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Breken, barsten, 
glijden, vallen, 

instorten van het 
betrokken voorwerp 

16% 

Afwijkingen - Verlies 
van controle (geheel of 
gedeeltelijk) over een 
machine, vervoer- of 

transportmiddel, 
handgereedschap, 

voorwerp, dier 
24% 

Afwijkingen - Uitglijden 
of struikelen met val, 
vallen van personen 

19% 

Bewegen van het 
lichaam zonder fysieke 
belasting (doorgaans 
leidend tot uitwendig 

letsel) 
15% 

Bewegen van het 
lichaam met of zonder 

fysieke belasting 
(doorgaans leidend tot 

inwendig letsel) 
12% 

Hanteren van 
materialen 

Waarom deze campagne? 
Oorzaken van vele arbeidsongevallen in de bouw ! 

Hanteren van 
materialen 
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Pijlers van de campagne 

1. Welzijnsaspecten bij de bouwhandelaar 
2. Levering van bouwmaterialen op de werf 
3. Behandeling van bouwmaterialen op de werf 
4. Levering van stortklaar beton 
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Doelgroepen 

De campagne richt zich tot zowat alle tussenkomende 
partijen in de bouwsector: 
■ Fabrikanten van bouwmaterialen 
■ Handelaars in bouwmaterialen 
■ Leveranciers van stortklaar beton 
■ Bouwaannemers en werknemers 
■ Veiligheidscoördinatoren 
 
Samen sterk voor Preventie 
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Samen sterk voor preventie 

Oprichting van een overlegplatform met organisaties 
die actief zijn op het vlak van preventie 

  
■ Afstemmen van de diverse acties (o.a. met AD TWW van 

de FOD WASO voor de handhavingspunten) 
■ Ontwikkelen van nieuwe acties 
■ Versterken communicatie en draagvlak 
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Engagement via charters 

Charters op diverse niveaus: 
 

■ Organisaties die actief zijn op het vlak van preventie 
■ Werkgevers 
■ Werknemers 

 
Charters beschikbaar via www.leverveilig.be 
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Gemeenschappelijk 
engagement 
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Oorzaken arbeidsongevallen bij 
bouwhandelaars 
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Primaire doelstellingen 

Daling met 15% van de frequentie- en ernstgraad bij 
handelaars 
Daling met 15% van aantal ongevallen bij de 
behandeling van bouwmaterialen 
Daling met 15% van de frequentie- en ernstgraad in de 
subsector van het stortklaar beton 

 
Referentiejaar 0-meting:  2011 
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Secundaire doelstellingen 

Verhogen van het aantal opleidingsuren bij bouwhandelaars 
en medewerkers van betoncentrales met 20% 
Verhogen van het gebruik van PBM’s bij handelaars met 
20%  
Verhogen van het aantal preventiemaatregelen m.b.t. 
goederenbehandeling bij handelaars met 20% 
Verhogen van het aantal voorschriften m.b.t. leveren van 
bouwmaterialen in het VGP met 20% 
Verhogen van het gebruik van aangepaste hijstoebehoren 
voor het verplaatsen van bouwmaterialen op werven met 
20% 
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Campagneplanning 

Voorbereidende fase 
Preventieve golf (sept. 2012 – dec. 2013) 
Handhavingsgolf (jan. 2014 – sept. 2014) 
Opvolging 
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Acties 

Adviezen tijdens werfbezoeken 
Studiedagen-infomomenten 
Evenementen – beurzen 
Overleg met fabrikanten van hijstoebehoren 
Enquête bij bouwhandelaars  
… 
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Campagneproducten 

Navb info 
Navb dossier 
Clausules voor het lastenboek en het VGP 
Auto-evaluatiegids 
Goedepraktijkvoorbeelden op de website 
Preventiefiches 
Toolboxfiches  
Juridische fiches 
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Promotiemiddelen 

Poster 
Folder 
Sticker 
Bandana  
Website 
Facebook 
E-mailsignature 

  
 

Stripverhaal 
Beursstand 
Spandoeken  
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Campagnebeeld 



p. 16 

Stripverhaal  Pol Pallet en 
Benny Beton 
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Sticker 



Folder 
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www.leverveilig.be 
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Navb goes Facebook! 
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Verschenen artikels in pers: 
Aannemer/Entrepreneur 
Bouwbedrijf/Construction 
Prebes 
La Libre en ligne 
Bouwkroniek/La Chronique 
Kluwer 
Knack.be/Trends.be 
Actua 
FedBeton 
Beswic (website) 
Attentia 

 
 

 

ABVV Bouw/FGTB 
Construction 
Provinko/Obelix 
Sentral 
Holcim (website) 
Prolim (PReventie Onderwijs 
LIMburg) 
Skynet.be 
Actua 
Febelsafe 
Contact (Federale 
Verzekeringen) 
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Infozittingen 
Voorstelling campagne in het kader van de Europese campagne 
Samen sterk voor preventie 22/10/2012 
Dag van het dak: 08/11/2012: campagnestand + verspreiden van 
documentatie  
Dag van de afwerking: 15 november 2012: campagnestand + 
verspreiden van documentatie 
Roof-City: dagen van de dakbedekking op 18 en 19 januari 2013 – 
Parc Créalys des Isnes – Gembloux: campagnestand + informatie 
Nieuwjaarsreceptie bij Fema op Batibouw: 22/2/2013 
(informatiesessie) Secura 2013 (Heizel) – 20-23 maart 2013 
Regionale informatiesessies en promotie 
VC-CS 8/03/2013 
… 
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Handhavingsgolf 

Start: januari 2014 
 
■ Door AD TWW van de FOD WASO  
■ Op basis van de vastgelegde controlepunten 
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Controlepunten FOD 
handhavingsgolf 

Levering en behandeling van materialen op de werf 
(handelaars en aannemers) 

 
■ Stabiliteit opgeslagen goederen op de werf 
■ Hijsen van paletten: gebruik van middelen om het vallen 

van voorwerpen te voorkomen 
■ Gebruik van aangepast hijsmateriaal 
■ Toestand en keuring van de hijsmiddelen en het 

hijsmateriaal 
 

 
 



p. 25 

Specifieke risico’s 

■ Type kraan 
■ Type hijstoebehoren 
■ Vorm last 
■ Drager van de last 
■ Omgeving 
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Controlepunten FOD 
handhavingsgolf (2) 

Levering van stortklaar beton 
 
■ Onderhoud en nazicht van de betonmixer 
■ Opleiding voor de betonmixerchauffeur 
■ Instructies voor de betonmixerchauffeur 
■ Naleving van de instructies door de 

betonmixerchauffeur 
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Controlepunten FOD 
handhavingsgolf (3) 

Pompen van beton 
 

■ Onderhoud en controle van betonpomp door competente 
persoon  

■ Opleiding pompbedienaar 
■ Instructies voor de pompbedienaar 
■ Naleving van de instructies  
■ Voorafgaandelijk overleg en afspraken tussen de 

betrokken partijen betrokken bij het pompen van beton 
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Type Gewicht Lengte 

3-asser 26 ton 8.0 

4-asser 33 8.5 - 9.0 

oplegger 44 11.0 - 13.0 
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Beschadiging van 
■ wegverharding, inritten … 
■ ondergrondse constructies 
■ voertuigen (banden) 
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Nabijheid van uitgravingen  
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Let op uw veiligheid 
■ bij geleiden van de bak niet tussen bak en mixer gaan staan 
■ klemming van vingers tussen beugel en rand van de bak 

p. 38 
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Let op uw veiligheid 
■  vermijden meerdere pompuitlaten  
■  vrije ruimte voor het uitplooien van de giek 
■  elektrische leidingen – veiligheidsafstand 

p. 40 
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x 10


Blad1



x 10



Blad2





Blad3
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Opleiding mixerchauffeur en 
pompbedienaar 

Sectorale opleiding mixerchauffeur sedert 2005 
Sectorale opleiding betonpompbedienaar sedert 2011 
Vanaf 2014 worden deze opleidingen ingepast in een 
sectoraal certificatiemodel   
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Waarover gaat het? 

Tendens voor het loskoppelen van opleiding en 
toetsing 
Opleidingen met toetsing (betonmixerchauffeur, 
betonpompbedienaar,….) 
Organisatie van examinering op sectorniveau 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Voordelen 

Gelijkwaardige attesten, erkend binnen de 
gehele sector 
Uniek register met attestnummers  
Accreditatie-certificatiesysteem  

Presentator
Presentatienotities
JD
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Structuur voor organisatie van een 
sectoraal examen 

Navb-cnac Constructiv staat in voor de 
certificatie van examencentra  
Navb-cnac Constructiv richt hiertoe per type 
examen een waarborgcommissie op 
Navb-cnac Constructiv staat in voor het beheer 
van de examenbatterij 
Navb-cnac Constructiv staat in voor het beheer 
van het register van attesten 
 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Samenstelling van de 
waarborgcommissie 

Sociale partners 
Betrokken beroepsfederaties 
Afgevaardigden van organisaties die instaan 
voor kwaliteitsbewaking van andere gerelateerde 
examens  
FVB ontwikkelcel 
Per specifiek examen afgevaardigden van de 
subsector 

 
 
 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Taken van de waarborgcommissie 

Valideren van de eindtermen 
Valideren van de toetstermen 
Valideren van het lastenboek voor de 
examencentra 
Vastleggen eisen voor examinatoren 
Valideren van examenvragen 

 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Structuur voor  
organisatie  
van een sectoraal  
examen 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Verdere planning  

Proefsessies najaar 2013 en voorjaar 2014 
Operationele start: opleiding 
betonmixerchauffeur en betonpompbedienaar 
vanaf 2014 
 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Besluit 

Het systeem komt tegemoet aan nieuwe 
tendenzen: 
■ Loskoppeling opleiding  - examinering 
■ Accreditatie en certificatie 
Inspraak van alle betrokkenen 

 
 

Presentator
Presentatienotities
JD
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Verdere acties 

Overleg met fabrikanten hijstoebehoren en 
fabrikanten bouwmaterialen (september en 
oktober 2013) 
Handhavingsgolf: start januari 2014 
 

 

Presentator
Presentatienotities
JD
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