Persbericht
Inspectiecampagne van het welzijn op het werk in carrosseriebedrijven
Brussel, 15 September 2010

Tussen 15 september en 15 november 2010 organiseert de Algemene Directie Toezicht
op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een
nationale inspectiecampagne in de carrosseriebedrijven. De nadruk wordt gelegd op de
risico’s verbonden aan chemische agentia die gebruikt worden op de werkvloer.
In de sector van carrosseriewerkzaamheden worden immers veel gevaarlijke stoffen
gebruikt

(o.a.

bij

het

verfspuiten)

die

aanleiding

kunnen

geven

tot

talrijke

beroepsziektes. De chemische stoffen, die hoofdzakelijk het lichaam binnendringen via de
huid en de ademhaling, kunnen nefaste gevolgen hebben in het organisme.
Vaak gebeurt het dat gevaarlijke stoffen gebruikt worden zonder dat de risico’s waaraan
de werknemers worden blootgesteld, vooraf zijn geëvalueerd. Nochtans is deze risicoevaluatie

de

basis

voor

het

nemen

van

adequate

collectieve

en

persoonlijke

beschermingsmiddelen.
De inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan
steekproefsgewijs te werk en zullen tijdens de controlebezoeken in het kader van deze
campagne vooral de nadruk leggen op volgende elementen:
-

risicobeoordeling voor het gebruik van gevaarlijke chemische agentia op de
werkvloer;

-

gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;

-

toepassing van het gezondheidstoezicht.

Deze campagne kadert in een Europese SLIC-campagne ‘Chemische Agentia’ die gericht
is op het gebruik van gevaarlijke stoffen in kleine en middelgrote ondernemingen. SLIC
staat voor Senior Labour Inspectors Committee en is de overkoepelende organisatie van
alle arbeidsinspecties van de EU; voor België zijn de inspecteurs van het Toezicht op het
Welzijn op het Werk aangesloten bij het SLIC. Dit betekent ook dat deze campagne
doorgaat in alle lidstaten van de EU.
Meer info in verband met deze campagne is te vinden op de website van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de website van het Kenniscentrum Welzijn
op het Werk en de website van het SLIC (met o.a. brochures, posters, folders).
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