Persmededeling

Inspectiecampagne van het welzijn op het werk bij de openbare opdrachtgevers
voor bouwwerken

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lanceert een campagne voor de preventie van
arbeidsongevallen op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met openbare besturen
(gemeenten en OCMW’s) als opdrachtgever. Deze campagne loopt van begin april tot eind
mei 2010.
De lokale besturen zijn immers belangrijke opdrachtgevers voor bouwwerken. Denken we
maar aan wegwerkzaamheden, de bouw van sociale woningen, de reiniging van bepaalde
sites enz. Ook als zij beroep doen op gespecialiseerde werkgevers moeten zij de
welzijnswet van 4 augustus 1996 en de bepalingen van het KB van 25 augustus 2001 over
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen naleven.
Deze preventiecampagne zal de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk in
staat stellen om na te gaan in hoeverre de lokale openbare besturen hun verplichtingen
naleven als opdrachtgever van bouwwerken op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Waar
nodig zal bijsturing gegeven worden.
Tijdens deze campagne worden er controlebezoeken uitgevoerd bij de gemeenten en
OCMW’s. Voor twee of drie bouwwerken, waarvan de oppervlakte groter is dan 500 m² en
die aanbesteed werden in de periode 2008 of 2009, zal onderzocht worden hoe de
coördinatie tijdens de ontwerpfase werd uitgevoerd. De openbare besturen waar een
inspectiebezoek plaatsvindt worden op de hoogte gebracht van het tijdstip en van de
documenten die tijdens het bezoek moeten voorgelegd worden.
Ter herinnering: deze campagne maakt deel uit van het nationaal strategisch plan 20082012, 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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