
Persbericht 
Brussel, 7 februari 2022 

 
  

Besix en de Belgische vakbonden willen de gezondheid 
en veiligheid van werknemers wereldwijd verbeteren 

 
Afgelopen zaterdag ondertekenden ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), het ABVV en de directie 
van Besix op de Dubai World Expo een ‘verklaring voor veilige en gezonde werkplekken’. Dubai is 
bijzonder goed gekozen omdat de Besix-groep er bijna 3.000 migrerende werknemers tewerkstelt. 
 
De verklaring, die er kwam op initiatief van ACVBIE, werd in samenwerking met Besix, de Building and 
Woodworkers' International (BWI) en het ABVV gelanceerd. 
 
De minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, en ook Koning Filip waren aanwezig bij de 
ondertekening. ACVBIE waardeert de belangstelling van de Koning en is verheugd te kunnen rekenen 
op de steun van de Belgische regering, de eerste regering ter wereld die zich op internationale schaal 
bij dit initiatief aansluit! 
 

Besix geeft het goede voorbeeld 
 
Besix had reeds een internationale kaderovereenkomst met de vakbonden gesloten om de rechten 
van de werknemers die zij in haar vestigingen in het buitenland tewerkstelt te garanderen. Het bedrijf 
zet zich dus in voor de mensenrechten, en in het bijzonder voor eerlijke arbeids- en 
levensomstandigheden voor migrerende werknemers. 
 
Met de ondertekening van de verklaring wil Besix ook een signaal geven aan andere bouwbedrijven 
over de noodzaak om zorg te dragen voor de gezondheid van de werknemers, met name in Qatar in 
de aanloop naar het WK voetbal en waar de arbeidsomstandigheden een zorg blijven. 
 
"Wij zijn verheugd dat Besix onze zorgen en ambities om werknemers over de hele wereld te 
beschermen, deelt. Wij hopen dat dit andere bedrijven in de sector zal inspireren. Sociale partners en 
politici moeten in deze richting samenwerken. Onze sociale dialoog op z’n Belgisch bewijst eens te meer 
zijn belang", benadrukt Pierre Cuppens, algemeen secretaris van ACVBIE. 
 
"Wij willen dit model overnemen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar in de nabije toekomst grote 
infrastructuurprojecten op stapel staan. Verbeteringen voor werknemers kunnen alleen worden 
bereikt door constructief samen te werken met multinationals en de steun van regeringen," verklaart 
Ambet Yuson, secretaris-generaal van de BWI. 
 
De opvolging van de verklaring moet regelmatig veldwerk mogelijk maken om ervoor te zorgen dat de 
migrerende werknemers in goede gezondheid naar hun land van herkomst terugkeren. ACVBIE zal 
haar uiterste best blijven doen om de rechten van alle werknemers te beschermen en te respecteren. 
 

Voor meer informatie: 
 

• Patrick Vandenberghe, voorzitter ACVBIE, 0477/54.39.08 

• Pierre Cuppens, algemeen secretaris ACVBIE, 0477/54.39.38 (FR) 


