Persbericht

De inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk richten hun aandacht op de
projectontwikkelaars

De sector van de projectontwikkeling is een zeer dynamisch onderdeel van de bouwnijverheid. Onderof co-aannemerschap wordt er frequent toegepast, en dat zowel op werven van privéwoningen als op
werven van flatgebouwen. Vaak ziet men dat de coördinatie en de veiligheid op die werven, waar
verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken, niet altijd op een optimale manier
gewaarborgd worden.

Om die reden lanceert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van begin
september tot eind november een preventie- en controlecampagne. Er zal nagegaan worden op welke
wijze de sector de regels omtrent de coördinatie van de veiligheid en het welzijn op de tijdelijke of
mobiele werven integreert in de dagelijkse praktijk. De bouwsector blijft immers een van de sectoren
waar de meeste arbeidsongevallen gebeuren, ook al is de ernst van de ongevallen de laatste jaren
verminderd.

Deze nationale campagne viseert dus zowel de projectontwikkelaars als de bouwondernemingen of
onderaannemers die aan het project verbonden zijn. Het spreekt vanzelf dat de aandacht van de
inspecteurs van het toezicht op het welzijn op het werk in de eerste plaats zal uitgaan naar de
coördinatie van de maatregelen voor de veiligheid en het welzijn tijdens werkzaamheden van onderen co-aannemers.

Inspectiebezoeken van de werven zullen plaatsvinden tijdens de kritieke fases van de ruwbouw en de
dakbedekking van het gebouw. Zo kunnen de coördinatie- en preventiemaatregelen, vermeld in het
veiligheidsplan, in de praktijk geëvalueerd worden. Bij zware inbreuken zal corrigerend worden
opgetreden.

Ter herinnering: deze campagne maakt deel uit van het nationaal strategisch plan 2008-2012, dat
opgesteld werd in toepassing van de algemene Europese strategie 2007-2012. Ze heeft tot doel acties
op te zetten die ervoor moeten zorgen dat het aantal arbeidsongevallen met 25% vermindert en het
aantal beroepsziekten aanzienlijk afneemt.
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