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Vastberadenheid van ACVBIE en de ACLVB
leidt tot akkoord over veiliger werken in de bouwsector
Vandaag werd er na een lange verzoeningsvergadering, georganiseerd op vraag van ACV bouw industrie & energie (ACVBIE) en de ACLVB, een akkoord over veilig werken in de bouwsector gesloten.
Dit was broodnodig, omdat het initiële protocol, dat eenzijdig door de Algemene Centrale van het
ABVV werd ondertekend, twee elementen bevatte die niet door de beugel konden.
Zo was het voor ACVBIE en de ACLVB onaanvaardbaar dat meerdere bouwvakkers zich tegelijkertijd
in een busje van en naar de werf mochten verplaatsen met alleen een mondmasker als bescherming.
Ook het feit dat bouwvakkers die even geen mondmasker dragen op de werf zomaar weggestuurd en
beboet konden worden, was ongepast en onwettig.
Het was geen eenvoudige opdracht om hierover te onderhandelen, vooral omdat het ABVV weigerde
om wijzigingen in hun tekst te aanvaarden. Uiteindelijk werd er afgesproken dat preventiefiches als
integraal deel van het akkoord zullen worden beschouwd. In deze fiches worden de pijnpunten
rechtgezet en wordt er rekening gehouden met onze bekommernissen.
Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE:
“Als social distancing tijdens het collectief vervoer niet kan worden gegarandeerd, moet ofwel het
aantal personen worden beperkt ofwel een afscheiding worden geïnstalleerd én moeten de
werknemers een mondmasker dragen. Bovendien moeten er hygiënische maatregelen genomen
worden zoals het voorzien van handgel, voldoende verluchting en een regelmatige schoonmaak van
het voertuig. Ook het opmaken van een risicoanalyse wordt verplicht.”
Johan Vandycke, nationaal sectoraal verantwoordelijke van de ACLVB:
“Initieel kon een bouwvakker die zijn mondmasker even niet draagt zonder pardon van de werf worden
gestuurd, nu volstaat het om de werkzaamheden stop te zetten tot hij het masker opzet.”
ACVBIE en de ACLVB zijn tevreden dat hun vastberadenheid om voluit voor het welzijn van de
bouwvakkers te kiezen tot een rechtzetting van het protocol heeft kunnen leiden.
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