (algemeen)
aanrijdingen (door materieel)
aansprakelijkheid
aanvaringen (algemeen)
aanvaringen (bij laden van beunschepen)
accommodatie (beschikbaarheid kantoren, werkplaats etc op projecten)
accu
acculaadplaatsen
acetyleen (zie autogeen lassen en snijbranden)
adembescherming
adviesrecht OR
afbraamschijven
afgravingen "in den droge"
A-frame barges (bokkebakken)
afvalstoffen
afvalstoffen (op zee)
agressie
aids
alarmploegen
alarmrollen
alcohol, drugs en medicijnen
alcoholbeleid
algemene maatregel van bestuur
algemene wet bestuursrecht
alleen werken (onder hoofdstuk "Noodorganisatie")
alleen werken (survey)
alleenwerken bij boosters (zie item 7)
ankeren
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (1)
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (2)
arbeidshygiënische strategie m.b.t. RI&E (basis)
arbeidshygiënische strategie m.b.t. brandpreventie/-bestrijding
arbeidshygiënische strategie m.b.t. fysieke belasting
arbeidshygiënische strategie m.b.t. lassen, snijden en gutsen
arbeidsinspectie (oude benaming nu Inspectie SZW)
arbeidsmiddelen
arbeidsomstandigheden binnenvaart
arbeidsomstandighedenwet-indeling
arbeidstijdenbesluit
arbeidstijdenbesluit vervoer
arbeidstijdenwet
arbeidswetgeving
arbobeleid pbm’s
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arbobesluit
Arbocatalogus "Werken onder overdruk"
arbo-coördinator
arbodienst
arbo-informatiebladen
arboregeling
arbowet
archeologische vondsten (in de waterbodem)
asbest
asbestbesluit milieubeheer
audiometrisch onderzoek
audit
audit - definitie
auditor
autogeen lassen en snijbranden
autolaadkranen

B

backhoe (lepelkraanbaggerponton)
bakkenzuigers
basiselementen van een Veiligheidsmanagementsysteem
bedolven worden onder grondmassa (af-/ontgravingen/ophogingen)
bedrijfshulpverlening (I)
BHV - noodorganisatie aan de wal (II) - voor overige noodoraginsatie(s) binnen het bedrijf
(waaronder aan boord) zie onder “N”
bedrijfsinterne milieuzorg
bedrijfsinterne milieuzorg (project)
bedrijfsproces (systeemmodel)
beeldschermwerk (onderdeel van repeterende bewegingen)
beknellen (graafketting van horizontale drainagemachine)
beknellen (stortleidingen)
belastingsbegrenzing
beleidsregels - zie onder kopje “Arbocatalogus”
beleidsverklaring - zie onder kopje “Bruikbaarheid VCA”
bemanningseisenbesluit zeevaart
benzine
Beoordelingsrichtlijn voor het onderhoudssysteem duik- en caissonmaterieel
bereikbaarheid -boosterstation (zie item 2)
bescherming van overige lichaamsdelen
beschutting
besloten ruimten - algemeen
besloten ruimten m.b.t. baggerinstallatie
besloten ruimten - beunschepen (zie item 2)
besloten ruimten en uitlaatgassen
besluit lozingsvoorschriften)
bestuursrecht
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beunschepen
beveiliging tegen verdrinking
beveiligingen overbruggen
bevoegd gezag
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
bezwaar of beroep
bikken
binnenklimaat
binnenvaartbesluit
binnenvaartregeling
binnenvaartwet
binnenvaart (vaarbewijs)
biologische agentia
bliksem
bliksem (stort)
blusinstallaties
blusmiddelen
blusstoffen
bodemgesteldheid "in den droge"
bodemgesteldheid "in den natte"
boete, bestuurlijk
bokkebakken (A-frames barges)
boosterstations
bouwbesluit
bouwproces
bouwstoffenbesluit
branche RI&E
brand (hoofdstuk over brand, brandpreventie en brandbestrijding)
brandalarmsystemen
brandbare gassen
brandbestrijding
brandblusinstallaties - algemeen
brandblusinstallaties - vaste brandblusinstallaties
brandblusmiddelen
branddetectie
branddriehoek/brandvijfhoek (zie 2de kopje in deze paragraaf)
branden (snijbranden)
brandgevaarlijke stoffen (opslag) - zie onder kopje “Opslag brandgevaarlijke stoffen”
brandklassen
brandmeldinstallaties
brandpreventie
brandrol
brandstof (distributie)
brandstof (maatregelen m.b.t. brandgevaar)
brandstof (maatregelen m.b.t. lekkage en morsen)
brandstof (maatregelen m.b.t. overvullen)
brandstofdamp (zie item 7)
brandtheorie (zie 3de kopje in deze paragraaf)
brandwaarschuwingssystemen
brandweeruitrusting
brekers (zie item 5 en 6)
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#inleiding_brand_brandpreventie_en_brandbestrijding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#branddetectie_brandmeldinstallaties_en_alarmwaarschuwingssystemen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#persoonlijke_uitrustingsstukken_brandweerpakken_helmen_etc
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_emmermolens
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bressen (zie item 2)
bulldozers
bunker- en transportbakken
bunkeren
burgerlijk wetboek
burnout

C

calamiteitenplan
categoraal recht
CE-markering (arbeidsmiddelen)
centrale commissie rijnvaart (CCR)
certificaat van onderzoek
certificatie
CFK-besluit
CFK's
chemische explosies
civiele aansprakelijkheid
CO2 als blusstof - zie onder kopje “Kooldioxide (CO2) koolzuur”
CO2 in brandblusinstallaties - zie onder kopje “Gebruik van kooldioxide (CO2) in
brandblusinstallaties”
colregs (zeevaart)
commissies OR
communicatie (stort)
communicatie met lokale werkkrachten
communicatiemiddelen
communiceren van veiligheidsinformatie
concentratiemeters
continentale plat
contractors
cutter/cutterkop (werken aan)
cutterzuigers

D

deining
deiningscompensator - zie tekst achter 1ste opsommingsteken onder kopje “Risico's”
demobilisatie
derden (veiligheid)
deskundigheid
deskundigheidsniveaus (elektriciteit)
dieren (ongewenst bij oeverwerk)
dommekracht (mechanische vijzel)
doorslijpschijven

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_cutterzuigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#bulldozers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#bunker-_en_transportbakken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#bunkeren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_2#burgerlijk_wetboek_bw_privaatrecht
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#overspannen_overstressed_burnout_en_lichamelijke_gezondheidsklachten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#noodplannen_incl_alarmrollen_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#soorten_wetgeving
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#arbeidsmiddelen_met_een_ce_markering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#centrale_commissie_rijnvaart_ccr
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_6#binnenschepenwet_hst_ii_certificaat_van_onderzoek
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#wat_is_certificatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_7#besluit_stoffen_die_de_ozonlaag_aantasten_cfk-besluit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#koudemiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#fysische_en_chemische_explosies
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#civiele_aansprakelijkheid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#blusstoffen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#vaste_brandblusinstallaties
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#colregs
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_2#commissies_van_de_or
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#verlichtingcommunicatie-a
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onbekendheid_met_werkzaamheden_en_slechte_communicatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#communicatiemiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#communiceren_van_veiligheidsinformatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#radioactiviteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#nederlands_grondgebied
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onderaannemers_contractors
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#werken_aan_de_cutter
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#cutterzuigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#getijden_stroming_golven_deining_extreme_weersomstandigheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#getijden_stroming_golven_deining_extreme_weersomstandigheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#mobilisatie_en_demobilisatie_van_materieel_en_materiaal
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#veiligheid_van_derden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_23#deskundigheid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#werkzaamheden_met_elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#dieren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#mechanische_vijzels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#slijpmachines
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draadbreuk (drainagemachine}
draagverplichting
draaibereik graafmachines
draaikraanpontons (turntables)
draden
dragen en tillen
drainagemachines (horizontaal)
drainagemachines (verticaal)
drijfvuil
drijfzand (wegzakken in)
drijvend hulp/hijsmaterieel
drijvende leiding
drinkwater
duiken en blootstelling aan gevaarlijks stoffen
duiken en fysieke belasting
duikerziekten
duiklocatie
duikwerkzaamheden
dumpers
duwen en trekken
dynamische belasting (m.b.t. fysieke belasting)

E

eerste hulp (EHBO)
eerste hulp bij bliksem
eigen massa (EM)
elektriciteit
elektriciteit (aanvoer/distributie)
elektrisch lassen
elektrocutie/elektrische schokken (risico's bij het elektrisch lassen)
elektromagnetische straling
elektromagnetische velden (EMV)
emergency response team
emmermolens
energetische belasting (m.b.t. fysieke belasting)
energieaanvoer (elektriciteit, brandstof, gas en zuurstof)
excavators
explosieven in de (water)bodem - opbaggeren van explosieven
explosieven in de Waterbouw (springwerkzaamheden)

F

fijn stof (bij afgravingen)

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#draadbreuk
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#eisen_verstrekking_pbm_s
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#aanraakgevaar_in_draaibereik
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#draaikraanpontons_turntables
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#draden_en_trossen_voor_het_meren_ontmeren_slepen_en_ankeren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#tillen_en_dragen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#horizontale_drainagemachines
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#verticale_drainagemachines
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#verzamelplaats_voor_drijfvuil
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#wegzakken_in_drijfzand_of_modderinsluitingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#drijvende_leidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#drinkwater
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#blootstelling_aan_gevaarlijke_stoffen_en_biologische_agentia
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#fysieke_belasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#duikerziekten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#duiklocatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#duikwerkzaamheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#dumpers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#duwen_en_trekken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#dynamische_belasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#eerste_hulp_bij_ongevallen_ehbo
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#persoonlijke_beveiliging_bliksem
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#eigen_massa_em
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#elektrisch_lassen_plasma_snijdengutsen_en_gutsen_met_koolstof_elektroden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#elektrocutieelektrische_schokken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#magnetische_velden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#hoofdgroep_elektromagnetische_velden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#begrippenlijst
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#emmermolens
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#energetische_belasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#energieaanvoer_elektriciteit_brandstof_gas_en_zuurstof
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#hydraulische_graafmachines_excavators
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#werkzaamheden_waar_explosieven_kunnen_voorkomen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#springwerkzaamheden_explosieven
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#stoffijn_stofkwartsstof-b
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fijn stof (op het stort)
fijn stof (werken in omgeving met)
fysieke belasting
fysieke belasting bij duikwerkzaamheden
fysieke belasting bij steenzetwerk
fysische explosies

G

gas (brandstof - aanvoer en distributie)
gas en zuurstof (eigenschappen/opslag en distributie)
gasolie (aanvoer en distributie)
gassen (het vrijkomen "in den droge")
gassen (het vrijkomen "in den natte")
gebruikscoëfficiënt/factor
gehoorbescherming
gelaatsbescherming
geleide lasten en niet geleide lasten
geluid
geluidsbelasting - boosterstations (zie item 1)
geluidsemissies
geraakt worden door stortleidingen
gereedschap (elektrisch)
gereedschap hydraulisch)
gereedschap pneumatisch
gereedschappen en machines
getijden
gevaar
gevaarlijk afval
gevaarlijke stoffen
geweld
gezondheid (extra gevaren op projecten)
golfslag (door schepen bij oeverwerk)
golven
graafmachine
gritstralen
grondbehandeling (ontzilten)
grote of zware (bagger)delen hanteren
GSM
gutsen

H

handbescherming

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#fijn_stofkwartsstof-a
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#fijn_stof
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#fysieke_belasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#fysieke_belasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#fysieke_belasting_en_overige_risico_s_bij_steenzetwerk
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#fysische_en_chemische_explosies
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#brandstoffen_gas_gasolie_zware_olie_en_benzine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#gas_en_zuurstof_ten_behoeve_van_lassen_en_branden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#brandstoffen_gas_gasolie_zware_olie_en_benzine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#het_vrijkomen_van_gevaarlijke_natuurlijke_gassen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#het_vrijkomen_van_gevaarlijke_natuurlijke_gassen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#gebruiksfactorgebruikscoefficient
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#gehoorbescherming
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#gelaatsbescherming
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#niet-geleide_lasten_en_wel-geleide_lasten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#geluid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_boosterstations
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#geluidsemissies
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#geraakt_worden_of_bekneld_raken_tijdens_het_in_positie_brengen_en_montage_van_stortleidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#elektrisch_aangedreven_gereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#hydraulisch_gereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#pneumatisch_gereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#gereedschappen_en_machines
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#getijden_stroming_golven_deining_extreme_weersomstandigheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#begrippenlijst_mbt_veiligheid_gevaren_risico_s_etc
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#gevaarlijk_afval
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#gevaarlijke_stoffen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#seksuele_intimidatie_agressie_en_geweld_pesten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#extra_gevaren_voor_de_gezondheid_ivm_lokaal_voorkomende_ziektes_enof_niveau_van_medische_hulp
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#golfslaglangsvarende_schepen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#getijden_stroming_golven_deining_extreme_weersomstandigheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#hydraulische_graafmachines_excavators
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#het_roest_en_verf_vrijmaken_van_het_casco
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#grondbehandeling
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#het_hanteren_van_grote_of_zware_bagger_delen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#communicatiemiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#elektrisch_lassen_plasma_snijdengutsen_en_gutsen_met_koolstof_elektroden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#handbescherming
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harde grondsoorten (extra risico's)
hefgereedschap
heftrucks
hefwerktuigen
hepatitis
hijs- en hefgereedschap
hijs- en hefmiddelen aanschaf
hijs- en hefmiddelen controle, inspectie, keuringen
hijs- en hefmiddelen eisen
hijs- en hefmiddelen met verwisselbare uitrustingsstukken
hijs- en hefmiddelen zelfgemaakt
hijs- en hefwerktuigen algemeen
hijs- en hefwerktuigen indeling
hijs- en hefwerktuigen opleidingen
hijs/hulpmaterieel (drijvend)
hijsbanden
hijsdraden
hijsen
hijsen onder extreme weersomstandigheden
hijsen onder slechte weersomstandigheden bij gebruik van drijvend hulp/hijsmaterieel (zie onder
item 1)
hijsen met hydraulische graafmachine (algemeen)
hijsen of heffen van goederen versus personen
hijsgereedschap
hijskettingen
hijskranen soorten
hijslieren
hijsogen
hijswerk met een hydraulische graafmachine (specifieke certificaten)
hijswerktuigen
hijswerkzaamheden
hoofdaannemer
hoofdbescherming
hoogspanning
hoogspanningsinstallaties
hoogspanningsleidingen
hoogwerkers
hoppergangen - sleephoppers (zie item 3)
hopperzuigers
horizontale drainagemachines
horizontale drainagemachines (beknellen)
hulp/hijsmaterieel (drijvend)
hurken en knielen
hydraulische graafmachines
hydraulische persen
hydraulische vijzels
hygiëne (bedrijf)
hygiëne (persoonlijk)

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#grondsoorten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijs-_en_hefgereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#heftrucks
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#aids_en_hepatitis
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijs-_en_hefgereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#procedure_bij_de_aanschaf_van_hijs-_en_hefmiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#controles_inspecties_en_keuringen_van_hijs-_en_hefmiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#eisen_mbt_hijs-_en_hefmiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijs-_of_hefmiddelen_met_verwisselbare_uitrustingsstukken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#zelfgemaakte_hijs-_en_hefmiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijs-_en_hefwerktuigen_algemeen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#indeling_van_hijs-_en_hefwerktuigen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#opleidingen_mbt_het_bedienen_van_hijs-_en_hefwerktuigen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#maatregelenspecifieke_aandachtspunten_voor_hijsbanden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijsdraden_hijs-_en_hefgereedschap_en_plaatogen_puttings
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijsen_heffen_trekken_slepen_ankeren_meren_en_ontmeren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#maatregelen_bij_extreme_weersomstandigheden_en_zeegang
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#hijsen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijsen_of_heffen_van_goederen_versus_personen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijs-_en_hefgereedschap
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#maatregelenspecifieke_aandachtspunten_voor_hijskettingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijskranen_algemeen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijslieren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#plaatogen_puttings
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#hijswerk_met_een_hydraulische_graafmachine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijswerktuigen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hijswerkzaamheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#samenwerking_van_meerdere_werkgevers_op_een_project_en_ri_e
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hoofdbescherming
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#soorten_elektrische_spanning
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#hoogspanning
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#hoogspanningsleidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#hoogwerkers_werken_op_hoogte
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_sleephopperzuigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#hopperzuigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#horizontale_drainagemachines
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#beknelling_aanraking
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#knielen_en_hurken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#hydraulische_graafmachines_excavators
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hydraulische_vijzels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#hydraulische_vijzels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#bedrijfshygiene
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#persoonlijke_hygiene
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I-J

IF (verzuimongevallenfrequentie)
infecties
informatie naar onderaannemers (contractors)
Infrarood (IR) straling
inspecties (orde en netheid)
inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie)
installatieverantwoordelijke (electriciteit)
International Labour Organisation (ILO)
International Maritime Organisation (IMO)
International Organization for Standarisation (ISO)
International Safety Management code (ISM-code)
Intimidatie (seksuele), agressie en geweld, pesten
intimidatie en/of lijfelijk geweld
Introductie
ioniserende straling
ISM-code I
ISM-code II
ISPS-code

jeugdige werknemers
JSA (persoonlijke-risicoanalyse)

K

kabels en leidingen (ondergronds)
kabels en leidingen (schade op projecten voorkomen)
kantelgevaar (drainagemachine)
kantelgevaar (graafmachine)
kantoren (project)
kapseizen - steenstorters (zie item 3)
KCA (klein chemisch afval)
kerndeskundige (n.b. onder kopje “kerndeskundige”)
kettingtakels
kleefkracht i.v.m. losbaarheid "in den droge
klimatologische omstandigheden (extra gevaren buiten Nederland)
klimmaterieel
knielen en hurken
koolzuur als blusmiddel - zie onder kopje “Kooldioxide (CO2) koolzuur”
koppelen van drijvende leidingen (aan cutters)
koppelen van drijvende leidingen (aan hoppers)
koppelen van drijvende leidingen (algemeen)
koudemiddelen

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#vca_en_vca
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#infecties_virussen_besmettingsgevaar
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onderaannemers_contractors
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#infrarood_ir_straling
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#orde_en_netheid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#inspectie_szw_voorheen_arbeidsinspectie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#werkzaamheden_met_elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#international_labour_organization_ilo
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#international_maritime_organization_imo
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#historie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#ism-code
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#seksuele_intimidatie_agressie_en_geweld_pesten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#extra_risico_s_ivm_intimidatie_enof_lijfelijk_geweld_in_bepaalde_gebieden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#introductie-_en_veiligheidsbijeenkomsten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#ioniserende_straling
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#veiligheid_zeevaart_ism-code
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#ism-code
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#international_ship_and_port_facility_security_code_isps_code
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#jeugdigen_jeugdige_werknemers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#persoonlijke-risicoanalyse_pra_ook_genoemd_lmra_of_jsa
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#ondergrondse_kabels_en_leidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#voorkomen_van_schade_aan_kabels_en_leidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#kantelen_van_de_drainagemachine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#kantelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#kantoren_werkplaatsen_magazijnen_buitenopslag_opstap-_en_aflossteigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_steenstorters
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#klein_chemisch_afval
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#begrippenlijst_mbt_veiligheid_gevaren_risico_s_etc
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#kleine_hijswerktuigen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#slechte_losbaarheid_van_grond_door_kleefkracht
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#extra_risico_s_ivm_klimatologische_omstandigheden_zeer_warm_of_zeer_koud
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#ladders_en_trappen_overwinnen_van_hoogteverschillen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#knielen_en_hurken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#blusstoffen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#koppelen_van_een_cutterzuiger_aan_een_drijvende_leiding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#koppelen_van_een_sleephopper_aan_een_drijvende_leiding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#koppelen_van_drijvende_leidingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#koudemiddelen
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kraanbaggerpontons excl. lepelkraanbaggerpontons (backhoe)
kraanboeken
kraankeuringen
kraanregisters
kwartsstof (afgravingen)
kwartsstof (stort)
kwartsstof (werken in een omgeving met)

L

laadlocaties
laadschoppen (wheelloaders/shovels)
laagfrequent geluid - zeefinstallaties (zie item 3)
laagspanning
ladders en trappen
lagere overheden
laserstraling
lasrook
lassen
last
lastmoment
lawaai
lawaai - brekers (zie item 5)
legionella
leidingmaterieel
lepelkraanbaggerpontons (backhoe)
lieren
LMRA (persoonlijke-risicoanalyse)
Load Lines
logistiek op de projectlocatie
lokale medewerkers (instroom via projectkantoor)
lokale medewerkers (inzet van)
loodsladder
loopkat
loopplanken
loslaatstroom
loslocaties (droge stort)
loslocaties (natte stort)

M

machine en mens (samenspel)
machinerichtlijn (zie onder item 3)
machines

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#overige_kraanbaggerpontonsschepen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#kraankeuringeninspecties_en_kraanboekenregisters
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#kraankeuringeninspecties_en_kraanboekenregisters
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#kraankeuringeninspecties_en_kraanboekenregisters
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#stoffijn_stofkwartsstof-b
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#fijn_stofkwartsstof-a
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#kwartsstof
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#begripsbepalingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#laadschoppen_wheelloadersshovels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_emmermolens
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#ladders_en_trappen_overwinnen_van_hoogteverschillen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#regelgeving_van_lagere_overheden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#laserstraling
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#lasrook_giftige_gassen_en_deeltjes
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#lassen_snijden_en_gutsen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#last
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#lastmoment
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#geluid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_emmermolens
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#legionella
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_19#leidingmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#lepelkraanbaggerpontons_backhoe
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#lieren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#persoonlijke-risicoanalyse_pra_ook_genoemd_lmra_of_jsa
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#load_lines_1966
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#logistiek_op_de_projectlocatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_23#lokale_projectmedewerkers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#inzet_lokale_werkkrachten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#touwloodsladders
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#loopkatten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#loopplanken
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#soorten_elektrische_spanning
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#loslocaties_droge_stort
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#loslocatie_natte_stort
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#materieel_en_samenspel_mens_en_machine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#basis_van_de_wetgeving_mbt_arbeidsmiddelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#definitie_van_arbeidsmiddelen
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machines op het stort (algemeen)
machines op het stort (verzakken)
magazijnen (op project)
managementsysteem
marine milieu
Marine Pollutant
Marpol
materieel (geschiktheid)
materieel (keuze)
materieel (oneigenlijk gebruik)
materieel (onverwachte bewegingen)
materieel (overbruggen van beveiligingen)
materieel (zeevasten)
materieel/materiaal (omvallen)
materieel/materiaal (wegzakken/vastzuigen)
materieelbehoefte
mechanische vijzels
medewerkers
medewerkers (instroom via hoofdkantoor etc)
medewerkers (instroom via project)
medische zorg/hulp (op projecten)
mens en machine (samenspel)
meren en ontmeren
milieu
milieubewust handelen
milieurisico's i.v.m. lekken, morsen en overvullen (op projecten)
milieuschade bij gebruik Multicats (zie item 6)
milieuvriendelijke stoffen
milieuzorg (op projecten)
milieuzorgsysteem
milieuzuigers
Ministerieel Besluit
misdrijf
mishandeling
mobilisatie- en demobilisatie van materieel en materiaal (algemeen)
mobilisatie- en demobilisatie van niet zelfvarend materieel
mobilisatie- en demobilisatie van zelfvarend materieel
modderinsluitingen (wegzakken in)
moonpool (zie item 2)
multicats
mustvraag VCA

N-O

natte stort (onderwaterstort)
Nederlands grondgebied
Nederlands Normalisatie Instituut, NNI

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#machines_die_vaak_op_droge_storten_gebruikt_worden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#omvallen_of_wegzakken_van_materieel_of_het_raken_van_obstakels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#magazijnen_en_buitenopslag
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#wat_zijn_managementsystemen_zorgsystemen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_5#inleiding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#solas_safety_of_life_at_sea_1974
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_4#marpol_73_78
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#geschiktheid_van_materieel_mbt_doel_en_capaciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#materieelbehoefte_en_materieelkeuze
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#oneigenlijk_gebruik
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onverwachte_bewegingen_van_het_materieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#overbruggen_van_beveiligingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#mobilisatie_en_demobilisatie_van_niet_zelfvarend_materieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#omvallen_van_opgeslagen_materiaalmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#wegzakken_enof_vastzuigen_van_materieelmateriaal_in_de_ondergrond
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#materieelbehoefte_en_materieelkeuze
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#mechanische_vijzels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_23#medewerkers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_23#medewerkers_algemeen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_23#lokale_projectmedewerkers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#extra_gevaren_voor_de_gezondheid_ivm_lokaal_voorkomende_ziektes_enof_niveau_van_medische_hulp
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#materieel_en_samenspel_mens_en_machine
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#meren_en_ontmeren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_7#milieuwetgeving
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#milieubewust_handelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#maatregelen_mbt_lekkage_en_morsen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#milieubewust_handelen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#inleiding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#milieu_nen-en-iso_14001
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#milieuzuigers
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#niveaus_van_wetgeving
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#delicten_of_strafbare_feiten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#extra_risico_s_ivm_intimidatie_enof_lijfelijk_geweld_in_bepaalde_gebieden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#mobilisatie_en_demobilisatie_van_materieel_en_materiaal
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#mobilisatie_en_demobilisatie_van_niet_zelfvarend_materieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#mobilisatie_en_demobilisatie_van_zelfvarend_materieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#wegzakken_in_drijfzand_of_modderinsluitingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_surveyboten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#multicats
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#vca_en_vca
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#loslocatie_natte_stort
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#nederlands_grondgebied
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#nederlandse_normen
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NEN 14001
NEN 3011
NEN 3140
NEN 9001
NEN norm
niet geleide lasten
noodorganisatie(s) binnen het bedrijf
noodplannen
noodstop
noodverlichting
normadressant
normalisering
notified body
NPR 5001 Nederlandse Praktijkrichtlijn

oeverwerk
OHSAS
oil pollution prevention certificate
olielekkage (bij distributie)
omgekeerde bewijslast
omgevingsrisico's ("in den natte")
omgevingsrisico's (bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen)
omgevingsrisico's (stort)
omslaan - hulp/hijsmaterieel (zie item 5)
onbevoegd bedienen (stortmachines)
onderaannemers (contractors)
onderbelasting (m.b.t. fysieke belasting)
onderkoeling (bij duikwerkzaamheden) N.B. zie onder laatste item van duikerziekten
ondernemingsraad
Onderzoeksraad voor veiligheid
ongevallen
ongevalmelding, zeevaart
ongevalregistratie
ongevalregistratie, VCA
ongevalregistratie, zeevaart
onrechtmatige daad
ontgravingen "in den droge"
ontmeren
ontruimingsplannen I
ontruimingsplannen II
ontstekingsbron
ontvlambare stoffen - zie onder kopje “Ontvlambare stoffen
ontwerpplannen voor project en RI&E
ontzilten van opgezogen materiaal
onverwachte bewegingen (m.b.t. materieel)
onweer (blikseminslag)
onweer (stort)
oogbescherming
openbaar ministerie
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#inleiding_mbt_veiligheidssignalering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#werkzaamheden_met_elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#kwaliteit_nen-en-iso_9001
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#niet-geleide_lasten_en_wel-geleide_lasten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#noodorganisatie_s_binnen_het_bedrijf
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#noodplannen_incl_alarmrollen_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#beveiliging_van_machines
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#daglicht_en_kunstlicht
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#toepasselijkheid
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#normalisering_van_zorgsystemen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#toetsing_van_procedure_rond_ce_markering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#arbeidsomstandigheden_npr_5001
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#oeverwerk
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#veiligheid_en_gezondheid_ohsas_18001
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_14#afvalstoffen_op_zee
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_22#maatregelen_mbt_lekkage_en_morsen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#vervolging
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#omgevingsrisico_s
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#omgevingsrisico_s_bij_ontgravingen_afgravingen_en_ophogingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#wegzakken_in_drijfzand_of_modderinsluitingen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_18#toelichting_bij_bepaalde_risico_s_voor_drijvend_hulphijsmaterieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_20#machines_die_vaak_op_droge_storten_gebruikt_worden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onderaannemers_contractors
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#onderbelasting
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_21#duikerziekten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_2#wet_op_de_ondernemingsraden_wor_1997
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_8#rijkswet_onderzoeksraad_voor_veiligheid_2005
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#melding_en_registratie_van_ongevallen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_5#schepenwet_hst_iiia_veiligheidscommissies
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#melding_en_registratie_van_ongevallen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#vca_en_vca
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_5#schepenwet_hst_iiia_veiligheidscommissies
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_2#werkgever_en_werknemer_in_het_bw
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#ontgravingen_afgravingen_en_ophogingen_in_den_droge
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#meren_en_ontmeren
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#veiligheids-_en_ontruimingsplannen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#noodplannen_incl_alarmrollen_calamiteitenplannen_en_veiligheids-_of_ontruimingsplannen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#ontsteking
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#inleiding_brand_brandpreventie_en_brandbestrijding
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#ontwerpplannen_voor_project_en_ri_e
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#ontzilten_van_materiaal
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_15#onverwachte_bewegingen_van_het_materieel
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#blikseminslag
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_17#onweer_bliksem-a
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#oogbescherming
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_1#openbaar_ministerie_om
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ophogingen "in den droge"
oprijdbrug - bunker en transportbakken (zie item 5)
opslag (gas algemeen)
opslag (gascilinders/flessen)
opslag (gevaarlijke stoffen)
opslag van goederen (buiten niet overdekt)
opslagtanks (overvullen)
opsporing strafbaar feit
opstarten en stoppen boosters (zie item 3)
optische straling
orde en netheid
over de zuigkop varen - sleephoppers (zie item 2)
overbelading -transportbakken (zie item 4)
overbelasting (m.b.t. fysieke belasting)
overbelasting (stortmaterieel)
overbelasting van dekken - bunker- en transportbakken (zie item 3)
overboord slaan - dijvend hulp/hijsmaterieel (zie item 3)
overbruggen van beveiligingen
overlegrecht OR
overlegregeling (arbeidstijden)
overspannen
overstappen
overstapplaats/steigers
overstressed
overtreding
overwerken (arbeidstijden)

P-Q

PAGO, periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek - zie onder het kopje “toelichting”
pauze (arbeidstijden)
pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)
persen (zie in tekst vijzels)
personal safety logboek
personenverkeer (naar en van het schip)
persooneelsvaartuigen - 1
personeelsvaartuigen en werkboten -2
persoonlijke-risicoanalyse (PRA)
persoonscertificatie
pesten
piraterij
plaatogen (puttings)
plan van aanpak (I)
plan van aanpak (II)
plasma snijden/gutsen
ploegleider elektr. werk
poeder (blusstof) - zie onder kopje “Bluspoeder”
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_2#cao-afspraken
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https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#persoonlijke-risicoanalyse_pra_ook_genoemd_lmra_of_jsa
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_9#wat_is_certificatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_13#seksuele_intimidatie_agressie_en_geweld_pesten
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_3_16#politieke_instabiliteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12a#plaatogen_puttings
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_1_3#risico-inventarisatie_en_evaluatie_ri_e
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_10#ri_e_en_plan_van_aanpak
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#elektrisch_lassen_plasma_snijdengutsen_en_gutsen_met_koolstof_elektroden
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_12#werkzaamheden_met_elektriciteit
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vgm_handboek_2_11#blusstoffen
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politieke instabiliteit (risico's)
pomptakels of staaldraadtrekkers
privaat recht
proces-risicoanalyse
profielzuigers
projectlocatie
projectplannen
projectrisico's (specifieke gebieden buiten Nederland)
projectvoorbereiding
projectvoorbereidings-vergadering - (n.b. zie onder kopje “uitvoeringsfase”)
Prorail
psychische belasting (zie tussen tekst)
psychische vermoeidheid
psychische vermoeidheid bij projectmedewerkers (zie kopjes boven tekst)
psychosociale arbeidsbelasting
publiekrecht
putten en sleuven
puttings

R

Raad van Europa
raad van transportveiligheid
Raad voor Accreditatie
raam- of kaderwet
radioactieve concentratiemeters
radioactieve stoffen
radioactiviteit
radiofrequentiestraling
Railinfra
randbeveiliging
rateltakels
rechtsbescherming OR
redelijkerwijs clausule (werkzaamheden met elektriciteit)
register van keuringen - zie onder het kopje “Bruikbaarheid VCA”
reglement onderzoek schepen op de Rijn
reling of hekwerk
reparatieplannen
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (algemeen)
reparatiewerkzaamheden (hanteren grote/zware (bagger)delen)
repeterende bewegingen (waaronder beeldschermwerk)
RI&E beeldschermwerk (zie onder het kopje "Collectieve maatregelen")
RIE elementen (aangegeven in tabel)
RI&E (geluid)
RI&E (V&G-plan)
richtlijnen, wettelijk
rijden onder invloed
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Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (2005)
Rijnpatent, binnenvaart
risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
risicobeheersing en riskmanagement
risicoclassificatie (I) (n.b. onder kopje risicoclassificatie)
risicoclassificatie (II)
roekeloosheid, werknemer
rolsteiger
ROV-besturing - zie onder kopje “Toelichting”
rusttijden, binnenvaart (zie hoofdstuk 5)

S

safety management system SMS
Samenwerking meerdere werkgevers
SAR
SARS
schadelijk geluid
schadelijke stoffen - specifieke stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
scheepvaartinspectie (IVW-DS)
schepelingenbesluit
schepenbesluit
schepenwet
schrappen (casco)
schuim (blusstof) - zie onder kopje “Schuim”
schuren (casco)
seksuele intimidatie
shovels (laadschoppen/wheelloaders)
slecht weer (zie item 1)
sleep en ankerdraden
sleephopperzuigers
slepen
sleuven en putten
slijpmachines
snijbranden
Solas
springwerkzaamheden (explosieven)
spudstroppen (zie item 4)
staaldraadstroppen
staaldraadtrekkers of pomptakels
staan
staatsietrap
staatsrecht
stabiliteit - beunschepen (zie item 4)
standaardisatie
start-werkoverleg
start-werkoverleg - zie onder kopje “Kick off meeting”
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statische belasting (m.b.t. fysieke belasting)
statische elektriciteit
STCW
steekhopperzuigers
steen(natuur) - verwerken in project
steenstorters
steenzetten
steigers en stellingen
steigers voor het overstappen
STEK
stelling
stof (werken in omgeving met)
stort ("in den droge")
stort ("in den natte")
stortkisten
stortleidingen
stortmaterieel
stortmedewerkers (inzet van lokale werkkrachten)
stortverlichting
strafbaar
strafrecht
stralingen
stress in de arbeidssituatie
stroming (zuig/laad/loslocaties en wingebieden)
stroppen (onderdeel van hijs- en hefgereedschap)
struikelen
struikelen over draden - bunker- en transportbakken (zie item 8)
stuurrad-markering (arbeidsmiddelen met stuurrad-markering)
survey
surveyboten
SWL
systeemcertificatie

T-U

taak-risicoanalyse (TRA)
tanden wisselen (cutter of sleepkop)
te water raken algemeen
te water raken bij oeverwerk
tillen en dragen
Tirfortakel (merknaam van staaldraadtrekker/pomptakel)
toezichthoudende instantie
toolboxmeeting (I)
toolboxmeeting (II) - n.b. zie onder kopje “toolboxmeeting”
touwladder
touwstroppen
transport (over de weg)
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transport door de lucht (airlift)
transportbakken
transportbakken, overbelading (zie item 4)
transporthouders
transportleidingen
trappen
trekken en duwen
treklieren (onderdeel van tekst "overige lieren")
trillingen
tropenkeuring
trossen
turntables

uitlaatgassen
uitzendkrachten
ultraviolette straling

V

V&G-coördinator
V&G plannen
vaarbewijs, binnenvaart
vaartijden (Binnenvaart) (zie hoofdstuk 5)
vakbekwaam persoon, elektr. werk
valbeveiliging
valgevaar
vallen in het water
vallen in vloer- of dekopeningen
vallen van hoogte
vallen van hoogte bij reparaties
vallen van vloeren of dekken
vangnetten
varen onder invloed
VCA VGM Checklist Aannemers
VCA* en VCA**
VCA-baggerindustrie
VCA-landen
veilige spanning
veiligheid, definitie
veiligheidsbewustzijn (trainingen) - zie onder kopje “Maatregelen - bedrijfsniveau”
veiligheidsbijeenkomsten (I)
veiligheidsbijeenkomsten (II)
veiligheidsinformatie
veiligheidscommissie
veiligheidsnetten
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veiligheidspaspoort
veiligheidsplannen I
veiligheidsplannen II
veiligheidssignalering
Veiligheidssignalisatie
verantwoordelijkheid
verdiepende RI&E
verificatie certificatie
verificatiepunten VCA
verkeersintensiteit scheepvaart
verlichting (stort)
verlichting type arbeid
verontreinigde bodem (deel wetgeving)
verontreinigingen in de bodem
verontreinigingen in de waterbodem
verstappen bij oeverwerk
verstoppingen in zinkerleidingen
verstrekkingsplicht pbm’s
verticale drainagemachines
verticale drainagemachines (draadbreuk)
verticale drainagemachines (kantelgevaar)
vervoer en opslag explosieven
verzakken van machines (af/ontgravingen)
verzuimbegeleiding
verzuimbeleid
VGM projectplannen
vluchtige organische stoffen
voedsel, hygiëne
voetbescherming
voldoende onderricht persoon elektr. werk
voorlichting (continue)
voorlichting en onderricht (werknemers)
voorlichting en onderricht (wetgeving)
vreemde voorwerpen in de waterbodem

W-X

warmtebelasting
waterbodems (bodemgesteldheid van zuig/laad/locaties en wingebieden)
waterbouw (projecten in de waterbouw)
waterinjectievaartuigen
weersomstandigheden (extreem)
wegenverkeerswet
wegzakken/omvallen (van stortmaterieel)
werkbakken (werken op hoogte)
werkboten en personeelsvaartuigen
werkdruk (algemeen)
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werkdruk (bij projectmedewerkers)
werken onder overdruk - zie in tekst onder kopje “Begripsbepaling”
werkgever (definitie)
werkgever (verplichtingen)
werkkleding
werklast
werknemer (definitie)
werknemer (rechten en plichten)
werkoverleg - zie onder kopje “Werkoverleg”
werkplaatsen (op projecten)
werkstress
werkverantwoordelijke (electrische werkzaamheden)- zie onder kopje “Deskundigheid”
Wet zeevarenden
wheelloaders (laadschoppen/shovels)
wichtige fünf (werken met electriciteit)- zie onder kopje “Wichtige fünf”
wingebied ("In den natte")
WLL

Y-Z

zeefinstallaties (zie item 3 en 4)
zeegang (onverwachte bewegingen materieel)
zeevaartbemanningswet nu Wet zeevarenden
zeevasten (van materieel)
zichtbaarheidskleding
zichtbare straling (licht)
zinkerleidingen
zitten
zonlicht (zonwering)
zuiglocaties
zware olie (aanvoer en distributie)
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