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CHARTER VOOR DE WERKGEVER (AANNEMER, HANDELAAR) IN KADER 
VAN DE CAMPAGNE LEVER VEILIG 

 
Ik, werkgever, engageer mij voor de campagne ‘Lever veilig’. 
 
In september start navb-cnac Constructiv (navb) met de campagne “Lever veilig”. Het is 
immers van levensgroot belang om veilig te werken bij de levering van bouwmaterialen. 
 
De campagne richt zich tot producenten, handelaars in bouwmaterialen , aannemers, 
leveranciers van stortklaar beton, bouwvakarbeiders, architecten, veiligheidscoördinatoren 
en alle andere bouwbetrokkenen. Veiligheid is immers een zaak die ons allen aanbelangt. 
 
Het is dan ook noodzakelijk om alle betrokken partijen bewust te maken van de veiligheids-
en gezondheidsrisico’s op het werk die verband houden met de levering van 
bouwmaterialen. 
 
Daarom doen we een oproep tot u om dit veiligheids- en gezondheidscharter te 
ondertekenen als WERKGEVER.  
 
De ondertekenaar verbindt zich er toe initiatieven te nemen om de veiligheid en 
gezondheid op het werk te bevorderen en deze initiatieven uit te werken in een 
concreet actieplan. 

 
ONDERTEKEN ONS CHARTER EN ONTVANG: 
 

 gratis ondersteuning door het navb bij het opzetten en implementeren van een 
preventiebeleid in uw onderneming 

 een vermelding als geëngageerde aannemer/handelaar op de campagnewebsite 
na validatie van uw input door het navb….. 

 promotiemateriaal met name affiches, folders en stickers 
 
 
VIJF VEILIGHEIDSTHEMA’S: 
Als WERKGEVER verbind ik mij ertoe om de vijf volgende veiligheidsthema’s te 
ondersteunen en er specifieke acties rond te ondernemen: 
 

 preventiebeleid 

 werkorganisatie/werfinrichting 

 preventiemaatregelen bij intern transport 

 hanteren van lasten 

 terbeschikkingstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen 
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IK ENGAGEER MIJ ALS WERKGEVER ! 
 
Vul hier uw actieplan voor 2012-2012 in  
 
Hieronder vindt u de mogelijke acties die u in de toekomst kan nemen. Geef aan op welke 
acties u zich wenst te concentreren. Acties die niet prioritair zijn krijgen de optie “geen 
specifieke actie” 
 
Deze acties kunnen deel uitmaken van uw jaarlijks actieplan (JAP) en ter advies worden 
voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. 
Het navb valideert uw input en plaatst uw naam en locatie van uw bedrijf op de 
campagnewebsite. U krijgt ook een mail met een overzicht van uw input. 
 

THEMAVRAGEN MIJN SPECIFIEKE ACTIES 
PREVENTIEBELEID  

Met het oog op risicobeheersing gebruik ik 
de volgende instrumenten: 

o Specifieke risicoanalyse in verband met 
de levering van bouwmaterialen 

o Specifieke risicoanalyse in verband met 
de levering van stortklaar beton 

o Inschrijving van specifieke acties in 
jaarlijks actieplan rond de levering van 
bouwmaterialen 

o Inschrijving van specifieke acties in 
jaarlijks actieplan rond levering stortklaar 
beton 

o Aandacht voor de levering van 
bouwmaterialen en/of van stortklaar 
beton in het globaal preventieplan 

o Geen specifieke actie 
o Andere instrumenten 

Ik doe een beroep op een externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk 
voor: 

o Advies inzake opmaak specifieke 
risicoanalyse 

o Jaarlijkse rondgang in het bedrijf 
o Ergonomisch advies 
o Geen specifieke actie 
o Andere redenen: 

Via de volgende instrumenten geef ik mijn 
personeel informatie over veiligheid en 
gezondheid op het werk: 

o Via opleidingen: specifieer  
o Via toolbox: specifieer  
o Via preventiefiches: specifieer 
o Geen specifieke actie  
o Andere instrumenten:  

  

WERKORGANISATIE/WERFINRICHTING  

BINNEN DE BOUWHANDEL  

o Ik stel de volgende sociale voorzieningen 
ter beschikking:  

o Refter 
o Toilet 
o Douche 
o Geen specifieke actie 
o Andere voorzieningen: 

  

OP DE WERF  

o Ik vestig de aandacht van de 
opdrachtgever op de volgende punten 
van het veiligheids-en gezondheidsplan :  

o Laad-en losplaatsen 
o Plaatsopstelling betonpomp 
o Geen specifieke actie 
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o Andere punten 

o Bij de levering van bouwmaterialen en 
stortklaar beton ga ik na: 

o Of alle signalisatie aanwezig is 
o Of de werfwegen in goede staat zijn  
o Geen specifieke actie 
o Andere acties…….. 

  

PREVENTIEMAATREGELEN BIJ INTERN 
TRANSPORT 

 

Voor intern transport pas ik de volgende 
preventiemaatregelen toe:  

o Opmaak van een verkeerscirculatieplan 
o Keuring van de heftruck 
o Keuring van de kranen 
o Keuring van het heftoebehoren 
o Geen specifieke actie 
o Andere maatregelen:  

  

HANTEREN VAN LASTEN  

Met het oog op het verminderen van 
rugbelasting neem ik de volgende 
maatregelen: 

o Ik breng de werknemers op de hoogte 
van correcte tiltechnieken en laat ze die 
toepassen  

o Er worden aangepaste hef-en 
hijstoestellen gebruikt om lasten van 
meer dan 25 kg te verplaatsen 

o Geen specifieke actie 
o Andere maatregelen:  

  

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE 
BESCHERMINGSMIDDELEN 

 

Ik stel volgende persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking: 

o Veiligheidsschoenen 
o Signalisatiekledij 
o Helmen 
o Geen specifieke actie 
o Andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

  

 
 

IK, WERKGEVER, ENGAGEER MIJ VOOR DE CAMPAGNE “LEVER VEILIG” 
 
Naam van de onderneming: 
 
RSZ-nr. 
 
Straat: 
 
Postnr.  
 
Gemeente 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Aantal werknemers: 
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Familienaam en voornaam ondertekenaar: 
 
Functie ondertekenaar: 
 
Datum:  
 
 

 


