
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Syndicale actiefiche  

De mobiliteit 
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Definitie van de problematiek 

 

De kwaliteit van ons milieu degradeert. De lucht die we inademen, het water dat we drinken 
en het voedsel dat we eten worden steeds vervuild door diverse verontreinigende stoffen. 

Sinds het einde van de vorige eeuw is de milieuvervuiling alleen meer toegenomen. Dat ze 
schadelijk is voor de gezondheid, wordt nu ook door de deskundigen erkend. 

 
Het bestaan van binnenvervuiling wordt  ook erkend. De weerslag ervan op de gezondheid 

en het welzijn van de bewoners is nu ook erkend.  

In westerse landen blijven we het grootste deel van onze tijd binnenshuis.  (woning, 

onderneming, wagen, trein …) en zijn we sterk onderhevig aan verontreiniging. 

Milieu-uitdagingen en syndicale uitdagingen  

Binnenvervuiling kan het gevolg zijn van :  

 een structureel probleem in het gebouw  

 kantoormeubilair, bepaalde werkmiddelen die we gebruiken (GSM, computer,…)  

 dagelijkse aanvoer van producten die schadelijk zijn voor de gezondheid 
(schoonmaakmiddelen, geurverdrijvende producten…)  

 De aanwezigheid van personen en/of hun activiteiten   

vervuilende stoffen worden gerangschikt in verschillende soorten:  

 organische verontreinigende stoffen : Mijten, schimmels, bacteriën … 

 Chemische vervuilers :  
Anorganische en organische scheikundige producten : schoonmaakproducten, vluchtige 

chemische stoffen of VOS (vluchtige organische stoffen). In een gebouw worden ze 
uitgestoten door materialen en producten zoals spaanplaat, verf, formaldehyde, wordt 
veel gebruikt bij multiplex.  

 Fysische vervuilers :  Elektromagnetische velden, asbest en minerale vezels,  

 « andere » vervuilers : vocht, stof…  
 

Binnenvervuiling kan omschreven worden als een gebrekkige luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, die van invloed is op de gezondheid van de personen die er vertoeven en die al dan 
niet pathologische gevolgen heeft.  

De syndicale uitdaging is de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de 
werknemers.  

De ziekten die verband houden met binnenluchtvervuiling zijn  voornamelijk aandoeningen 
van het ademhalingstelsel en de irritatie die afneemt als men het lokaal verlaat.  
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Sommige vervuilende stoffen verstoren lichaamsmechanismen grondig en dan kan een 
ernstige ziekte pas later tot uiting komen. 

 

 Sommige moleculen die in ons milieu aanwezig zijn, kunnen bijzonder gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid van de mens. Deze moleculen zijn erkend zoals:  

 Kankerverwekkend : ze verstoren de celverdubbeling en veroorzaken kanker 

 Mutageen : ze hebben een weerslag op het overbrengen van de genetische 
informatie van de cellen 

 Reprotoxisch : ze tasten het vermogen aan van levende wezens om zich voort te 
planten  

 Bio-accumulerend : Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en hopen zich op in de 
voedselketen.  

 
De afgevaardigden hebben een fundamentele rol. Zij kunnen dagelijks tussenkomen in het 
bedrijf om de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen te verbeteren en hebben dus een 
positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de werknemers. 
 

De actoren 

Interne actoren 

 De directie van de onderneming 

 De werknemers vertegenwoordigers 

 De werknemers 

 Milieuraadgever 

 Preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer 

 

Externe actoren  

 De leveranciers 

 De onderaannemers  
 

De acties (individueel of collectief) 

 

Wij moeten de risico’s waaraan de werknemers mogen worden blootgesteld afbakenen en 
actie ondernemen voor preventie en vermindering van de binnenvervuiling.  

Sensibilisering, informeren en handelen zijn de spillen van vakbondsactie. Die actie kan 
gesteund zijn op de wettelijke opdrachten van de overlegorganen, maar ook op de 
competentie van belangrijke spelers op het vlak van milieugezondheid zoals de 
arbeidsgeneeskunde 
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De afgevaardigden kunnen tussenkomen op verschillende niveaus : 

Voorafgaande analyse van de toestand inzake binnenvervuiling in het bedrijf. 

Veschillende benaderingswijzen zijn mogelijk voor deze eerste analyse, die zal dienen om de 
vakbondsactie te bakenen : 

1. De bronnen van binnenvervuiling inventariseren door een bezoek aan de bedrijfslokalen.  

2. inlichtingen inwinnen bij de werknemers, de arbeidsgeneesheer et de preventieadviseur : 
omvang van het vervuilingsprobleem, klachten 

3. meer syndicale deskundigheid verwerven : inlichtingen inwinnen, documentatiemateriaal 
verzamelen, zich vormen  

4. De werknemers sensibiliseren en informeren over potentieel risico, de preventieve 
maatregelen … 

5. een actieplan opstellen en een syndicale strategie uittekenen : prioriteiten vastleggen, 
preventieve maatregelen voorstellen, de manieren en de plaatsen van interventie …. 

De structuren gebruiken 

1. Actie in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).  

Het CPWB is het orgaan bij uitstek om zaken met betrekking tot milieugezondheid te 
behandelen. De afgevaardigden kunnen steunen op de wettelijke opdrachten van het 
CPWB om ingrepen te bevorderen die erop gericht zijn blootstelling van werknemers aan 
binnenvervuiling te verminderen of helemaal te doen ophouden. 

 Een sensibliseringsactie voorstellen. 

 Periodiek bezoek van de werkplaatsen met de preventieadviseur om de factoren die 
een invloed hebben op luchtkwaliteit te inventariseren  (ventilatie, isolatie) 

»»Het gebruik van milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen te promoten. 

»»ervoor waken dat in het globaal preventieplan en in het jaarlijks actieplan 
(belangrijke instrumenten voor preventie in het bedrijf) maatregelen worden 
opgenomen ter preventie van binnenvervuiling. 

2. Actie in Ondernemingsraad (OR).  

De OR is een overlegorgaan dat bevoegd is voor zaken van economische, financiële en 
sociale aard. 

 Vragen naar het bestek voor aankoop van schoonmaakmiddelen, verf, vloerbekleding 
… 

 Bekijken wat de economische voordelen voor de werkgever zijn wanneer een beleid 
ter bescherming van de luchtkwaliteit wordt doorgevoerd. 

3. Actie in Syndicale delegatie (SD)  

DE SD kan de acties ondersteunen die in het CPBW en in de OR gevoerd worden. 
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Gebruik maken van de deskundigheid van de interne dienst voor preventie en 
bescherming op werk (IDPBW) en/of van de externe dienst voor preventie en bescherming 
op werk (EDPBW) 
Er moet beroep gedaan worden op de preventieadviseurs, voornameling de adviseur die 

bevoegd is voor preventie-veiligheid (intern) en de adviseur-arbeidsgeneesheer. Deze 

adviseurs zijn de voornaamste partners inzake vervuiling. 

 

Om verder te gaan: 

Internet link 

 www.brise-milieu.be  

 www.leefmilieubrussel.be  

 www.espace-environnement.be (franstalige site) 

 www.sante-habitat.be (Franstalige site) 

 www.bbemg.ulg.ac.be (website die informatie verschaft over de electromagnetische 
velden)  

 www.rise.be  

Publicaties  

 Binnenluchtvervuiling : een aandachtspunt voor de vakbond. Praktische gids voor 
een deskundige en syndicale aanpak, BRISE, december 2009  

 La santé environnementale : les pollutions intérieures. RIGO Julie. Réseau de 
sensibilisation à l’environnement (RISE),2004  

 Reglementering van het welzijn op het werk. Algemeen reglement voor 

arbeidsbescherming (uittreksels), Federale overheidsdienst, werkgelegenheid, 

arbeid en sociaal overleg 

 

Deze fiche werd opgesteld door de «Kyoto-groep» in het kader van het Brussels intersyndicaal netwerk voor sensi-

bilisering rond milieu (BRISE), een samenwerkingsverband van het ABVV, het ACV en de ACLVB – juli 2014. 

                      

BRISE wordt gesteund door 
Leefmilieu Brussel  
Contact : info@brise-milieu.be 

www.brise-milieu.be 


