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Mondmasker alleen zal de bouwvakkers niet beschermen 
 

Na een overleg van 20 uren hebben de sociale partners van de bouwsector geen akkoord bereikt over 
de heropstart van de bouwondernemingen. ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) en de ACLVB 
betreuren dit en distantiëren zich van de tekst die werd ondertekend door de werkgeversorganisaties 
en de Algemene Centrale ABVV. 
 
De vakbonden en werkgeversorganisaties van de bouw hadden zich vorige week ertoe verbonden om 
een akkoord te sluiten over de heropstart. Tijdens de voorbije week hebben alle betrokken partijen 
hiervoor grote inspanningen geleverd. Voor ACVBIE en de ACLVB kan er op één ding echter niet 
worden ingeboet, namelijk de veiligheid en gezondheid van de bouwvakkers tijdens de heropstart. 
Helaas zijn we er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen dat voldoende garanties biedt. 
 
Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE: 
 

“De Groep van Tien is duidelijk. In de busjes moet de afstand van 1,5m gerespecteerd worden. Indien 
dit niet mogelijk is, moet er een afscheiding geïnstalleerd worden. Voor het ABVV en de werkgevers 
kan dit ook zonder afscheiding, mits mondmaskers. Dit zet de deur open om de voertuigen terug vol te 
proppen. Dit is onverantwoord! Wij vinden de gezondheid van de bouwvakker te belangrijk om het 
protocol zo te tekenen.” 
 
Johan Vandycke, nationaal sectoraal verantwoordelijke van de ACLVB: 
 

"Het is van cruciaal belang dat iedereen op de werf de regels respecteert. Het is echter onaanvaardbaar 
dat werknemers eenzijdig worden geviseerd in een akkoord over de heropstart. Stellen dat werknemers 
van de werf worden gestuurd, is ongepast en onwettelijk. Iedereen op de werf moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen en werknemers kunnen niet zomaar worden weggestuurd." 
 
ACVBIE en de ACLVB betreuren dat de werkgevers en de Algemene Centrale hiermee geen rekening 
houden. Op een moment waarop we samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de 
veiligheid op de werven, is dit bijzonder betreurenswaardig. 
 
Ook in deze moeilijke periode blijven wij geloven in het sociaal overleg. Wij voelen ons hierin gesteund 
door het akkoord dat de sociale partners op 15 april hebben gesloten over veilig werken tijdens de 
Coronacrisis. Onze vraag is dus om aan tafel te gaan zitten en de resterende punten uit te klaren. Wij 
zullen hiertoe de nodige initiatieven nemen. Een heropstart met respect voor alle partijen is te 
belangrijk om dit niet te doen. 
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