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Een ongeval 

op de werf… 
wie is verantwoordelijk?

Dat er bij bouwen risico’s komen kijken, is een open deur intrappen. 

Bouwbedrijven, arbeiders, het navb en heel wat andere partijen 

proberen die risico’s te vermijden of minstens in te perken, maar toch 

gebeuren er nog heel wat ongevallen op onze werven. Omdat er na een 

ongeval vaak wordt gekeken in de richting van de leidinggevenden 

op de bouwplaats (de “hiërarchische lijn”), organiseert het navb 

infosessies voor bouwbedrijven over de verantwoordelijkheid van die 

hiërarchische lijn. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand.

H
et welzijnsbeleid binnen een onderneming wordt uitge-
stippeld door de werkgever, maar het is de hiërarchische 
lijn, dat zijn de projectleiders, werfleiders, ploegbazen... 
die ervoor moeten zorgen dat dit welzijnsbeleid ook echt 
wordt uitgevoerd.

Met de infosessie “Verantwoordelijkheid van de hiërarchische 

lijn bij arbeidsongevallen” licht het navb de opdrachten, taken en 
verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn nader toe aan de 
hand van concrete casussen. Er gaat ook aandacht naar de strafrech-
telijke en de burgerlijke aansprakelijkheid van de hiërarchische lijn bij 
een arbeidsongeval op de bouwplaats. 
Tijdens de infosessie komt niet alleen de juridische kant van het ver-
haal aan bod: een bouwplaatsadviseur van het navb licht veilige en 
onveilige situaties op de werf toe aan de hand van beeldmateriaal. 
Die koppeling van juridische aspecten en concrete situaties op 

de bouwplaats valt bij veel ondernemingen in de smaak. Wim Smet 
is gedelegeerd bestuurder bij Smet-Boring, een bedrijf gespeciali-
seerd in ondergrondse technieken bij wie de infosessie al plaatsvond: 

“Een heel geslaagd veiligheidsseminarie: een heel duidelijk over-
zicht van de verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn, zeer 

sprekende en overtuigende cases, met voorbeelden van bij Smet-
Boring zelf, uit het leven gegrepen en heel goed gebracht.”

De infosessie is gratis voor de hiërarchische lijn en voor arbeiders 
van bouwondernemingen (PC 124) en wordt verstrekt op 
maat (maximumduur: 2 uur). Info: Veerle De Saedeleer (navb); 
tel.: 02/552.05.08; e-mail: veerle.desaedeleer@constructiv.be.




