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VEILIG EN GEZOND SAMENWERKEN:
WIE DOET WAT?
Zowel voor u als voor uw werknemers is het belangrijk dat er in veilige en gezonde
omstandigheden gewerkt kan worden op de bouwplaatsen waar u aan de slag gaat. Om
deze veilige en gezonde werkomgeving te realiseren, moet u als werkgever samenwerken
met heel wat partijen.
Aangezien het niet voor alle werkgevers duidelijk is wie wat doet met betrekking tot veiligheid
en gezondheid op het werk, vindt u in deze brochure een kort overzicht van de rol van de
belangrijkste betrokken partijen. Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor bepaalde
taken, maar u moet ook weten dat er organisaties zijn die u hierbij kunnen helpen en ondersteunen. Verder zijn er organisaties die controleren of u alles gedaan heeft wat nodig is.

Referenties: Welzijn op het werk / Gids voor bouwbedrijven – De grote lijnen - Infofiche J002
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WAT MOET U ZELF DOEN?

Als werkgever bent u de eindverantwoordelijke op het vlak van veiligheid en gezondheid.
Om de risico’s rond veiligheid en gezondheid in kaart te brengen, moet u beroep doen op een
interne preventieadviseur. Als u minder dan 20 werknemers in dienst heeft, kan u de rol van
interne preventieadviseur zelf opnemen of hiervoor een werknemer aanduiden. De interne
preventieadviseur geeft de werkgever en de werknemers advies over veiligheid en gezondheid op het werk. Hij moet dan ook beschikken over de nodige kennis over dit thema.
De projectleider, de werfleider en de ploegbaas zien, elk op hun eigen niveau en binnen
de grenzen van hun bevoegdheid, toe op de naleving van de veiligheidsregels. Deze hiërarchische lijn moet er dus voor zorgen dat de veiligheidsregels ten allen tijde worden gevolgd op
de bouwplaats.
De werknemers moeten de veiligheidsinstructies volgen en onveilige situaties melden aan
de hiërarchische lijn (de ploegbaas of de werfleider). U moet eveneens één van uw werknemers aanduiden als eerste hulpverlener, die de eerste zorgen na een (arbeids-)ongeval
verleent en zorgt voor de registratie van het ongeval.
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WIE ONDERSTEUNT?

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) biedt de
nodige ondersteuning,

De preventieadviseur-arbeidsarts, externe preventieadviseur en preventieadviseur psychosociale aspecten werken multidisciplinair samen rond alle domeinen van de welzijnswetgeving (arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociale risico’s, arbeidshygiëne,
leefmilieu en verfraaiing van de werkplek).
• De preventieadviseur-arbeidsarts staat in voor het gezondheidstoezicht van de werknemers, werkt mee aan risicoanalyses en geeft hierover advies.
• De externe preventieadviseur geeft advies over veiligheid en gezondheid op de werkof bouwplaats en organiseert mee de ondersteuning van de interne preventieadviseur en
de werkgever met betrekking tot de verschillende welzijnsdomeinen.
• De preventieadviseur psychosociale aspecten is bevoegd voor het geheel van
psychosociale risico’s op het werk, zoals de risicoanalyse rond psychosociaal welzijn, stress,
conflicten en ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk.
Ook Constructiv speelt een ondersteunende rol. Constructiv werd opgericht door de sociale
partners van de bouwsector. Constructiv en zijn adviseurs waken over de veiligheid en
gezondheid op de bouwplaatsen via bezoeken, praktische adviezen en bouwgerelateerde
campagnes. www.constructiv.be/nl-BE/Regios.aspx

Wanneer de werken uitgevoerd worden door twee of meer aannemers die al dan niet gelijktijdig op de bouwplaats komen, moet de opdrachtgever, de architect of het studiebureau
een coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van
het bouwwerk aanstellen. De opdracht van deze coördinator bestaat er voornamelijk uit te
zorgen dat de preventiebeginselen effectief toegepast kunnen worden door alle aannemers
die op de bouwplaats werken.
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WIE CONTROLEERT?

De belangrijkste controlerende organisatie is de arbeidsinspectie (Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk - FOD WASO AD TWW) www.werk.belgie.be/tww.aspx. Deze instantie controleert of
u de welzijnsreglementering toepast en kan waarschuwingen geven, bouwwerken stilleggen
of een proces-verbaal wegens inbreuken op de welzijnsreglementering opmaken.
De Externe Dienst voor Technische Controles op de Werkplaats (EDTC) staat in voor de
keuringen van bepaalde installaties, arbeidsmiddelen (bv. torenkranen) en beschermingsmiddelen (bv. harnassen). Deze keuringen zijn bedoeld om eventuele gebreken te detecteren en
vinden periodiek plaats alsook vóór indienststelling.
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ANDERE SPELERS

Afgezien van al deze partijen zijn er nog andere organisaties en personen die meewerken aan
de veiligheid en gezondheid op de bouwplaatsen, zoals de sociale secretariaten, de verzekeringsmaatschappijen, de asbestlaboratoria, de milieu-inspectie, de bevoegde persoon bij werken
op hoogte, de opdrachtgever, de andere aannemers op de bouwplaats, enz.
Voor bijkomende informatie over de rol van al deze partijen kan u terecht bij uw externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk of bij Constructiv.

Koningsstraat 132 bus 1 • 1000 Brussel
info@constructiv.be • www.constructiv.be
t +32 2 209 65 65
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