Persmededeling
De verhuur van arbeidsmiddelen voor het heffen van personen staat centraal in de
volgende campagne van de inspectie Welzijn op het Werk
Brussel, 1 december 2010
Van januari tot maart 2011 zullen de inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk
een nationale inspectiecampagne voeren rond drie specifieke arbeidsmiddelen bestemd voor
het heffen van personen : hoogwerkers, transportplatformen en werkplatformen.
Deze arbeidsmiddelen worden frequent gebruikt op de arbeidsplaatsen, in het bijzonder op de
werven. In veel gevallen maken de werkgevers gebruik van gehuurd materieel.
Het doel van deze campagne is erover te waken of deze uitrustingen, gehuurd door
werkgevers en gebruikt door werknemers, de veiligheidsgaranties bieden zoals opgelegd door
de reglementering.
Periodiek doen er zich immers ongevallen voor naar aanleiding van het gebruik van deze
arbeidsmiddelen, soms met dodelijke afloop. Dit was bv. zo bij een ongeval waar 5
werknemers, die materiaal op een transportplatform transporteerden naar de 4e verdieping
van een gebouw, meegegrepen werden in de val van dit platform.
Een aantal vragen werpen zich op : is het duidelijk bepaald wie de controle en het onderhoud
van deze arbeidsmiddelen op zich neemt ? Zijn de gebruiksbeperkingen van het gehuurd
materiaal gedefinieerd ? Is de gebruikshandleiding van het materiaal ter beschikking van de
werknemers die dit materiaal gebruiken ? Hebben deze werknemers een vorming genoten
over het gebruik van deze arbeidsmiddelen ?...
Parallel aan dit aspect eigen aan het gebruik, is er ook het aspect “controle” dat in
aanmerking moet genomen worden. De hoogwerkers en transportplatformen zijn, als
hefwerktuigen, onderworpen aan onderzoeken en controles door onafhankelijke erkende
organismes : de externe diensten voor technische controles op de werkplaatsen (EDTC).
Worden deze controles uitgevoerd ? Zijn ze volledig ? Zijn de verslagen, opgesteld door de
EDTC’s, duidelijk en volledig ? Welk gevolg wordt er gegeven aan de conclusies vermeld in
deze verslagen ?
Tijdens hun bezoeken zullen de inspecteurs aan de ene kant nagaan of de omstandigheden
waaronder het gehuurd materiaal gebruikt wordt door werknemers een voldoende
veiligheidsniveau bieden. Zij zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de verplichte
controles door een EDTC, aan het onderhoud van deze arbeidsmiddelen, aan de
beschikbaarheid van informatie en instructies voor de werknemers die deze arbeidsmiddelen
gebruiken, en aan de vorming van de werknemers. Aan de andere kant zullen de inspecteurs
nagaan of de uitgevoerde controles (en ook de verslagen die het gevolg zijn van de controle)
door de EDTC’s duidelijk en volledig zijn.
In geval van inbreuken zullen correctieve, en indien nodig repressieve acties, ondernomen
worden.
Ter herinnering: deze campagne kadert in het nationaal strategisch plan 2008-2012 dat
opgesteld werd in toepassing van de Europese strategie 2007-2012. Dit plan heeft tot doel
acties op te stellen en uit te voeren die moeten leiden tot een vermindering van het aantal
arbeidsongevallen met 25 % en tot een substantiële daling van het aantal beroepsziektes.
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