
FICHE VOOR VAKBONDSACTIE

Milieuzorg in bedrijven
ACV ABVV ACLVB

Actie 
    in de  
bedrijfsorganen

Waarom, hoe en waar actief optreden ?

In het bedrijf speelt het vakbondsteam een belangrijke rol bij milieuzorg.

Het vakbondsteam bestaat uit afgevaardigden die een mandaat hebben in het  
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), in de  
Ondernemingsraad (OR) en/of in de Vakbondsafvaardiging (VA).

Het vakbondsteam kan rekenen op de bijzondere en elkaar aanvullende  
bevoegdheden van deze drie organen om in overleg coherente milieu-acties te 
voeren.



Milieuzorg, een syndicaal aandachtspunt?

JA, EN DAAR ZIJN VERSCHILLENDE REDENEN VOOR: 

 » Een bedrijf heeft een ecologische en milieuvoetafdruk. Alle menselijk gedrag heeft een 
invloed op het omringend milieu. Wij dragen collectieve verantwoordelijkheid voor 
vervuiling en voor de klimaatopwarming; we moeten dus ook collectief oplossingen 
aandragen.

 » De vakbondsafgevaardigde verdedigt de rechten van de werknemers, zoals onder 
meer goede arbeidsvoorwaarden in een gezonde omgeving. Door te zorgen voor het 
milieu kan je de negatieve weerslag ervan op de gezondheid van de werknemers en 
de omwonenden beperken en een hele reeks ziekten vermijden.

 » De vakbonden zetten zich in voor duurzaam werk (degelijke, stabiele banen voor 
iedereen). “Groene” bedrijfsvoering levert besparingen op en zorgt voor banen in of 
buiten het bedrijf (afval, energie, …).

 » …

De syndicale actieradius

Het vakbondsteam kan rekenen op de bijzon-
dere en elkaar aanvullende bevoegdheden 
van deze drie organen om in overleg cohe-
rente acties te voeren.

Het CPBW heeft zeer uitgebreide bevoegd-
heden om deze zaken aan te pakken. De OR 
kan aanvullend optreden door in te grijpen op 
de sociale, economische en financiële  aspec-
ten die verband houden met de thematiek. 
De Vakbondsafvaardiging (VA) kan milieuzorg 
opnemen in eisen en bij onderhandelingen. 
De VA kan een ondersteunende rol spelen bij 
de acties die in de OR of in het CPBW wor-
den gevoerd.

De syndicale driehoek
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HET CPBW 

Het CPBW is de plaats bij uitstek om alle milieu-as-
pecten te behandelen. De afgevaardigden kunnen 
zich baseren op de wettelijke opdrachten van het 
CPBW om ervoor te zorgen dat er aan milieuzorg 
gewerkt wordt.

De regelgeving omvat bepalingen van algemene 
aard. Die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit 
van 3/5/1999. Deze tekst is van fundamenteel be-
lang, want hij geeft het CPBW ruime actiemogelijk-
heid. In deze tekst worden ook de verplichtingen van 
de werkgever opgesomd en omschreven:

 » Het comité alle nodige informatie verstrekken zo-
dat het met kennis van zaken advies kan geven. 
Zo, onder meer:

• documentatie verzamelen over interne en ex-
terne milieukwesties en die ter beschikking van 
het CPBW houden;

• het CPBW informeren en inzage bieden in alle 
verslagen, adviezen en documenten met be-
trekking tot het interne of externe milieu;

 » Jaarlijks, op een vergadering van het CPBW, een 
uitgebreid overzicht geven van zijn milieubeleid.

 » Informatie verstrekken over het externe milieu als 
een CPBW-lid daarom verzoekt. 

In deze tekst staan ook de opdrachten van het 
CPBW beschreven:

 » Voorstellen doen  voor welzijnsbeleid voor de 
werknemers bij het uitvoeren van hun werk, glo-
bale voorstellen inzake preventie en voor het jaar-
actieplan (wijzigingen, uitvoering en resultaten in-
begrepen);

 » Voorafgaand advies verstrekken over:

• alle in te zetten plannen, maatregelen en mid-
delen die gevolgen kunnen hebben voor het 
welzijn van de werknemer bij het uitvoeren van 
zijn werk;

• de planning en het invoeren van nieuwe techno-
logie, inzake de gevolgen ervan voor de veilig-
heid en de gezondheid van de werknemers;

• de keuze, de aankoop, het onderhoud en het 
gebruik van werkuitrusting en individuele en col-
lectieve beschermingsmiddelen.

 » Ontwikkelen en concretiseren van informatiema-
teriaal en propaganda voor nieuwe werknemers 
en het comité ter preventie en veiligheid op de 
werkvloer

 » Meehelpen om de veiligheid op de werkvloer te 
verbeteren en tenminste 1 maal per jaar de werk-
vertrekken te inspecteren

DE ONDERNEMINGSRAAD (OR)

De OR is een overlegorgaan dat bevoegd is voor za-
ken van sociale, economische en financiële aard. Het 
geeft advies en beschikt over algemeen informatie-
recht i.v.m. al deze zaken.

Via de financiële informatie kan je indirect milieuzorg 
in het bedrijf aan bod doen komen en oplossingen 
voorstellen die financieel interessant en tegelijk goed 
voor het milieu zijn.

DE VAKBONDSAFVAARDIGING (VA)

De VA is de motor van de vakbondswerking. Ze kan 
acties van het CPBW en de OR ondersteunen. Ze 
kan milieuthema’s opnemen in de eisen en in de on-
derhandelingen met de werkgever. Is er geen CPBW 
noch OR, dan kan de VA de bevoegdheden van bei-
de organen op zich nemen. 

De verschillende organen



Voorbeelden van acties:

1. DE ENERGIEFACTUUR VAN HET BEDRIJF

In het CPBW

 » Een open vraag stellen om het energiebe-
leid van het bedrijf te kennen

 » Bij overleg sensibiliseringsacties voorstellen

 » Advies geven voor Rationeel Energiever-
bruik (REG)

In de OR

 » De energiefacturen van de laatste 12 
maanden vragen

 » Een energiedoorlichting vragen

 » Inlichtingen vragen over de reeds beko-
men premies

 » De verschillende bestekken en documen-
tatie van de leveranciers vragen (rekening 
houden met het milieu-aspect)

 » Maatregelen voorstellen om de energie-
factuur van het bedrijf te doen dalen

 » De REG-plannen die het CPBW door-
voert in de begroting opnemen

 » De milieu- en REG-opleidingen in de be-
groting opnemen

In de VA

 » Bijvoorbeeld over een win-winoperatie 
onderhandelen

 » De werknemers  informeren en sensibili-
seren

 » REG-deskundigen uitnodigen

2. DE GEBRUIKTE SCHOONMAAK- EN ON-
DERHOUDSPRODUCTEN

In het CPBW

 » Het onderwerp op de agenda plaatsen 
door een open vraag te stellen om het be-
leid van het bedrijf terzake te kennen

 » Inlichtingen inwinnen over de gebruikte 
producten en de gevaren ervan voor de 
gezondheid van de werknemers en voor 
het milieu – Europees REACH-beleid 
(Registratie, Evaluatie, en autorisatie van 
Chemische stoffen)

 » Inlichtingen inwinnen over alternatieven

 » Voorstellen doen voor een beleid van ge-
bruik van producten die de gezondheid 
van de werknemers niet schaden en mi-
lieuvriendelijk zijn.

In de OR

 » De aankoopcontracten van de producten 
vragen

 » De contracten met de eventuele onder-
aannemers vragen

In de VA

 » Onderhandelen over een vormingsplan 
voor correct gebruik van de schoonmaak- 
en onderhoudsproducten voor het be-
trokken personeel

 » De werknemers inlichten over de voorde-
len en gevaren van de verschillende pro-
ducten.
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