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Veiligheidscoördinatie Brussels Expo 
 
1. Waarom veiligheidscoördinatie? 
Wettelijke verplichting: 
Na uitdrukkelijk verzoek van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling wordt er vanaf augustus 
2002, op basis van de Wet op het Welzijn augustus 1996, aan veiligheidscoördinatie gedaan. 
Als basisdocument stelde AIB-Vinçotte een veiligheidscoördinatiedocument op. Dit plan is tijdens de 
opbouw in het secretariaat van de organisator beschikbaar (inhoud: de opdrachten van de 
verschillende betrokken partijen, hulpverlening, aanwezige risico’s ten gevolge van werken van 
derden( zie bijlage), risico’s ten gevolgen van de werken van de exposanten of diens aannemer,….) 
 
2. Wat houdt het in? 
Deze veiligheidscoördinatie kan men vergelijken met de veiligheidscoördinatie op werven, maar 
anderzijds richt de veiligheidscoördinatie-werven zich op hoofdstuk 5 van de Wet op het Welzijn, meer 
bepaald, de wet op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen, en dit terwijl de veiligheidscoördinator op het 
salon heel de Wet op het Welzijn bekijkt en zich toespits op hoofdstuk 4: Werkzaamheden van 
ondernemingen van buitenaf.  
 
Hoofdstuk 4, Art 8: 
De werkgever in wiens inrichting werknemers van ondernemingen van buitenaf werkzaamheden komen 
uitvoeren, is ertoe gehouden: 

1. de werkgevers van die werknemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van hun 
werknemers met betrekking tot de risico’s en de maatregelen inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in zijn inrichting 

2. zich ervan te vergewissen dat deze werknemers de passende opleiding en instructies inherent aan 
zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen 

3. het optreden van de ondernemingen van buitenaf te coördineren en de samenwerking tussen deze 
ondernemingen en de zijne bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren. 

De werkgevers van de ondernemingen van buitenaf zijn ertoe gehouden: 
4. aan de werkgevers bij wie hun werknemers werkzaamheden zullen uitvoeren de nodige informatie 

te verstrekken over de risico’s  eigen aan die werkzaamheden. 
5. hun medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking bedoelt in het eerste lid, 3° 

 
3. Hoe wordt het praktisch ingevuld/ wat verwachten wij van de exposant en diens aannemer. 
In eerste instantie verwachten wij dat de  standen op een veilige manier opgebouwd worden. 
OM de veiligheidscoördinator te informeren betreffende de uit te voeren werken en de daaraan 
verbonden risico’s, dient de aannemer VOOR de aanvang van het salon (datum te bepalen door de 
organisator) een Veiligheids – Gezondheids- en Milieucharter in te vullen. Dit ingevulde charter dient 
aan de organisator bezorgd te worden (tenzij anders vermeld in het vademecum van de organisator). 
Het invullen van dit charter WETTELIJK VERPLICHT. 
Tijdens de opbouw (en afbraak) van het salon doet de veiligheidscoördinator een rondgang op het 
salon en controleert of de werken uitgevoerd worden zoals meegedeeld in het charter (of dat er door 
onveilig werken eventueel de arbeiders of derden onnodige risico’s lopen). Indien de 
veiligheidscoördinator vaststelt dat er onaanvaardbare risico’s genomen worden, dan zal hij de 
arbeiders ter plaatse aanspreken om de nodige aanpassingen door te voeren. 
Bij ernstige inbreuken (risico met dodelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg), zal de 
veiligheidscoördinator onmiddellijk de organisator verwittigen, welke eventueel zal overgaan tot het 
nemen van gepaste acties (zoals daar zijn: stilleggen van de werken tot de nodige aanpassingen 
uitgevoerd werden). Enkele eenvoudige voorbeelden van ernstige inbreuken: rolstelling niet volgens 
de regels der kunst opgebouwd, personen in de hoogte verplaatsen  met behulp van een 
vorkheftruck,…) 
Alle vastgestelde inbreuken zullen door middel van een rapport aan de Organisator en Brussels Expo 
meegedeeld worden. 
 

Ing. Peter Ghoos, Veiligheidscoördinator 
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Bijlage bij de informatiebrief voor de exposanten 

 
 
 
Gelieve hierbij twee uitreksels uit het algemeen veiligheidsplan terug te vinden. 
In de eerste bijlage, punt 2.2.1. De exposant en zijn aannemer, vinden wij de taken van de exposant 
aan. Samengevat komt het neer op veilig werken en tijdig het veiligheids- gezondheids- en 
milieucharter in te vullen. 
In de tweede bijlage bespreken we in het kort de aanwezige risico’s waar U rekening mee dient te 
houden. 
Beide bijlagen kaderen in de uitwisseling van informatie betreffende de aanwezige riscio’s. 
 
 
 

Bijlage 1: 2.2.1. Taken van de Exposant en zijn aannemer 
 
 
Hij verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu strikt na te leven en hij 
dient de wetten en Euro-richtlijnen i.v.m. arbeidsmiddelen en Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) toe 
te passen 
 
De exposant of zijn aannemer dient in de geest van de Wet op het Welzijn te handelen: 

Het is onvoldoende de arbeidsveiligheid en -gezondheid in de enge zin te behandelen. Men moet de 
nodige interesse tonen naar het welzijn van de werknemer in zijn totaliteit. Dit impliceert dat men niet 
alleen onveilige en ongezonde situaties moet vermijden of uitschakelen, maar ook dat men op een 
positieve wijze het welzijn (nl. de goede lichamelijke en geestelijke gezondheid) moet bevorderen. 
Welzijn gaat om een algemene zorgvuldigheidsplicht die op redelijke wijze geïnterpreteerd moet 
worden. Men dient niet alleen rekening te houden met preventiebeginselen van technische aard, maar 
ook met wat haalbaar is voor de onderneming, ondermeer op economisch, ethisch en sociaal vlak. 
 

Dit impliceert dat men reeds veilig moet “denken” tijdens het ontwerp van de stand, zodat een onveilige situatie 
ten gevolge van “slecht” ontwerp (standpunt arbeidsveiligheid)  kan vermeden worden. Men moet dit veilig 
denken doortrekken tijdens de fase van planning (door bvb de werken zo te plannen dat boven elkaar werken 
uitgesloten is), en tijdens de fase van uitvoering (vb: leuningen onmiddellijk plaatsen, enkel een “laadzone” vrij 
laten, en niet op het einde van het werk). 
 
Aangezien het veiligheids-, gezondheids- en milieucharter  een basisindicator is voor de veiligheidscoördinator, 
dient elke betrokken partij die werken uitvoert dit charter in te vullen en TIJDIG aan de veiligheidscoördinator te 
bezorgen. 
Op het belang van het correct en volledig invullen van dit charter zal later nog teruggekomen worden. 
Aangezien het charter kadert in het informeren van de werkgever in wiens inrichting werknemers 
werkzaamheden komen uitvoeren is het invullen van dit charter WETTELIJK 
VERPLICHT. 
 
Sommige firma’s beschikken mogelijk niet over een risicoanalyse en daarenboven weten ze niet wat dit juist 
inhoud, laat staan hoe men dit dient op te stellen. In die gevallen voorziet de Belgische wetgeving dat men een 
beroep moet doen op een erkende externe preventiedienst ( vrij te kiezen). Tijdens één van de bezoeken van de 
externe preventiedienst kan men de aannemer samen met de externe preventiedienst de risicoanalyse opstellen. 
 
Tijdens de opbouw zal de aannemer medewerking verlenen aan de veiligheidscoördinator en zal op basis van 
opmerkingen van de veiligheidscoördinator ONMIDDELLIJK de nodige aanpassingen doorvoeren, en dit in het 
kader van art 5§1 van de Wet op het Welzijn: 
 
Art5§1 De werkgever treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk. 

Daartoe past hij de volgende algemene preventiebeginselen toe: 
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a) Risico's voorkomen; 

b) de evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; 

c)  de bestrijding van de risico's bij de bron; 

d) de vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 

e)  voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele 
bescherming; 

f) de aanpassing van het werk aan de mens, met name wat betreft de inrichting van de werkposten, en 
de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid 
en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te 
beperken; 

g) zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek; 

h) de risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen met voorrang 
op iedere andere maatregel; 

i)  de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin onder 
andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, 
arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk; 

j)  de werknemer voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden 
overblijvende risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of te 
beperken: 

 1° bij zijn indiensttreding; 

 2° telkens wanneer dit in verband met de bescherming van het welzijn noodzakelijk is; 

k) het verschaffen van passende instructies aan de werknemers en het vaststellen van 
begeleidingsmaatregelen voor een redelijke garantie op de naleving van deze instructies. 
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Bijlage 2: HOOFDSTUK 8.  DE AANWEZIGE RISICO’S 
 

8.1.  DE AANWEZIGE RISICO’S 
 
De risico’s die wij hiermee bedoelen zijn  de risico’s ten gevolge van werken door personeel van Brussels Expo 
en contractoren zijn onderaannemers 
Het betreft hier voornamelijk het openleggen van technische kanalen en toezichtsluiken in de vloer van de 
paleizen (meer bepaald paleis 5).  In de mate van het mogelijke zullen de arbeiders de technische kanalen 
signaleren. De opening / inspectieput (toegang technische installatie) zal steeds bijkomend gesignaleerd worden. 
Iemand zal eveneens de mensen waarschuwen en toezicht houden op de werken die de arbeiders in de technische 
ruimte uitvoeren. 
Soms is de technische koker niet goed afgedicht. Er zijn blokken te kort om de opening volledig dicht te leggen. 
Ofwel passen de houten blokken niet meer en ontstaat er een bultje in de afdichting van de technische koker. In 
beide gevallen kan men struikelen.  
Maatregel: indien men dit vaststelt, dient men de technische dienst onmiddellijk te verwittigen, zodat de zij de 
nodige aanpassingen kunnen doorvoeren. 
Wij vragen de aannemer om de technische koker bij de eerste passage te controleren of de koker volledig 
afgedicht is. Abnormale zaken moet men aan de technische dienst te melden 
 
In sommige gevallen doet de organisator of de exposant beroep op de dienst “ophanging”. In dit geval is er geen 
contractueel verband tussen de standenbouwer en de aannemer “ophanging”, maar is er mogelijk wel een 
overlappende activiteit (met name werken boven elkaar). In dergelijk geval is het noodzakelijk dat er goede 
afspraken worden gemaakt tussen de verschillende aannemers: 
- In  de mate van het mogelijke tracht de aannemer “ophanging” zijn werken uit te voeren vóór de werken van 

de standenbouwer.   
- Indien dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, zal de aannemer “ophanging” de standenbouwer en 

eventuele naastliggende standen verwittigen (deze aannemer heeft dus de coördinerende taak) en vragen om 
de werken tijdelijk stil te leggen totdat de werken boven de stand uitgevoerd zijn en er geen risico’s ten 
gevolge van boven elkaar werken mogelijk zijn. 

- De standenbouwer dient alle mogelijke medewerking te verlenen aan de werken van de aannemer ophanging 
en op diens vraag tijdelijke de werken te stil te leggen. Zodat de aannemer “ophanging” zijn werk laten 
uitvoeren. 

 
In extreme gevallen zijn er eveneens risico’s ten gevolge van belangrijke bouwkundige werken aan de paleizen, 
maar indien dit het geval is zal dit apart (tijdens de mémovergadering bvb) met de organisatoren worden 
besproken, de veiligheidscoördinator en de preventieadviseur zullen de organisator op dat ogenblik verder 
inlichten en het veiligheidsplan in die zin aanpassen. 
 

8.2. INSTRUCTIES BRAND: 
Ter voorkoming van brand verwijzen we in eerste instantie naar het veiligheidsreglement van Brussels Expo, 
meerbepaald hoofdstuk 6. 
• Het is verboden in de opstelling van de stand, voorwerpen op zodanige wijze te plaatsen of te hebben dat 

daardoor het onmiddellijk gebruik, de toegang of de zichtbaarheid wordt belemmerd van: 
- Brandkranen, brandaansluitingen, brandblussers, meldingsknoppen, enz.; 
- Meldtelefoons; 
- Signalisatie van de blusmiddelen 
In het kader van een eventuele ontruiming van een paleis tijdens de opbouw, is het noodzakelijk dat er ten alle 
tijden een vrije doorgang langs de hoofdassen (doorgang tussen 2 poorten) mogelijk is. Indien dit niet het geval 
is, zal Brussels Expo de hinderende goederen (laten) verwijderen. 
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