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Wijzend op de ernstige gevolgen van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, die volgens een schatting van het Internationaal 
Arbeidsbureau op wereldvlak jaarlijks in 2,3 miljoen gevallen 
een dodelijke af loop kennen en verantwoordelijk zijn voor 
economische schade ter waarde van 4 procent van het mondiale 
Bruto Binnenlands Product (BBP),

Erop wijzend dat verbeteringen op het vlak van veiligheid en 
gezondheid op het werk een positieve invloed hebben op de 
arbeidsomstandigheden, de productiviteit en de economische en 
sociale ontwikkeling,

Erop wijzend dat het recht op een veilige en gezonde 
werkomgeving erkend zou moeten worden als een fundamenteel 
mensenrecht en dat de globalisering hand in hand moet gaan met 
preventiemaatregelen om de veiligheid en de gezondheid op het 
werk voor iedereen te waarborgen,

Wijzend op het belang van de veiligheids- en gezondheidsinstrumenten 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de belangrijke 
rol van ISSA alsook de inbreng van de leden van ISSA bij de 
aanwending van deze instrumenten,

Erop wijzend dat de bevordering van veiligheid en de gezondheid 
op het werk en het voorkomen van arbeidsongevallen en 

beroepsziekten een kernelement is van de basisopdracht van de 
IAO en van de “Decent Work Agenda”,

Erop wijzend dat het voorkomen van beroepsrisico’s en de 
bevordering van de gezondheid van werknemers een wezenlijk 
onderdeel uitmaken van de opdracht van ISSA en van zijn 
“Denkkader voor een Dynamische Sociale Zekerheid”,

Wijzend op het belang van onderwijs, opleiding, advies en de 
uitwisseling van informatie en van goede praktijken in verband 
met preventie en de bevordering van preventiemaatregelen, 

Wijzend op de belangrijke rol van overheden en sociale partners, 
professionele organisaties voor veiligheid en gezondheid en 
socialezekerheidsinstellingen bij de bevordering van preventie en 
bij het aanbieden van diensten voor behandeling, ondersteuning 
en revalidatie, 

Wijzend op het belang van onderlinge samenwerking tussen 
internationale organisaties en instellingen,

De vooruitgang verwelkomend die werd gemaakt op internationaal 
en op nationaal vlak door inspanningen ter verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk,

Topconferentie over veiligheid en gezondheid, 

Naar aanleiding van de ontmoeting in Seoul, in de Republiek Korea, op 29 juni 2008, ter gelegenheid van 
het XVIIIe Wereldcongres over Veiligheid en Gezondheid op het Werk, gezamenlijk georganiseerd door het 
Internationaal Arbeidsbureau (IAB), de Internationale Vereniging voor Sociale Zekerheid (ISSA) en het Koreaans 
Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (KOSHA), met medewerking van toonaangevende 
professionals, vertegenwoordigers van werkgevers- en van werknemerszijde, vertegenwoordigers uit de branche van 
de sociale zekerheid, beleidsmakers en beheerders. 
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Verklaart het volgende:

1. Het stimuleren van een hoog niveau van veiligheid en gezondheid op het werk, is de verantwoordelijkheid van de hele maatschappij 
en alle geledingen van de maatschappij moeten ertoe bijdragen dit doel te bereiken, door ervoor te zorgen dat op de agenda’s van de 
verschillende landen voorrang wordt gegeven aan veiligheid en gezondheid op het werk en door een nationale preventiecultuur inzake 
veiligheid en gezondheid op te bouwen en te onderhouden.

2. In een nationale preventiecultuur inzake veiligheid en gezondheid wordt het recht op een veilige en gezonde werkomgeving op elk vlak 
gerespecteerd, werken overheden, werkgevers en werknemers actief mee aan het verzekeren van een veilige en gezonde werkomgeving 
via een systeem van vastgelegde rechten, verantwoordelijkheden en plichten, en heeft preventie de hoogste prioriteit.

3. De voortdurende verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk zou bevorderd moeten worden door een systematische aanpak 
van het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk, met daarbij inbegrepen de ontwikkeling van een nationaal beleid dat rekening 
houdt met de principes uit Deel II van het verdrag van de IAO betreffende arbeidsveiligheid en -gezondheid uit 1981 (nr. 155).

4. Overheden:

•	 Zouden	de	ratificering	van	het	verdrag	van	de	IAO	inzake	het	stimuleringskader	voor	de	gezondheid	en	veiligheid	op	het	werk	(nr.	
187) als prioritair moeten beschouwen, samen met andere IAO-conventies terzake over veiligheid en gezondheid op het werk, en 
de uitvoering van de bepalingen ervan moeten verzekeren, om zo de nationale prestaties op dat vlak systematisch te verbeteren.

•	 Zouden	 er	moeten	 voor	 instaan	dat	 er	niet	 af latende	 acties	 op	 touw	worden	 gezet	 om	een	nationale	preventiecultuur	 inzake	
veiligheid en gezondheid op te bouwen en te versterken.

•	 Zouden	 moeten	 garanderen	 dat	 de	 veiligheid	 en	 de	 gezondheid	 van	 werknemers	 op	 het	 werk	 beschermd	 wordt	 door	 een	
adequaat en geschikt systeem om de standaarden op het vlak van veiligheid en gezondheid te versterken, een sterke en efficiënte 
arbeidsinspectie inbegrepen.

5. Werkgevers zouden er moeten voor instaan dat:

•	 Preventie	integraal	deel	uitmaakt	van	hun	activiteiten,	aangezien	hoge	standaarden	op	het	vlak	van	veiligheid	en	gezondheid	op	
het werk hand in hand gaan met bedrijfssucces.

•	 Op	een	efficiënte	manier	beheersystemen	voor	veiligheid	en	gezondheid	op	het	werk	worden	ingesteld	om	werkplek	veiliger	en	
gezonder te maken.

•	 Werknemers	 en	hun	 vertegenwoordigers	 geraadpleegd,	 opgeleid,	 geïnformeerd	 en	betrokken	worden	bij	 alle	maatregelen	die	
betrekking hebben op hun veiligheid en gezondheid op het werk.

6. Bevestigend dat de werknemers recht hebben op een veilige en gezonde werkomgeving, zouden zij geraadpleegd zouden moeten 
worden over veiligheids- en gezondheidskwesties en zouden ze:

•	 De	veiligheids-	en	gezondheidsinstructies	en	–procedures	moeten	volgen,	onder	meer	betreffende	het	gebruik	van	persoonlijke	
beschermingsmiddelen.

•	 Deel	moeten	nemen	aan	opleidingen	en	sensibiliseringsactivititeiten	over	veiligheid	en	gezondheid.

•	 Moeten	samenwerken	met	hun	werkgever	inzake	maatregelen	met	betrekking	tot	hun	veiligheid	en	gezondheid	op	het	werk.

7. Het Wereldcongres over Veiligheid en Gezondheid op het Werk is een ideaal forum om kennis en ervaringen te delen over het tot 
stand brengen van veilige, gezonde en productieve werkplekken.

8. Er zou teruggeblikt moeten worden op de vooruitgang die werd geboekt bij het bewerkstelligen van veiligheid en gezondheid op het 
werk ter gelegenheid van het XIXe Wereldcongres over Veiligheid en Gezondheid op het Werk World in 2011.

9. De deelnemers aan de topconferentie verbinden zich ertoe het voortouw te nemen bij de bevordering van een preventiecultuur inzake 
veiligheid en gezondheid door veiligheid en gezondheid op het werk hoog op de nationale agenda te plaatsen.

w w w . s e o u l d e c l a r a t i o n . o r g




