
Convenant inzake Welzijn op het Werk en  

Arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw 
 

 

Gelet op de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de verbetering van de arbeidsveiligheid en 

het welzijn van de werknemers in de land- en tuinbouw, alsook aan de opvolging en de toepassing 

van de regelgeving in dit verband; 

Gelet op het feit dat er in de sector van de land- en tuinbouw elk jaar nog steeds een aantal zware 

ongevallen gebeuren, soms met blijvende letsels of de dood tot gevolg; 

Overwegende dat er vandaag heel wat actoren actief zijn op het gebied van de toepassing van de 

Welzijnswet en de verbetering van de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, maar dat het 

aangewezen is dat er meer coördinatie zou gebeuren van de verschillende initiatieven en acties op 

dit vlak, en dat dit het best tot het gewenste resultaat zal leiden door het creëren van een forum 

waarin de verschillende betrokken actoren kunnen worden samengebracht; 

Overwegende dat de FOD WASO een tiental jaar geleden mee aan de basis lag van het project 

Prevent Agri, een project dat ingediend werd in het kader van de federale ESF-programmatie 2000-

2006, en dat gedurende zes jaar met middelen van de Federale Overheid en met steun van het 

Europees Sociaal Fonds mogelijk werd gemaakt. Het project had tot doel om de land- en 

tuinbouwbedrijven te sensibiliseren inzake gezondheid en veiligheid, via preventie- en 

voorlichtingscampagnes, maar ook via individuele bezoeken aan bedrijven, door het uitvoeren van 

risicoanalyses op aanvraag. Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden van land- en 

tuinbouw, alsook door het aflopen van de ESF-programmatie, werden de subsidies op federaal 

niveau stopgezet. De medewerkers van Prevent Agri die actief waren in het Waalse landsgedeelte 

werden ondergebracht bij Mission Wallonne des secteurs verts, een structuur die door de federale 

sociale partners uit de land- en tuinbouw werd gecreëerd met de bedoeling vorming en opleiding te 

voorzien voor de werknemers in de groene sectoren. In dit verband werd ook een 

samenwerkingsakkoord afgesloten met de Waalse regering. De medewerkers van Prevent Agri die 

actief waren in het Vlaamse landsgedeelte, werden ondergebracht bij het Instituut voor Landbouw 

en Visserijonderzoek (ILVO); 

Het is wenselijk om voor de land- en tuinbouwsector opnieuw een afstemming en coördinatie te 

voorzien in het domein welzijn op het werk, met het accent op veiligheid en gezondheid en de 

preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. In de beide Gewestelijke afdelingen worden 

vandaag financiële middelen ter beschikking gesteld om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Vandaar 

dat naast de federale minister die bevoegd is voor Werk, waaronder ook welzijn op het werk valt, de 

FOD WASO en de sociale partners, ook Prevent Agri-Wallonië en ILVO optreden als 

medeondertekenaars van dit Convenant; 

Overwegende dat inspanningen op het vlak van arbeidsveiligheid, preventie en welzijn op het werk 

ook geleverd worden door enerzijds de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 



waarbij de werkgevers zijn aangesloten, en anderzijds door de arbeidsongevallenverzekeraars, die 

aan preventie doen ter voorkoming van arbeidsongevallen bij de werknemers van de bij hen 

aangesloten werkgevers; 

Overwegende dat de FOD WASO, via de Algemene Directies Humanisering van de Arbeid en Toezicht 

op het Welzijn op het Werk, over heel wat kennis en ervaring beschikt inzake preventie,  

sensibilisering  en verbetering van welzijn op het werk in de diverse welzijnsdomeinen waaronder de 

arbeidsveiligheid, en de opvolging en handhaving hiervan; 

Overwegende dat ook de sociale partners zelf in het verleden reeds initiatieven hebben ondernomen 

en campagnes hebben opgestart om de arbeidsveiligheid in de land en tuinbouwsector te 

verbeteren; 

Overwegende dat de federale sociale partners van de sectoren land- en tuinbouw de beslissing 

hebben genomen om, naast de middelen die al besteed worden aan Prevent-Agri - Wallonië, 

bijkomende middelen ter beschikking te stellen vanuit de Waarborg- en Sociale Fondsen ter 

verbetering van de arbeidsveiligheid in de land– en tuinbouw, en dit concreet te maken door twee 

personen aan te werven die voltijds kunnen worden ingezet voor initiatieven en acties gericht op een 

tastbare verbetering van de arbeidsveiligheid in overleg met de andere actoren die actief zijn op het 

vlak van welzijn op het werk; 

Overwegende dat ook ILVO beslist heeft om middelen te voorzien voor de opvolging van de 

arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, en dit door het ter beschikking stellen van personeel; 

Overwegende dat de federale sociale partners samen met de Waalse Overheid ook investeren in 

arbeidsveiligheid via het verder ondersteunen van de acties op het vlak van preventie en 

arbeidsveiligheid die zijn ondergebracht bij Mission Wallonne des secteurs verts; 

 

worden tussen  

 

- Dhr Kris Peeters, federaal minister bevoegd voor werk, waartoe ook welzijn op het werk 

behoort, 

- Dhr Pierre-Paul Maeter, voorzitter van het Directiecomité van de FOD WASO, 

- De werkgeversvertegenwoordigers in het federaal sociaal overleg in de land- en tuinbouw, 

vertegenwoordigd door Chris Botterman en Koen Neyens ( Boerenbond  ); Jan vanCayzeele 

en Caroline Demeyer ( AVBS ) ; Jean François Ferrant en Yves Heirman (BFG ) en Claude Van 

Hemelen ( FWH –FWA) 

- De werknemersvertegenwoordigers in het federaal sociaal overleg in de land- en 

tuinbouw,vertegenwoordigd door dhr Frans Dirix, nationaal secretaris ACV CCVD; dhr Alain 

Detemmerman, co-voorzitter ABVV-Horval en Maarten Dedeyne, nationaal 

verantwoordelijke  ACLVB , 

- Prevent Agri Wallonië , vertegenwoordigd door Chris Botterman en Frans Dirix, in hun 

hoedanigheid van voorzitter en ondervoorzitter;  

- Dhr Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO,       
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de volgende afspraken gemaakt en onderhavig Convenant afgesloten: 

 

 

Artikel 1.- De ondertekenende partijen verklaren zich akkoord om initiatieven en acties die verband 

houden met de verbetering van de  arbeidsveiligheid, preventie en welzijn op het werk in de land- en 

tuinbouw op elkaar af te stemmen en te coördineren. 

 

Art 2.- De ondertekenende partijen komen overeen om een Begeleidingscomité inzake 

arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw op te richten.  

Het Begeleidingscomité beoogt organisaties en instanties die actief zijn op het vlak van 

arbeidsveiligheid samen te brengen, en fungeert als klankbordgroep voor initiatieven ter verbetering 

van de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector. Het Begeleidingscomité heeft als doel 

dergelijke initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen om aldus te komen tot een 

gecoördineerde aanpak van de verbetering van de arbeidsveiligheid op het terrein. De sector van de 

land- en tuinbouw legt ook jaarlijks een actieplan ter bespreking voor aan het Begeleidingscomité. 

Het Begeleidingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ondertekende partijen, nl. de 

FOD WASO, de organisaties van werkgevers en werknemers die deelnemen aan het federaal sociaal 

overleg in de land- en tuinbouw, Prevent Agri – Wallonië, en ILVO. Het begeleidingscomité kan op 

haar vergaderingen ook vertegenwoordigers uitnodigen van andere organisaties en instanties die 

actief zijn op het vlak van arbeidsveiligheid, zoals bv. de externe diensten voor preventie en 

bescherming op het werk, de arbeidsongevallenverzekeraars, het Fonds voor Arbeidsongevallen, het 

Fonds voor Beroepsziekten, enz. De Beleidscel van de federale Minister van Werk wordt eveneens 

uitgenodigd op de vergaderingen van het Begeleidingscomité. 

Het Begeleidingscomité maakt een huishoudelijk reglement op om haar werking te regelen. 

 

Art. 3.- De ondertekenende partijen komen overeen dat in het Begeleidingscomité een gezamenlijke 

aanpak op het vlak van preventie en arbeidsveiligheid wordt besproken en op elkaar afgestemd. 

De ondertekenende partijen zullen, in overleg met het Begeleidingscomité, hun aandacht richten op 

vier actiegebieden: 

- Het ondersteunen van de ontwikkeling van een welzijnsbeleid en het uitwerken van een 

actieplan over meerdere jaren, teneinde de arbeidsveiligheid op de bedrijven te verbeteren 

en het aantal arbeidsongevallen te doen dalen, desgevallend per deelsector van de land- en 

tuinbouw, bv. via het ter beschikking stellen van modellen (van globaal preventieplan, 

jaaractieplan, enz.) en van type-fiches inzake arbeidsmiddelen en vaak gehanteerde 

machines; 

 



- Het ontwerpen van een of meerdere methodes om bedrijven individueel te screenen op het 

vlak van welzijnsrisico’s in het algemeen en risico’s inzake veiligheid en gezondheid op het 

werk in het bijzonder, met het oog op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 

in de land- en tuinbouw. Hiertoe kan bv. een methode van zelf-scan worden ontwikkeld om 

een risicoanalyse te kunnen doen, al dan niet in samenwerking met andere partners. De 

personen die via de middelen van de sociale partners actief zijn op het terrein, kunnen 

ondersteuning bieden bij risicoanalyses op land- en tuinbouwbedrijven; 

 

- Het organiseren van opleidingen, vormingen, demo’s inzake arbeidsveiligheid en welzijn op 

het werk, en verschillende modules wat risicobeheersingssystemen betreft, en dit alles 

gericht aan werkgevers, werknemers en het onderwijs; 

 

- Het uitwerken van een sensibiliseringsplan om de veiligheid en gezondheid op het werk in de 

land- en tuinbouw onder de aandacht te brengen, en dit onder meer via een nieuwsbrief, 

brochures, het maken van filmpjes, deelname aan beurzen en studiedagen, enz. 

 

Acties zullen in het Begeleidingscomité worden overlegd en gepland voor de komende jaren. Ook de 

resultaten zullen in het Begeleidingscomité worden besproken, zodat eventueel de nodige 

bijsturingen of aanpassingen kunnen gebeuren. 

 

Art. 4. De ondertekenende partijen beogen om via een bundeling van krachten en samenwerking 

vanuit verschillende invalshoeken in de komende jaren een belangrijke vooruitgang te kunnen 

boeken op het vlak van de verbetering van de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouw, en dit vooral 

via ondersteunende initiatieven, sensibiliseringsacties, vorming en opleiding, en het correct 

uitvoeren van risicoanalyses. De acties zullen dan ook vooral begeleidend en preventief van aard zijn 

teneinde zoveel mogelijk bedrijven ervan te overtuigen dat het voeren van een efficiënt en effectief 

welzijnsbeleid een essentieel onderdeel uitmaakt van een moderne bedrijfsvoering. 

 

Art. 5. De ondertekenende partijen komen overeen om dit Convenant op geregelde tijdstippen  te 

evalueren en desgevallend bij te sturen voor het daaropvolgende jaar. Bij deze evaluatie zullen ook 

de resultaten van het afgelopen jaar worden besproken en de geplande acties voor het komende jaar 

toegelicht. 

 

 

Aldus opgesteld te Brussel op 23 oktober 2015 in zes exemplaren. 

 

 

Dhr. Kris PEETERS, federaal Minister van Werk, 
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Dhr. Pierre-Paul MAETER, voorzitter van het Directiecomité van de FOD WASO, 

 

 

 

De werkgeversorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw, 

 

Chris Botterman                                                     Koen Neyens                                   Boerenbond 

 

Jan Van Cayzeele                                                      Caroline Demeyer                          AVBS           

 

Jean François Ferrant                                               Yves Heirman                                BFG 

 

Claude  Van Hemelen                                                                                                        FWH-FWA 

 

 

 

De werknemersorganisaties van het Paritair Comité voor de Land- en Tuinbouw, 

Frans Dirix , ACV-CCVD 

 

Alain Detemmerman, ABVV-Horval  

 

Maarten Dedeyne, ACLVB  

 

 



Prevent Agri - Wallonië 

 

Chris Botterman                                                          Frans Dirix  

 

 

ILVO, vertegenwoordigd door dhr. Joris RELAES, administrateur-generaal, 

 

 

 

  

   

 

 

   


