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REGIONALE DIENSTEN
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Het Hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
is gevestigd in de Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
Tel.: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)
Fax: 02 233 44 88 (algemeen faxnummer)
E-mail: fod@werk.belgie.be - http://www.werk.belgie.be
De adressen van de regionale directies van de inspectiediensten
(Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk)
bevinden zich op pagina 3 van de omslag.

OPDRACHTEN VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
•

•
•
•
•
•

•

•
•

De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conﬂicten;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele
arbeidsbetrekkingen;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op
het werk;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid;
Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via
de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen;
Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid;
De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van
de arbeid;
De uitdieping van het sociale Europa.

Administraties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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De regionale diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn elke woensdag doorlopend toegankelijk voor het
publiek van 9u tot 16u30. Voor informatie betreffende de andere openingsuren of voor het maken van een afspraak, dient U zich rechtstreeks tot de
dienst in kwestie te wenden.
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DE WET EN CODEX
OVER HET WELZIJN
OP HET WERK
en uittreksels uit het

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR
DE ARBEIDSBESCHERMING

Januari 2008

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg


Deze brochure is gratis te verkrijgen:
• Telefonisch op het nummer 02 233 42 11
• Door rechtstreekse bestelling op de website van de
FOD: http://www.werk.belgie.be
• Schriftelijk bij de:
Cel Publicaties van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 BRUSSEL
Fax: 02 233 42 36
E-mail: publi@werk.belgie.be
Deze brochure is eveneens raadpleegbaar op de website
van de FOD: http://www.werk.belgie.be
Cette brochure peut être également obtenue en français.
Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van de teksten
uit deze brochure mag alleen met bronvermelding.

MEDEDELING
Indien u een recht of een voordeel wil doen gelden dat in
deze brochure vermeld staat, doet u er goed aan navraag
te doen of deze brochure wel degelijk de laatste uitgave
is. U kunt zich daarvoor wenden tot de Cel Publicaties
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg.
Deze vulgariserende brochure behandelt een reglementering die soms zeer complex is. Het is dan ook mogelijk
dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komt. In
geval van twijfel of voor bijkomende inlichtingen over de
hier behandelde materies kunt u terecht bij de diensten en
instellingen vermeld in het laatste deel van de brochure.
Let op: op basis van deze brochure kan geen enkel recht
geëist worden. De enige basis daarvoor wordt gevormd
door de regelgevende teksten.

INLEIDING

Deze brochure heeft tot doel de tekst van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk alsook de verschillende
koninklijke besluiten die hun grondslag vinden in deze wet, ter beschikking te stellen
van een ruim publiek. Deze wet, die de wet van 10 juni 1952 betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers alsmede de salubriteit van de werkplaatsen heeft vervangen, ligt immers aan de basis van een nieuwe benadering van het
preventiegebeuren in de ondernemingen wat tot gevolg heeft gehad dat gedurende de
laatste jaren een aantal uitvoeringsbesluiten zijn tot stand gekomen die de in de
onderneming bestaande structuren voor preventie en bescherming op het werk grondig hebben gewijzigd.
Daarnaast werd de bestaande reglementering die tot 1993 volledig vervat was in het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming sterk beïnvloed door de staatshervorming en de omzetting van de Europese richtlijnen. De staatshervorming heeft
tot gevolg gehad dat de bepalingen van de titels I en IV van het ARAB en de meeste
bepalingen van titel III van het ARAB die van toepassing waren op de gevaarlijke en
ongezonde inrichtingen volledig werden uitgehold. De Europese richtlijnen hebben
geleid tot een toevloed van nieuwe rechtsregels die nog moeilijk konden ingepast
worden in het ARAB. Tenslotte kon ook vastgesteld worden dat bepaalde gedeelten
van het ARAB volledig verouderd waren en niet meer beantwoordden aan de recente evoluties op technologisch en wetenschappelijk vlak. Het ARAB was dan ook aan
een volledige herziening toe, wat geleid heeft tot de totstandkoming van de ‘codex
over het welzijn op het werk’.
Thans bestaat de reglementering bijgevolg uit twee luiken:
• enerzijds een geheel van afzonderlijke koninklijke besluiten die samen de ‘Codex
over het welzijn op het werk’ worden genoemd;
• anderzijds het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)


In deze brochure vindt men de gecoördineerde tekst terug van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
alsook de volledige tekst van alle koninklijke besluiten die de Codex over het Welzijn
op het Werk vormen, bijgewerkt tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007 en de
bepalingen van het ARAB die thans nog relevant zijn en vooral vervat liggen in titel
II.
Bij wijze van inleiding wordt eerst nog even stilgestaan bij de overgang van het
ARAB naar de codex over het welzijn op het werk die omwille van de omvang van
de materie geleidelijk in drie fases tot stand komt:
• het vaststellen van de structuur van de codex over het welzijn op het werk;
• het uitvaardigen van een reeks afzonderlijke besluiten die passen in deze nieuwe
structuur;
• het coördineren van de verschillende in fase 2 uitgevaardigde besluiten.
De structuur van de codex over het welzijn op het werk is gesteund op een aantal
juridische beginselen en een aantal beginselen uit de techniek van de preventie. Hij
werd vastgesteld met een Ministeriële omzendbrief van 28 september 1993 (B.S. van
5 oktober 1993) die aldus de eerste fase van de herziening van het ARAB afsloot.
Thans bevindt men zich in de tweede fase, die bestaat uit de uitvaardiging van een
reeks koninklijke besluiten. Deze besluiten zijn vastgesteld volgens een wel bepaald
stramien waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd:
• omzetten van de verschillende minimumvoorschriften van de Europese richtlijnen
in Belgisch recht en deze minimumvoorschriften aanvullen met bepalingen van het
ARAB die strenger zijn. Aldus worden de bepalingen van het ARAB geanalyseerd
in het licht van de richtlijnen en worden:
- bepalingen van het ARAB die minder streng zijn opgeheven;
- bepalingen van het ARAB die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de richtlijn opgeheven, indien de nieuwe voorschriften beter beantwoorden aan het te
bereiken resultaat;
- bepalingen van het ARAB die strenger zijn dan de richtlijn overgenomen in het
besluit.
• ongeacht het bestaan van een richtlijn, een geheel van bestaande bepalingen van
het ARAB herwerken tot een beter geïntegreerd of leesbaar geheel, bv. de bepalingen betreffende temperatuur.
• de bestaande reglementering aanpassen aan de nieuwe inzichten die gedurende de
laatste jaren op het vlak van preventie en bescherming op het werk zijn ontstaan.
De overname van bepalingen van het ARAB (al dan niet in gewijzigde vorm) in een
nieuw koninklijk besluit heeft de opheffing van de dienovereenkomstige bepalingen
van het ARAB tot gevolg.
Elk koninklijk besluit dat in deze tweede fase wordt uitgevaardigd, is gewoonlijk
opgebouwd volgens een vast stramien dat uit de volgende zes delen bestaat:
• een bepaling betreffende het toepassingsgebied;


•
•
•
•

bepalingen die de nieuwe reglementering vaststellen;
bepalingen die gedeelten van het ARAB opheffen of wijzigen;
een bepaling betreffende het toezicht;
een aanduiding van de plaats van het besluit in de codex over het welzijn op het
werk;
• een uitvoeringsbepaling.

De in fase 3 bedoelde coördinatie zal gebeuren door de uitvaardiging van één enkel
nieuw koninklijk besluit dat alle in fase 2 uitgevaardigde besluiten vervangt en
opheft en waarbij een uniforme nummering van artikel 1 tot artikel x wordt vastgesteld. Pas in deze fase zal men kunnen spreken van een echte codex over het welzijn
op het werk, in de juridische betekenis en zal het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming ophouden te bestaan.
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8&5

WET VAN 4 AUGUSTUS 1996 BETREFFENDE HET
WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING
VAN HUN WERK (B.S. 18.9.1996)
Gewijzigd bij:
(1) wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling (BS
19.2.1998)
(2) wet van 28 februari 1999 houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen
(BS 18.3.1999)
(3) wet van 5 maart 1999 met betrekking tot de sociale verkiezingen (BS 18.3.1999)
(4) wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst (BS 20.4.1999)
(5) wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk (BS 22.6.2002)
(6) wet van 17 juni 2002 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de
wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk (BS 25.6.2002)
(7) wet van 25 februari 2003 houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 14.3.2003)
(8) wet van 3 mei 2003 houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen
(BS 16.5.2003 - Ed. 2)
(9) programmawet van 27 december 2004, hoofdstuk VI, afdeling II (BS 31.12.2004 - Ed. 2)
(10) wet van 9 maart 2005 tot wijziging van hoofdstuk V «Bijzondere bepalingen betreffende
de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen» van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 6.4.2005 - erratum: BS
13.5.2005)
(11) wet van 11 juli 2006 tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van de ondernemingen (B.S. 24.8.2006)
(12) wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, titel XIII, hoofdstuk VIII (BS
28.7.2006 - Ed. 2)
(13) wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), titel XIII, hoofdstuk VII (BS
28.12.2006 - Ed. 3; erratum: BS 12.2.2007)
(14) wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS
6.6.2007)
(15) wet van 6 februari 2007 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (BS 6.6.2007)
(16) wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, titel IX (B.S. 23.7.2007 - Ed. 1)
Omzetting in Belgisch recht van de kaderrichtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
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HOOFDSTUK I. - TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Art. 2.- § 1. Deze wet is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers.
Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld met:
1° werknemers:
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten
onder het gezag van een ander persoon;
de personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet
in een vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht;
c) de personen verbonden door een leerovereenkomst;
d) de stagiairs;
e) de leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;
2° werkgevers: de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen.
§ 2. De bepalingen van hoofdstuk V zijn bovendien van toepassing op de personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
§ 3. De Koning kan de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten geheel of
gedeeltelijk toepasselijk verklaren op andere dan de bij § 1 bedoelde personen die zich op de
bij deze wet en haar uitvoeringsbesluiten bedoelde arbeidsplaatsen bevinden.
[§ 4. Deze wet is niet van toepassing op de dienstboden en het andere huispersoneel en hun
werkgevers met uitzondering van de afdelingen 1 en 3 van Hoofdstuk Vbis (5)]
Art. 3.- § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
1° welzijn: het geheel van factoren betreffende de omstandigheden waarin arbeid wordt verricht zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid;
2° Comité: Comité voor Preventie en Bescherming op het werk;
3° Dienst: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
4° Hoge Raad: Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;
5° organisatie: de in § 2 bedoelde meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;
6° de wet van 19 maart 1991: de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden;
7° opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk
wordt verwezenlijkt;
8° bouwdirectie belast met het ontwerp: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp van het bouwwerk;
9° bouwdirectie belast met de uitvoering: iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor de uitvoering van het bouwwerk;
10° bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die voor rekening van de opdrachtgever zorg draagt voor het toezicht op de uitvoering
van het bouwwerk;
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11° aannemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten verricht tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het bouwwerk ongeacht of hij werkgever of zelfstandige is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt op de bouwplaats;
12° coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp
van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever of de bouwdirectie belast
met het ontwerp belast is om zorg te dragen voor de coördinatie inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk;
13° coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk: iedere persoon die door de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering
of de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, belast is om zorg te dragen
voor de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk;
14° tijdelijke of mobiele bouwplaats: elke bouwplaats waar civieltechnische werken of
bouwwerken worden uitgevoerd waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning;
15° arbeidsplaats: elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of
buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open
ruimte bevindt;
16° zelfstandige: iedere natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij
niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst of waarvoor zijn rechtspositie niet eenzijdig is geregeld door de overheid.
§ 2. Voor de toepassing van deze wet worden als [representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties (3)] beschouwd:
1° de interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers, die voor het
gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in de
Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn; de werknemersorganisaties moeten
bovendien ten minste 50 000 leden tellen;
2° de professionele en interprofessionele organisaties die aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een onder 1° genoemde interprofessionele organisatie.
Bovendien worden als representatieve werkgeversorganisaties beschouwd de organisaties die
overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de middenstand, gecoördineerd op
28 mei 1979, de middenstand vertegenwoordigen in de Nationale Arbeidsraad.
[Worden eveneens beschouwd als representatieve werkgeversorganisaties de organisaties die
de niet-commerciële sector vertegenwoordigen tot wie de samenstelling van de Nationale
Arbeidsraad werd uitgebreid krachtens artikel 2, § 2, derde lid van de organieke wet van 29
mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad. (1)]

HOOFDSTUK II. - ALGEMENE BEGINSELEN
Art. 4.- [§ 1. (4)] De Koning kan aan de werkgevers en de werknemers alle maatregelen
opleggen die nodig zijn voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op:
1° de arbeidsveiligheid;
2° de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;
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[3° de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; (14)]
4° de ergonomie;
5° de arbeidshygiëne;
6° de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
7° de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de
punten 1° tot 6°.
8° opgeheven (14)
De Koning kan bijzondere maatregelen vaststellen om rekening te houden met de specifieke
toestand van inzonderheid de thuiswerkers, de kleine en middelgrote ondernemingen, de
krijgsmacht, de politiediensten en de diensten voor burgerbescherming, met het oog op het
bereiken van een gelijkwaardig beschermingsniveau.
[§ 2. Tijdens de periode gedurende welke een werknemer, die verbonden is door een PWAarbeidsovereenkomst, werkt bij een gebruiker, is deze laatste, onder dezelfde voorwaarden als
een werkgever, verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten die van toepassing zijn op de arbeidsplaats.
De Koning kan bepalen welke de verplichtingen zijn die respectievelijk aan de gebruiker en
de werkgever worden opgelegd en kan de nadere regelen bepalen voor de toepassing van deze
wet en haar uitvoeringsbesluiten.
De bepalingen van hoofdstuk XI zijn eveneens van toepassing op de gebruiker. (4)]
Art. 5.- § 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:
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;

8&5

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.
[l) het voorzien in of het zich vergewissen van het bestaan van de gepaste veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk, wanneer risico’s niet kunnen worden voorkomen of
niet voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelswijzen in de sfeer van de werkorganisatie.(9)]
§ 2. De werkgever bepaalt:
a) de middelen waarmee en de wijze waarop het in § 1 bedoelde beleid inzake het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk kan worden gevoerd;
b) de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het toepassen van
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De werkgever past zijn welzijnsbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden.
§ 3. De Koning kan de in § 1 bedoelde algemene preventiebeginselen nader omschrijven en
nader uitwerken met toepassing van of ter voorkoming van specifieke risicosituaties.
Art. 6.- Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn
opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen
voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever gegeven instructies:
1° op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke
stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;
2° op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter
beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;
3° de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en
deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken;
4° de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen
vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;
5° bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan
alle verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk zijn opgelegd;
6° bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein;
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[7° op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid dat wordt tot stand gebracht in het
kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk, zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk en zich onthouden van elk wederrechtelijk
gebruik van de klachtenprocedure. (5)]
De Koning kan de verplichtingen van de werknemers nader bepalen en verder uitwerken met
toepassing van of ter voorkoming van specifieke risicosituaties.

[HOOFDSTUK IIBIS.- SPECIFIEKE BEPALINGEN
BETREFFENDE ONDERNEMINGEN MET BEPAALDE
RISICOVOLLE ACTIVITEITEN
Art. 6bis.- Elke werkgever is verplicht om voor in zijn bedrijf verrichte sloop- of verwijderingswerkzaamheden waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen, een beroep
te doen op een daartoe erkende onderneming.
Elke werkgever, die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoert waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen, moet, met het oog op de bescherming van de werknemers
waarop hij een beroep doet voor het uitvoeren van die werken, erkend worden.
De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder en de nadere regels volgens welke de ondernemingen bedoeld in het eerste lid en de werkgevers bedoeld in het tweede lid kunnen erkend
worden, wat de technische bekwaamheden waarover men moet beschikken betreft om de
werken uit te voeren, de beschermingsmiddelen voor de werknemers, alsook hun vorming en
informatie.
De Koning kan, bij besluit overlegd in Ministerraad, de in het eerste en tweede lid bedoelde
verplichting uitbreiden tot die gevallen waar het niet correct uitvoeren van zeer gespecialiseerde werkzaamheden aanleiding kan geven tot een ernstig probleem voor de werknemers.
(9)]

HOOFDSTUK III. - [BIJZONDERE BEPALINGEN
BETREFFENDE TEWERKSTELLING OP EENZELFDE
ARBEIDSPLAATS OF OP AANPALENDE OF NABURIGE
ARBEIDSPLAATSEN (16)]
[Art. 7.- § 1. Verschillende ondernemingen of instellingen die bedrijvig zijn op eenzelfde
arbeidsplaats waar werknemers werken, ongeacht of ze daar al dan niet zelf werknemers
tewerkstellen, zijn ertoe gehouden:
1° samen te werken bij de uitvoering van de maatregelen met betrekking tot het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
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2° rekening houdend met de aard van hun werkzaamheden, hun optreden te coördineren met
het oog op de bescherming tegen en de preventie van risico’s voor het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk;
3° elkaar wederzijds de nodige informatie te geven inzonderheid betreffende, naargelang het
geval:
a) de risico’s voor het welzijn alsmede de preventiemaatregelen en -activiteiten, voor elk
type werkpost en/of elke soort functie en/of elke activiteit voor zover deze informatie
relevant is voor de samenwerking of coördinatie;
b) de maatregelen welke zijn genomen voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de
evacuatie van de werknemers en de aangeduide personen die belast zijn met het in
praktijk brengen van deze maatregelen.
§ 2. Verschillende ondernemingen of instellingen die bedrijvig zijn op aanpalende of naburige
arbeidsplaatsen, gelegen in eenzelfde onroerend goed met gemeenschappelijke uitrustingen,
toegangs-, evacuatie- of reddingsvoorzieningen, werken samen en coördineren hun optreden
met betrekking tot het gebruik en desgevallend het beheer van deze uitrustingen en voorzieningen die een invloed kunnen hebben op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
die op deze arbeidsplaatsen werken.
§ 3. De Koning kan de wijze waarop de in § 1, 3°, bedoelde informatie wordt verstrekt, bepalen.
Hij kan eveneens de nadere regels bepalen voor de in §§ 1 en 2 bedoelde samenwerking en
coördinatie.
§ 4. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing wanneer de bepalingen van
hoofdstuk IV of V van toepassing zijn. (16)]

[HOOFDSTUK IV. - BIJZONDERE BEPALINGEN
BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR
ONDERNEMINGEN VAN BUITENAF OF DOOR
UITZENDKRACHTEN (9)]
<"'%&-*/(8&3,;"".)&%&/7"/8&3,(&7&340';&-'45"/%*(&/
7"/#6*5&/"'
Art. 8.- § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op aannemers en onderaannemers die in de inrichting van een werkgever werkzaamheden uitvoeren, en op die werkgever
zelf.
§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling wordt verstaan onder:
1° «inrichting»: de geografisch afgebakende plaats die deel uitmaakt van een onderneming
of een instelling, en die onder de verantwoordelijkheid valt van een werkgever die er zelf
werknemers tewerkstelt.
Worden met een inrichting gelijkgesteld, installaties die door een werkgever uitgebaat
worden;
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2° «aannemer»: een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in de inrichting van een
werkgever, voor diens rekening of met diens toestemming, werkzaamheden verricht
conform een met deze laatste werkgever gesloten overeenkomst;
3° «onderaannemer»: een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in het kader van de
onder 2° bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verricht in de inrichting van een werkgever op basis van een met een aannemer gesloten overeenkomst.
Voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden eveneens als onderaannemers
beschouwd, werkgevers of zelfstandigen van buitenaf die in het kader van de onder vorig lid,
2° bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verrichten in de inrichting van een werkgever op
basis van een met een onderaannemer gesloten overeenkomst.
Art. 9.- § 1. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden:
1° de aannemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van de werknemers van
de aannemers en onderaannemers en ten behoeve van het overleg met betrekking tot de
maatregelen bedoeld in 4°.
Deze informatie betreft inzonderheid:
a) de risico’s voor het welzijn van de werknemers alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen en -activiteiten, zowel voor de inrichting in het algemeen als voor elk
type werkpost en/of elke soort functie of activiteit voor zover deze informatie relevant
is voor de samenwerking of coördinatie;
b) de maatregelen welke zijn genomen voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de
evacuatie van werknemers en de aangewezen werknemers die belast zijn met het in
praktijk brengen van deze maatregelen;
2° zich ervan vergewissen dat de in 1° bedoelde werknemers de passende opleiding en
instructies inherent aan zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen;
3° de gepaste matregelen te treffen voor de organisatie van het aan zijn inrichting specifiek
onthaal van de in 1° bedoelde werknemers en, in voorkomend geval, deze aan een lid van
zijn hiërarchische lijn toe te vertrouwen;
4° Het optreden van de aannemers en onderaannemers te coördineren en de samenwerking
tussen deze aannemers en onderaannemers en zijn inrichting bij de uitvoering van de
maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te
verzekeren;
5° er zorg voor te dragen dat de aannemers hun verplichtingen inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan zijn inrichting, naleven.
§ 2. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en,
in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden:
1° elke aannemer te weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de verplichtingen
opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van
de werknemers niet naleeft;
2° met elke aannemer een overeenkomst te sluiten waarin inzonderheid volgende bedingen
zijn opgenomen:
a) de aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren, na te leven en door zijn onderaannemers te doen
naleven;
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b) indien de aannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft,
kan de werkgever in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de
nodige maatregelen treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten
van de aannemer;
c) de aannemer die een beroep doet op (een) onderaannemer(s) voor het uitvoeren van
werkzaamheden in de inrichting van een werkgever, verbindt er zich toe om in de
overeenkomst(en) met deze onderaannemer(s) de bedingen op te nemen zoals bedoeld
onder a) en b), wat inzonderheid inhoudt dat hijzelf, indien de onderaannemer zijn
onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, de nodige maatregelen kan
treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de onderaannemer;
3° zelf, na ingebrekestelling van de aannemer, onverwijld de nodige maatregelen in verband
met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting te treffen, indien de aannemer deze maatregelen niet neemt of zijn verplichtingen
gebrekkig naleeft.
Art. 10.- § 1. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers die werkzaamheden komen uitvoeren in de inrichting van een werkgever, zijn ertoe gehouden:
1° hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
die eigen zijn aan de inrichting waar zij werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven en
te doen naleven door hun onderaannemers;
2° de informatie, bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, aan hun werknemers en onderaannemer(s) te
verstrekken;
3° aan de werkgever bij wie zij werkzaamheden zullen uitvoeren de nodige informatie te
verstrekken over de risico’s eigen aan die werkzaamheden;
4° hun medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking bedoeld in artikel 9,
§ 1, 4°;
§ 2. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers hebben ten aanzien van hun
onderaannemers dezelfde verplichtingen als de werkgever in toepassing van artikel 9, § 2
heeft ten aanzien van de aannemers.
Art. 11.- In afwijking van de artikelen 9, § 2, 2°, b) en 10, § 2, kan een aannemer of, in voorkomend geval, een onderaannemer met de werkgever in wiens inrichting hij werkzaamheden
komt uitvoeren overeenkomen dat deze laatste in naam en voor rekening van de aannemer of
onderaannemer zorgt voor de naleving van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting.
Art. 12.- § 1. De Koning kan:
1° de verplichtingen van de artikelen 9 en 10 toepasselijk verklaren op de werkgever in
wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door werkgevers of zelfstandigen,
zonder dat zij met eerstgenoemde werkgever een overeenkomst hebben gesloten en op
die werkgevers of zelfstandigen, wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd in
gelijkaardige omstandigheden als deze bedoeld in de artikelen 9 en 10;
2° de wijze bepalen waarop de in de artikel 9, § 1, 1° en artikel 10, § 1, 2° en 3° bedoelde
informatie wordt verstrekt;
3° de nadere regels betreffende de coördinatie en de samenwerking vaststellen;
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4° bepalen welke verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk eigen zijn aan de inrichting waarin de aannemers en, in voorkomend geval,
onderaannemers werkzaamheden uitvoeren;
5° de verplichtingen van de werkgevers in wier inrichting aannemers en, in voorkomend
geval, onderaannemers werkzaamheden uitvoeren en de verplichtingen van deze aannemers en onderaannemers nader bepalen.
§ 2. De Koning kan tevens bepalen onder welke voorwaarden en volgens welke nadere regels
de in artikel 9, § 1, bedoelde werkgevers zelf de werknemers van de aannemers en onderaannemers informeren en opleiden.
§ 3. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt bedoeld in § 1, 2°, de nadere regels
bedoeld in § 1, 3°, of de voorwaarden bedoeld in § 2, kunnen worden vastgesteld, voor de
werkgevers waarop de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités van toepassing is, bij een in een paritair comité of in de
Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen bindend verklaard is, en voor de andere werkgevers bij een overeenkomst gesloten
tussen de organisaties die betrokken werkgevers en werknemers vertegenwoordigen en de
minister bevoegd inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
§ 4. De Koning neemt de in §§ 1 en 2 bedoelde besluiten, wanneer zij van toepassing kunnen
zijn op zelfstandigen, na advies van de minister tot wiens bevoegdheid de middenstand
behoort. (16)]
<"'%&-*/(8&3,;"".)&%&/7"/%&6*5;&/%,3"$)5&/#*+
(&#36*,&34
Art. 12bis.- De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de gebruiker en het uitzendbureau zoals bedoeld in de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
Art. 12ter.- Elke gebruiker van uitzendkrachten is ertoe gehouden de diensten te weigeren van
het uitzendbureau waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen opgelegd door deze wet
en door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft.
De bepaling, als bedoeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan de verplichtingen die de
gebruiker heeft ten aanzien van de uitzendkrachten krachtens deze wet en de wet van 24 juli
1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers en hun uitvoeringsbesluiten.
Art. 12quater.- Elk uitzendbureau is ertoe gehouden te weigeren zijn uitzendkrachten ter
beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen
opgelegd door deze wet en door de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en
hun uitvoeringsbesluiten, ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft.
De bepaling, als bedoeld in het eerste lid, doet geen afbreuk aan de verplichtingen die het
uitzendbureau heeft ten aanzien van de uitzendkrachten krachtens deze wet en de wet van 24
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juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers en hun uitvoeringsbesluiten. (7)]
Art. 13.- [De bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling 1, zijn niet van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in hoofdstuk V. (7)]

HOOFDSTUK V. - BIJZONDERE BEPALINGEN
BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN
"'%&-*/(*/-&*%&/%&#&1"-*/(&/
Art. 14.- Zijn betrokken bij de verplichtingen in verband met de werkzaamheden op tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen:
1° de opdrachtgever;
2° de bouwdirectie belast met het ontwerp en de personen aan wie zij bepaalde opdrachten
in onderaanneming heeft toevertrouwd;
3° de bouwdirectie belast met de uitvoering;
4° de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en de personen aan wie zij
bepaalde opdrachten in onderaanneming heeft toevertrouwd;
5° de aannemer;
6° de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk;
7° de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk;
8° de werknemer.
Wanneer de opdrachten van de bouwdirectie belast met het ontwerp of van de bouwdirectie
belast met de controle op de uitvoering geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend door een
architect, bedoeld bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect, is deze architect ertoe gehouden de verplichtingen die krachtens deze
wet en zijn uitvoeringsbesluiten worden opgelegd aan deze bouwdirecties na te leven.
Art. 15.- De personen die met toepassing van dit hoofdstuk op enigerlei wijze betrokken zijn
bij de verplichtingen in verband met werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats
passen de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 toe.
"'%&-*/()&50/58&317"/)&5#0688&3,
Art. 16.- De opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp:
1° stelt een coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het
ontwerp van het bouwwerk aan voor een bouwplaats waarop verscheidene aannemers
werkzaam zullen zijn;
2° ziet er op toe dat er voor de opening van de bouwplaats, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.
Art. 17.- In de ontwerp-, studie- en uitwerkingsfasen van het ontwerp van het bouwwerk
neemt de bouwdirectie belast met het ontwerp of zijn onderaannemer, en in voorkomend
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geval, de opdrachtgever de algemene preventiebeginselen bedoeld in de artikelen 5 en 15 in
acht bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, in verband met de planning
van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden evenals
bij de raming van de duur van de verwezenlijking van deze verschillende werken of werkfasen.
Art. 18.- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het
ontwerp van het bouwwerk heeft inzonderheid als opdracht:
1° de uitvoering van de bepalingen van artikel 17 te coördineren;
2° een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen of te laten opstellen, waarin de op de
betrokken bouwplaats toepasselijke regels worden vermeld, eventueel rekening houdend
met de exploitatiewerkzaamheden op de bouwplaats en waarin voorts specifieke maatregelen voorkomen met betrekking tot de werkzaamheden die behoren tot de door de
Koning bepaalde categorieën;
3° een dossier samen te stellen dat is aangepast aan de kenmerken van het bouwwerk en
waarin de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige gegevens worden vermeld, waarmee bij eventuele latere werkzaamheden rekening moet worden gehouden.
Art. 19.- § 1. De Koning bepaalt:
1° de voorwaarden en de nadere regels voor de toepassing van artikel 16;
2° in welke gevallen [(10)] een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld evenals de
inhoud ervan en de specifieke toepassingsmaatregelen;
3° in welke gevallen de verplichtingen bedoeld in de artikelen 16 en 17 rusten op de
opdrachtgever en in welke gevallen zij rusten op de bouwdirectie belast met het ontwerp;
4° de voorwaarden waaraan de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk moeten voldoen om hun functie uit
te oefenen, [met inbegrip van hun vorming en de voorwaarden en de nadere regels betreffende de organisatie en de eventuele erkenning van deze vorming,(9)] evenals hun
bevoegdheden en de middelen waarover ze moeten kunnen beschikken;
5° de nadere verplichtingen in verband met de uitwerkingsfase van het ontwerp van het
bouwwerk die voortvloeien uit de richtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld,
van de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met het ontwerp en haar onderaannemer en
de coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk.
[De Koning kan, bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, gevallen,
verplichtingen en nadere regelen, een onderscheid maken tussen de bouwwerken op grond
van hun omvang, hun complexiteit of hun risicograad, met het oog op het bereiken van een
gelijkwaardig beschermingsniveau van de werknemers. (10)]
§ 2. De besluiten bedoeld in dit artikel worden genomen na advies van de minister tot wiens
bevoegdheid de middenstand behoort, wanneer zij betrekking hebben op het beroep en de
verantwoordelijkheden van de architect.
"'%&-*/(%&7&38&;&/-*+,*/(7"/)&5#0688&3,
Art. 20.- De opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie
belast met de controle op de uitvoering organiseert de coördinatie van de werkzaamheden van
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de verschillende aannemers en, in voorkomend geval, van de andere betrokkenen, evenals de
samenwerking tussen deze verschillende aannemers, en in voorkomend geval, van de andere
betrokkenen met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats wanneer:
1° zij zich gelijktijdig op de bouwplaats bevinden;
2° zij elkaar op de bouwplaats opvolgen.
De aannemers en, in voorkomend geval, de andere betrokkenen zijn er toe gehouden hun
medewerking te verlenen aan deze coördinatie en samenwerking.
Art. 21.- De opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie
belast met de controle op de uitvoering:
1° stelt een coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk aan, voor een bouwplaats waarop verscheidene aannemers werkzaam zullen
zijn;
2° doet aan de door de Koning aangeduide overheid, voor de aanvang van de werkzaamheden, een voorafgaande kennisgeving voor de opening van de bouwplaats toekomen.
Art. 22.- De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk heeft inzonderheid als opdracht:
1° de tenuitvoerlegging te coördineren van de algemene beginselen inzake preventie en
veiligheid bij de technische of organisatorische keuzen met het oog op de planning van
de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd
evenals bij de raming van de duur van de uitvoering van deze verschillende werken of
werkfasen;
2° de tenuitvoerlegging te coördineren van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen dat
de aannemers:
a) de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk bedoeld in de artikelen 4, 5 en 15 coherent toepassen;
b) het veiligheids- en gezondheidsplan bedoeld in artikel 16, 2° toepassen;
3° de eventuele aanpassingen aan te brengen in het veiligheids- en gezondheidsplan bedoeld
in artikel 16, 2°, en het dossier bedoeld in artikel 18, 3° of deze te laten aanbrengen
naargelang van de voortgang van de werken en de eventueel daarin aangebrachte wijzigingen;
4° de samenwerking en de coördinatie te organiseren van de aannemers, ook van die welke
elkaar op de bouwplaats opvolgen, met het oog op de bescherming van de werknemers
en de preventie van ongevallen en van beroepsmatige gezondheidsrisico’s, alsmede de
wederzijdse informatie;
5° de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures te coördineren;
6° de nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen
betreden.
Art. 23.- De Koning bepaalt:
1° de voorwaarden en de nadere regelen voor de toepassing van de artikelen 20 en 21;
2° in welke gevallen de verplichtingen bedoeld in de artikelen 20 en 21 rusten op de
opdrachtgever, in welke gevallen zij rusten op de bouwdirectie belast met de uitvoering
van het bouwwerk en in welke gevallen ze rusten op de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
3° in welke gevallen [...(10)] de voorafgaande kennisgeving bedoeld in artikel 21, 2°, moet
gebeuren, evenals de inhoud ervan;
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4° de voorwaarden waaraan de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
verwezenlijking van het bouwwerk moeten voldoen om hun functie uit te oefenen, [met
inbegrip van hun vorming en de voorwaarden en de nadere regels betreffende de organisatie en de eventuele erkenning van deze vorming,(9)] evenals hun bevoegdheden en de
middelen waarover zij moeten kunnen beschikken;
5° de nadere verplichtingen in verband met de verwezenlijking van het bouwwerk die voortvloeien uit de richtlijnen die door de Europese Unie zijn vastgesteld van:
a) de opdrachtgever;
b) de bouwdirectie belast met de uitvoering;
c) de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
d) de onderaannemers van de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
e) de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk;
f) de aannemers.
[De Koning kan, bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, gevallen,
verplichtingen en nadere regelen, een onderscheid maken tussen de bouwwerken op grond
van hun omvang, hun complexiteit of hun risicograad, met het oog op het bereiken van een
gelijkwaardig beschermingsniveau van de werknemers. (10)]
Art. 24.- De Koning stelt de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen vast die moeten worden
nageleefd door de aannemers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van het bouwwerk.
Art. 25.- De bouwdirectie belast met de uitvoering is er toe gehouden alle maatregelen vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 23, 5° en 24 na te leven en te doen naleven door alle
aannemers en onderaannemers die betrokken zijn bij de verwezenlijking van het bouwwerk.
Art. 26.- Elke aannemer is er toe gehouden alle maatregelen vastgesteld ter uitvoering van de
artikelen 23, 5° en 24 na te leven en te doen naleven door iedere persoon die in welk stadium
ook als onderaannemer van hemzelf of van een andere onderaannemer is opgetreden evenals
door iedere persoon die hem personeel ter beschikking stelt.
Art. 27.- Elke onderaannemer is er toe gehouden alle maatregelen vastgesteld ter uitvoering
van de artikelen 23, 5°, en 24 na te leven en te doen naleven door iedere persoon die in welk
stadium ook als onderaannemer van hemzelf is opgetreden evenals door iedere persoon die
hem personeel ter beschikking stelt.
Art. 28.- Indien de bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer of de onderaannemer
voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een beroep doen op zelfstandigen, zien zij
erop toe dat deze zelfstandigen alle maatregelen vastgesteld ter uitvoering van de artikelen 23,
5° en 24 naleven.
De zelfstandigen zijn ertoe gehouden mee te werken aan de toepassing van de krachtens de
artikelen 23, 5° en 24 vastgestelde maatregelen.
Art. 29.- Met het oog op de toepassing van de bepalingen van de artikelen 25, 26, 27 en 28
hebben, naargelang van het geval, de bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer of
de onderaannemer inzonderheid de volgende verplichtingen:
1° de aannemer, onderaannemer of zelfstandige te weren van wie zij kunnen weten dat hij
de verplichtingen opgelegd door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft;
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2° met de aannemer, onderaannemer of zelfstandige een overeenkomst te sluiten waarin
inzonderheid de volgende bedingen zijn opgenomen:
a) de aannemer, de onderaannemer of de zelfstandige verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te
leven;
b) indien de aannemer, de onderaannemer of de zelfstandige zijn onder a) bedoelde
verplichtingen niet of gebrekkig nakomt, kan de bouwdirectie belast met de uitvoering
of de aannemer zelf de nodige maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen,
op kosten van de persoon die in gebreke is gebleven;
3° ingeval de aannemer, de onderaannemer of de zelfstandige de verplichtingen inzake
veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen niet of gebrekkig naleeft,
na ingebrekestelling van deze aannemer, onderaannemer of zelfstandige, zelf de nodige
maatregelen te nemen.
Art. 30.- De bepalingen van de artikelen 25 tot 29 zijn niet van toepassing wanneer artikel 12
van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten of artikel 8 van de wet van 14 juli
1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
van toepassing is.
Art. 31.- De werkgever is er toe gehouden alle maatregelen vastgesteld ter uitvoering van de
artikelen 23, 5° en 24 na te leven en te doen naleven door zijn werknemers.
Art. 32.- De Koning bepaalt vanaf welke omvang van de bouwplaats, een coördinatiestructuur
op de bouwplaats wordt opgericht.
Hij bepaalt eveneens, rekening houdend met de omvang van de bouwplaats en de risicograad,
de voorwaarden en de nadere regelen betreffende de instelling van deze coördinatiestructuur
op de bouwplaats.

[HOOFDSTUK VBIS. - BIJZONDERE BEPALINGEN
BETREFFENDE GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST
SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK
"'%&-*/("-(&.&/&#&1"-*/(&/%&'*/*5*&
[Art. 32bis.- De werkgevers en de werknemers alsmede de daarmee gelijkgestelde personen
bedoeld in artikel 2, § 1, en de andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te
onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk.
De andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk passen met het oog op hun bescherming de bepalingen
van de artikelen 32decies tot 32duodecies toe.
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De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de toepassing van dit
hoofdstuk op de werknemers van de ondernemingen van buitenaf die voortdurend aanwezig
zijn in de inrichting van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. (14)]
Art. 32ter.- Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:
[1° geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon
waarop dit hoofdstuk van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk; (14)]
[2° pesterijen op het werk: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een
bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de
fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit
hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn
betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in
woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap,
leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming; (14)]
[3° ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal
of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. (14)]
Alle functiebenamingen die gebruikt worden in dit hoofdstuk, zoals die van preventieadviseur
of vertrouwenspersoon hebben zowel op vrouwen als op mannen betrekking.
[Voor zover de pesterijen verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd,
seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming zijn de bepalingen van dit hoofdstuk de omzetting in Belgisch recht van:
1° de richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep;
2° de richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van
gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming;
3° de richtlijn 76/207/EEG van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij de richtlijn 2002/73 van 23 september 2002. (14)]
"'%&-*/(13&7&/5*&.""53&(&-&/
Art. 32quater.- [§ 1. De werkgever bepaalt in toepassing van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 welke maatregelen moeten getroffen worden om geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk te voorkomen.
Hij stelt deze preventiemaatregelen vast op grond van een risicoanalyse en rekening houdend
met de aard van de activiteiten en de grootte van de onderneming.
De in het tweede lid bedoelde maatregelen zijn ten minste:
1° materiële en organisatorische maatregelen waardoor geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk, kunnen worden voorkomen;
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2° de procedures van toepassing, wanneer er een melding gebeurt van feiten en die inzonderheid betrekking hebben op:
a) het onthaal en de adviesverlening aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
b) de nadere regels volgens welke deze personen een beroep kunnen doen op de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon, aangewezen voor de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur;
d) de wedertewerkstelling van de werknemers die verklaard hebben het voorwerp te zijn
geweest van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en de begeleiding van deze personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling.
3° de specifieke maatregelen ter bescherming van de werknemers die bij de uitvoering van
hun werk in contact komen met de andere dan de bij artikel 2, § 1 bedoelde personen die
in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
4° de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de voorkoming van feiten van geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
5° de voorlichting en de opleiding van de werknemers;
6° de voorlichting van het comité.
De in het derde lid bedoelde maatregelen worden getroffen, na advies van het comité, met
uitzondering van de maatregelen bedoeld in 2°, die worden vastgesteld na akkoord van het
comité.
Indien geen akkoord wordt bereikt vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en volgens de
nadere regels bepaald door de Koning, het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar
bedoeld in artikel 80.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel, kan de werkgever, indien ingevolge het in het
vijfde lid bedoelde advies, nog geen akkoord wordt bereikt, de maatregelen treffen, voor zover
ten minste twee derden van de leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het
comité hun akkoord geven. (14)]
§ 2. De Koning kan de voorwaarden en de nadere regels voor de toepassing van dit artikel
vaststellen. Hij kan bovendien bijzondere maatregelen treffen om rekening te houden met
specifieke of nieuwe risicosituaties of om rekening te houden met de specifieke toestand van
de werknemer.
Voor de werkgevers op wie de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités van toepassing is, kunnen de in het eerste lid bedoelde voorwaarden, nadere regels en bijzondere maatregelen nochtans worden vastgesteld bij een
in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit.
[Art. 32quinquies.- De werkgever waakt er over dat de werknemers die, bij de uitvoering van
hun werk, het voorwerp zijn geweest van een daad van geweld, gepleegd door andere personen dan deze bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet en die zich op de arbeidsplaats bevinden,
een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen.
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Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, draagt de werkgever de kosten
van de in het eerste lid bedoelde maatregel.
De Koning kan de grenzen bepalen waarbinnen de in het tweede lid bedoelde kosten ten laste
zijn van de werkgever. (14)]
[Art. 32sexies.- § 1. De werkgever beslist, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in uitvoering van hoofdstuk VI, of de opdrachten die in dit hoofdstuk aan de preventieadviseur
worden toegewezen zullen worden uitgevoerd door de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk of door een externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk.
Indien hij de opdrachten toevertrouwt aan de interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk, wijst hij, na het voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de
personeelsleden binnen het comité, een preventieadviseur aan die gespecialiseerd is in de
psychosociale aspecten van het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
Indien geen akkoord wordt bereikt, vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en volgens de
nadere regels bepaald door de Koning, het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar
bedoeld in artikel 80.
Indien, ingevolge het in het derde lid bedoelde advies, nog steeds geen akkoord wordt bereikt
of indien de werkgever minder dan 50 werknemers tewerkstelt, doet de werkgever een beroep
op een preventieadviseur die gespecialiseerd is inzake de psychosociale aspecten van het
werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die behoort tot
een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De werkgever die in zijn interne dienst voor preventie en bescherming op het werk beschikt
over een preventieadviseur die gespecialiseerd is inzake de psychosociale aspecten van het
werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, mag aanvullend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
De preventieadviseur bedoeld in deze paragraaf mag niet tezelfdertijd de functie van preventieadviseur bevoegd voor de arbeidsgeneeskunde uitoefenen.
§ 2. De werkgever wijst, in voorkomend geval, één of meerdere vertrouwenspersonen aan, na
het voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen
het comité.
Hij verwijdert hen uit hun functie na voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers
van de personeelsleden binnen het comité.
Indien er geen akkoord wordt bereikt over de aanwijzing van de vertrouwenspersoon of de
verwijdering uit zijn functie, vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en de nadere regels
bepaald door de Koning, het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar, vooraleer de
beslissing te treffen. Indien hij het advies van deze ambtenaar niet volgt, deelt hij eveneens de
redenen hiervoor mee aan het comité.
Indien de werkgever slechts een beroep doet op een preventieadviseur van een externe dienst
voor preventie en bescherming op het werk, moet de vertrouwenspersoon behoren tot het
personeel van de werkgever, indien deze meer dan 20 werknemers tewerkstelt.
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De vertrouwenspersonen oefenen hun functie volledig autonoom uit en mogen geen nadeel
ondervinden van hun activiteiten als vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon mag niet tezelfdertijd de functie van preventieadviseur bevoegd voor
de arbeidsgeneeskunde uitoefenen.
De Koning kan de voorwaarden en de nadere regels betreffende de rechtspositie van de vertrouwenspersoon vaststellen.
§ 3. De Koning bepaalt de opdrachten en de taken van de preventieadviseur en van de vertrouwenspersonen, alsmede de opleiding die nodig is voor de goede uitvoering van hun opdracht.
(14)]
Art. 32septies.- Wanneer feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk ter kennis worden gebracht van de werkgever, moet hij de geschikte maatregelen nemen
overeenkomstig dit hoofdstuk. Indien de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk doorgaan na de inwerkingtreding van de maatregelen of indien de werkgever nalaat de nodige maatregelen te treffen, wendt de preventieadviseur zich, [na akkoord
van de werknemer die de met redenen omklede klacht heeft ingediend (14)], tot de ambtenaren belast met het toezicht op deze wet.
[Art. 32octies.- In het arbeidsreglement worden ten minste de volgende elementen opgenomen:
1° de coördinaten van de preventieadviseur en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon;
2° de procedures bedoeld in artikel 32quater, § 1, derde lid, 2°. (14)]
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[Art. 32nonies.- De werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk richt zich tot de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon en kan bij deze personen een met redenen omklede klacht indienen volgens de voorwaarden en de nadere regels vastgesteld met toepassing van artikel 32quater, § 2.
De in het eerste lid bedoelde werknemer kan zich eveneens richten tot de met het toezicht
belaste ambtenaar bedoeld in artikel 80, die, overeenkomstig de wet van 16 november 1972
betreffende de arbeidsinspectie, onderzoekt of de werkgever de bepalingen van dit hoofdstuk
alsook zijn uitvoeringsbesluiten naleeft. (14)]
[Art. 32decies.- § 1. Al wie een belang kan aantonen kan voor het bevoegde rechtscollege een
vordering instellen om de naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk af te dwingen en kan
inzonderheid de toekenning van schadevergoeding vorderen.
Indien de arbeidsrechtbank vaststelt dat de werkgever een procedure voor de behandeling van
een met redenen omklede klacht heeft opgesteld in uitvoering van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten en zij vaststelt dat deze procedure wettig kan worden toegepast, kan de rechtbank, wanneer de werknemer zich rechtstreeks tot haar richt, aan deze werknemer bevelen de
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voornoemde procedure toe te passen. In dat geval wordt de behandeling van de zaak opgeschort tot deze procedure is beëindigd.
§ 2. Op verzoek van de persoon die verklaart het voorwerp te zijn van feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of van de organisaties en instellingen
bedoeld in artikel 32duodecies stelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank het bestaan vast van
deze feiten en beveelt hij de staking ervan, binnen de door hem vastgestelde termijn, zelfs
indien deze feiten onder het strafrecht vallen.
De vordering bedoeld in het eerste lid wordt aanhangig gemaakt en behandeld zoals in kort
geding. Zij wordt ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak.
Over de vordering wordt uitspraak gedaan niettegenstaande vervolging wegens dezelfde feiten voor enig strafgerecht.
Wanneer een vordering tot staking van bij de strafrechter aanhangig gemaakte feiten ingesteld
is, wordt over de strafvervolging pas uitspraak gedaan nadat over de vordering tot staking een
in kracht van gewijsde getreden beslissing gewezen is. Tijdens de opschorting is de verjaring
van de strafvordering geschorst.
Binnen vijf dagen na de uitspraak van de beschikking zendt de griffier bij gewone brief een
niet ondertekend afschrift van de beschikking aan elke partij en aan de arbeidsauditeur.
De voorzitter van de arbeidsrechtbank kan de opheffing van de staking bevelen zodra bewezen
is dat een einde is gemaakt aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk.
De voorzitter van de arbeidsrechtbank kan bevelen dat zijn beslissing of de samenvatting die
hij opstelt wordt aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn, in voorkomend geval zowel
buiten als binnen de inrichtingen van de werkgever en dat zijn vonnis of de samenvatting die
hij opstelt in kranten of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt. Dit alles gebeurt op
kosten van de dader. Deze maatregelen van openbaarmaking mogen evenwel slechts opgelegd
worden indien zij er kunnen toe bijdragen dat de gewraakte daad of de uitwerking ervan
ophouden.
§ 3. Aan de werkgever kunnen voorlopige maatregelen worden opgelegd die tot doel hebben
de bepalingen van dit hoofdstuk en zijn uitvoeringsbesluiten te doen naleven.
De in het eerste lid bedoelde voorlopige maatregelen hebben inzonderheid betrekking op:
1° de toepassing van de preventiemaatregelen;
2° maatregelen die er voor zorgen dat er daadwerkelijk een einde wordt gesteld aan de feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De vordering betreffende de voorlopige maatregelen wordt ingeleid bij verzoekschrift op
tegenspraak en gebracht voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank opdat er over zou worden
beslist in de vormen en binnen de termijnen van de rechtspleging in kort geding. (15)]
Art. 32undecies.- Wanneer een persoon die een belang kan aantonen voor het bevoegde
rechtscollege feiten aanvoert die het bestaan van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk kunnen doen vermoeden, valt de bewijslast dat er zich geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hebben voorgedaan ten laste van de verweerder.
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Het eerste lid is niet van toepassing op de strafrechtspleging en doet geen afbreuk aan andere
gunstigere wetsbepalingen inzake bewijslast.
Art. 32duodecies.- Ter verdediging van de rechten van de personen op wie dit hoofdstuk van
toepassing is, kunnen in alle geschillen waartoe de toepassing van dit hoofdstuk aanleiding
zou kunnen geven, in rechte optreden:
1° de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, zoals die bij artikel 3 van de
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire
comités zijn bepaald;
2° de representatieve vakorganisaties in de zin van artikel 7 van de wet van 19 december
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
3° de representatieve vakorganisaties in het aangewezen orgaan van vakbondsoverleg voor
de administraties, diensten en instellingen waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel niet van
toepassing is;
4° de instellingen van openbaar nut en verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld bij de
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de
instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, met ten minste drie
jaar rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de vordering wordt ingesteld, wanneer door
de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag afbreuk is gedaan aan
hetgeen zij statutair nastreven.
[5° het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, in de geschillen die
betrekking hebben op de domeinen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1° en 2°, van de wet
van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding;
6° het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, opgericht door de wet van 16
december 2002 in de geschillen die betrekking hebben op het geslacht. (14)]
[De bevoegdheid van de in het eerste lid bedoelde organisaties doet geen afbreuk aan het recht
van de persoon die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk om zelf op te treden of in het geding tussen te komen. (14)]
De in het eerste lid, bedoelde organisaties kunnen hun bevoegdheid evenwel enkel uitoefenen
mits [de persoon die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk (14)] ermee akkoord gaat.
Art. 32tredecies.- [§ 1. De werkgever mag, behalve om redenen die vreemd zijn aan de
klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring, de arbeidsverhouding van de volgende
werknemers niet beëindigen, en hij mag evenmin de arbeidsvoorwaarden van die werknemers
op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen:
1° de werknemer die op het vlak van de onderneming of instelling die hem tewerkstelt,
overeenkomstig de vigerende procedures, een met redenen omklede klacht heeft ingediend;
2° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de met het toezicht belaste ambtenaar
bedoeld in artikel 80;
3° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de politiediensten, een lid van het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter;
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4° de werknemer die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt
ingesteld op grond van dit hoofdstuk;
5° de werknemer die optreedt als getuige doordat hij, in het kader van het onderzoek van de
met redenen omklede klacht, in een ondertekend en gedateerd document de feiten die hij
zelf heeft gezien of gehoord en die betrekking hebben op de toestand die het voorwerp is
van de met redenen omklede klacht, ter kennis brengt van de preventieadviseur of doordat hij optreedt als getuige in rechte. (14)]
§ 2. De bewijslast van [de in § 1 bedoelde redenen en rechtvaardiging (14)] berust bij de
werkgever, wanneer de werknemer wordt ontslagen of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd binnen twaalf maanden volgend op het indienen van de klacht of het afleggen
van de getuigenverklaring. Deze bewijslast berust eveneens bij de werkgever in geval van
ontslag of eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden nadat een rechtsvordering werd
ingesteld, en dit tot drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis.
§ 3. Wanneer de werkgever de arbeidsverhouding beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt in strijd met de bepalingen van § 1, kan de werknemer, of de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, verzoeken hem opnieuw in de onderneming of de instelling
op te nemen onder de voorwaarden die bestonden voor de feiten die tot de klacht aanleiding
hebben gegeven.
Het verzoek moet met een aangetekende brief gebeuren binnen dertig dagen volgend op de
datum van de kennisgeving van de opzegging, van de beëindiging zonder opzegging of van de
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet zich binnen dertig
dagen volgend op de kennisgeving van de brief over het verzoek uitspreken.
De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming of de instelling opneemt of hem
zijn functie onder de voorwaarden die bestonden voor de feiten die tot de klacht aanleiding
hebben gegeven laat uitoefenen, moet het wegens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden gederfde loon betalen alsmede de werkgevers- en werknemersbijdragen op dat loon
storten. (5)]
[§ 4. De werkgever moet in de volgende gevallen een vergoeding betalen aan de werknemer:
1° wanneer de werknemer na het in § 3, eerste lid bedoelde verzoek niet opnieuw wordt
opgenomen of zijn functie niet kan uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor
de feiten die tot de klacht aanleiding hebben gegeven en de rechter geoordeeld heeft dat
het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de bepalingen van § 1;
2° wanneer de werknemer het in § 3, eerste lid bedoelde verzoek niet heeft ingediend en de
rechter geoordeeld heeft dat het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de bepalingen van § 1.
Deze vergoeding is, naar keuze van de werknemer, gelijk aan hetzij een forfaitair bedrag dat
overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij aan de werkelijk door de werknemer
geleden schade. In laatstgenoemd geval moet de werknemer de omvang van deze schade
bewijzen. (14)]
[§ 5. opgeheven (14)]
[§ 6. Wanneer een procedure op grond van een met redenen omklede klacht wordt aangevat
op het niveau van de onderneming of instelling stelt de preventieadviseur de werkgever
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onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de werknemer die de met redenen omklede klacht
heeft ingediend of dat de werknemer die de getuigenverklaring heeft afgelegd de bescherming
bedoeld in dit artikel geniet vanaf het ogenblik dat deze klacht werd ingediend of vanaf het
ogenblik dat de getuigenverklaring werd afgelegd.
De getuige in rechte deelt zelf aan de werkgever mede dat de in dit artikel bedoelde bescherming op hem van toepassing is, vanaf het ogenblik van de oproeping of de dagvaarding om te
getuigen in rechte. In de oproeping en de dagvaarding wordt vermeld dat het aan de werknemer toekomt zijn werkgever op de hoogte te brengen van deze bescherming.
In de andere gevallen dan deze bedoeld in het eerste en tweede lid, is de persoon die de klacht
in ontvangst neemt er toe gehouden zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte te brengen
van het feit dat een klacht werd ingediend en dat de betrokken personen derhalve de bescherming bedoeld in dit artikel genieten vanaf het ogenblik waarop de klacht werd ingediend.
(14)]
§ 7. opgeheven (14)
<"'%&-*/(*/'03."5*&&/50&("/(505%0$6.&/5&/
Art. 32quaterdecies.- De klager ontvangt een kopie van de met redenen omklede klacht.
In het kader van het onderzoek van de met redenen omklede klacht, ontvangen de aangeklaagde en de getuigen een kopie van hun verklaringen.
Art. 32quinquiesdecies.- De preventieadviseur en de vertrouwenspersonen zijn gehouden
door het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek.
In afwijking van deze verplichting:
1° delen de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon aan de personen die deelnemen aan
een verzoening, de informatie mee die naar hun mening pertinent is voor het goede verloop van deze verzoening;
2° is de preventieadviseur, in het kader van het onderzoek van de met redenen omklede
klacht, er toe gehouden aan de aangeklaagde de feiten mee te delen die hem worden ten
laste gelegd;
3° overhandigt de preventieadviseur aan de werkgever een geschreven advies over de resultaten van het onpartijdig onderzoek van de met redenen omklede klacht waarvan de
inhoud wordt vastgesteld door de Koning;
4° bezorgt de preventieadviseur aan ieder die een belang kan aantonen een kopie van het
document waarbij de werkgever op de hoogte werd gebracht van het feit dat een met
redenen omklede klacht werd ingediend evenals van de vraag tot tussenkomst van de met
het toezicht belaste ambtenaar bedoeld in artikel 32septies;
5° houdt de preventieadviseur het individueel klachtendossier, met uitzondering van de
documenten die de verklaringen bevatten van de personen die werden gehoord door de
bevoegde preventieadviseur, ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Art. 32sexiesdecies.- Wanneer de werkgever in toepassing van dit hoofdstuk overweegt maatregelen te nemen die de arbeidsvoorwaarden van de werknemer kunnen wijzigen of wanneer de
werknemer overweegt een rechtsvordering in te stellen, bezorgt de werkgever aan deze werknemer enkel een afschrift van de volgende elementen van het advies van de preventieadviseur:
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a)
b)

c)
d)
e)

de samenvatting van de feiten;
de vaststelling of volgens de preventieadviseur de feiten al dan niet beschouwd kunnen
worden als geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en de verantwoording van deze vaststelling;
het resultaat van de verzoeningspoging;
de analyse van alle oorzaken van de feiten;
de maatregelen die moeten getroffen worden om, in het individuele geval, een einde te
stellen aan de feiten of de aanbevelingen aan de werkgever om passende individuele
maatregelen te treffen in het kader van de voorkoming van psychosociale belasting.

Art. 32septiesdecies.- De betrokken persoon heeft, in afwijking van artikel 10 van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geen toegang tot de persoonsgegevens en de oorsprong van de
gegevens die opgenomen zijn in de volgende documenten:
1° de notities die de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon hebben gemaakt tijdens de
gesprekken gevoerd buiten het onderzoek van een met redenen omklede klacht, onder
voorbehoud van de toepassing van artikel 32quinquiesdecies, tweede lid, 1°;
2° de met redenen omklede klacht, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 32quaterdecies, eerste lid en artikel 32quinquiesdecies, tweede lid, 2°;
3° de documenten die de verklaringen bevatten van de personen die, tijdens het onderzoek
van de met redenen omklede klacht, werden gehoord door de preventieadviseur, onder
voorbehoud van de toepassing van artikel 32quaterdecies, tweede lid;
4° het verslag van de preventieadviseur, onder voorbehoud van de toepassing van artikel
32sexiesdecies;
5° de bijzondere gegevens van persoonlijke aard vastgesteld door de preventieadviseur of de
vertrouwenspersoon naar aanleiding van de stappen die zij hebben ondernomen en die
uitsluitend aan hen zijn voorbehouden. (14)]
[Art. 32octiesdecies.- De griffier van de arbeidsrechtbank en deze van het arbeidshof, stellen
de door de Koning aangeduide dienst, bij gewone brief, in kennis van de beslissingen die
werden genomen krachtens artikel 578, 11° van het Gerechtelijk wetboek.
De griffiers van de correctionele rechtbank en deze van het hof van beroep stellen de door de
Koning aangeduide dienst, bij gewone brief, in kennis van de beslissingen betreffende misdrijven die werden vastgesteld naar aanleiding van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk.
De griffier van de Raad van State, afdeling administratie, stelt de door de Koning aangeduide
dienst, bij gewone brief, in kennis van de arresten die betrekking hebben op zaken waarin
middelen worden ingeroepen betreffende de toepassing van dit hoofdstuk. (14)]
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HOOFDSTUK VI. - PREVENTIE- EN BESCHERMINGSDIENSTEN
"'%&-*/("-(&.&/&#&1"-*/(&/
Art. 33.- § 1. Elke werkgever is verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het werk op te richten.
Daartoe beschikt iedere werkgever over tenminste één preventieadviseur.
In de ondernemingen met minder dan twintig werknemers mag de werkgever zelf de functie
van preventieadviseur vervullen.
Deze dienst staat de werkgever en de werknemers bij in de toepassing van de in de artikelen
4 tot 32 bedoelde maatregelen, die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk.
§ 2. Indien de in § 1 bedoelde interne dienst niet alle opdrachten die hem krachtens deze wet
en de uitvoeringsbesluiten zijn toevertrouwd zelf kan uitvoeren, moet de werkgever aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk.
§ 3. De Koning bepaalt de nadere regelen betreffende de werking, de vereiste bekwaamheden
en de opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
"'%&-*/(41&$*'*&,&#&1"-*/(&/#&53&''&/%&%&*/5&3/&
%*&/45700313&7&/5*&&/#&4$)&3.*/(01)&58&3,
Art. 34.- Voor de toepassing van deze afdeling worden de technische bedrijfseenheid en de
juridische entiteit bepaald overeenkomstig de artikelen 49 en 50.
Art. 35.- § 1. Indien de juridische entiteit bestaat uit één technische bedrijfseenheid wordt één
Dienst opgericht.
§ 2. Indien de juridische entiteit bestaat uit meerdere technische bedrijfseenheden die elk te
weinig werknemers tewerkstellen om aparte Comités op te richten, wordt er één Dienst opgericht.
§ 3. Indien de juridische entiteit bestaat uit meerdere technische bedrijfseenheden en indien
er meer dan één Comité moet worden opgericht, wordt er één Dienst opgericht met een afdeling voor elk onderdeel van de onderneming waarvoor een Comité moet opgericht worden.
§ 4. Indien de technische bedrijfseenheid gevormd wordt door meer dan één juridische entiteit, wordt er voor de technische bedrijfseenheid in haar geheel slechts één Dienst opgericht.
Art. 36.- § 1. In de overheidsdiensten die onderworpen zijn aan de wet van 19 december 1974
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
wordt één Dienst opgericht voor elk gebied van een hoog overlegcomité.
Indien evenwel onder het gebied van één hoog overlegcomité verschillende ministeries of
publiekrechtelijke rechtspersonen vallen, wordt voor elk ministerie of voor elke publiekrechtelijke rechtspersoon een Dienst opgericht.
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Ingeval er ten minste vijftig personeelsleden tewerkgesteld zijn in de overheidsdiensten die
het gebied van een basisoverlegcomité vormen, kan de in het eerste lid bedoelde dienst uit
afdelingen bestaan per basisoverlegcomité.
§ 2. In de overheidsdiensten die niet onderworpen zijn aan de wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel maar
waarop wettelijke of reglementaire bepalingen van toepassing zijn die hun syndicaal statuut
vaststellen en die in maatregelen betreffende overleg inzake veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen voorzien, wordt voor elke overheidsdienst één interne dienst
opgericht.
Deze dienst kan bestaan uit afdelingen, wanneer meerdere organen zijn opgericht die bevoegd
zijn voor overleg inzake veiligheid en gezondheid, op voorwaarde dat elk orgaan ten minste
vijftig personen betreft.
§ 3. In afwijking van dit artikel, is artikel 35 van toepassing op de overheidsdiensten waarvan
het personeel niet onderworpen is aan wettelijke of reglementaire bepalingen die hun syndicaal statuut vaststellen en die niet in maatregelen betreffende overleg inzake veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen voorzien.
Art. 37.- De Dienst telt één of meer preventieadviseurs. Is er in de Dienst meer dan één preventieadviseur, dan wordt één van hen belast met de leiding van de Dienst. Indien de Dienst
uit afdelingen bestaat, overeenkomstig artikel 35, § 3, of artikel 36, § l, derde lid, en § 2,
tweede lid, dan wordt voor de Dienst als geheel en per afdeling minstens één preventieadviseur aangesteld. Is er in een afdeling meer dan één preventieadviseur dan wordt één van hen
belast met de leiding van de afdeling.
[Art. 38.- § 1. De Koning kan de voorwaarden en de nadere regelen bepalen volgens welke
een werkgever of een groep van werkgevers toegestaan kan worden een gemeenschappelijke
Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten.
§ 2. De Koning kan een werkgever of een groep werkgevers machtigen een gemeenschappelijke Dienst op te richten. In voorkomend geval bepaalt Hij de bevoegdheid, de samenstelling
en de werkwijze ervan. (1)]
Art. 39.- De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de personen die de functie van preventieadviseur uitoefenen, moeten voldoen.
De voorwaarden met betrekking tot de werkgevers die met toepassing van artikel 33, § l, derde
lid, zelf de functie van preventieadviseur vervullen, kunnen slechts worden vastgesteld, na
advies van de minister tot wiens bevoegdheid de middenstand behoort.
[De Koning stelt de voorwaarden vast waaraan de vorming voor het uitoefenen van de functie
van preventieadviseur moet beantwoorden, evenals de voorwaarden en de nadere regels
betreffende de organisatie en de eventuele erkenning van de vorming. (9)]
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"'%&-*/(41&$*'*&,&#&1"-*/(&/#&53&''&/%&%&
&95&3/&%*&/45&/700313&7&/5*&&/#&4$)&3.*/(01)&58&3,
&/)6/"'%&-*/(&/#&-"45.&5)&5.&%*4$)50&;*$)57"/%&
8&3,/&.&34"-400,%&&95&3/&%*&/45&/70035&$)/*4$)&
$0/530-&401%&8&3,1-""54
Art. 40.- § 1. Er worden externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk opgericht. Deze diensten beschikken over één of meerdere preventieadviseurs.
Binnen de externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk worden afzonderlijke
afdelingen opgericht, die belast zijn met het medisch toezicht op de werknemers.
§ 2. Er worden eveneens externe Diensten voor technische controles op de werkplaats opgericht.
§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder en de nadere regelen volgens welke een
externe Dienst zoals bedoeld in de §§ 1 en 2 kan worden erkend.
Hij stelt tevens de regelen betreffende zijn organisatie, zijn opdrachten en zijn juridisch statuut
vast evenals deze betreffende de bekwaamheden van de preventieadviseurs.
[De Koning stelt de voorwaarden vast waaraan de vorming van de preventieadviseurs moet
beantwoorden, evenals de voorwaarden en de nadere regels betreffende de organisatie en de
eventuele erkenning van deze vorming.(9)]
De afdelingen belast met het medisch toezicht op de werknemers voeren een aparte boekhouding en maken verslagen op van hun activiteiten inzake medisch toezicht en hun preventie
opdrachten, werken onder het gezag van een arbeidsgeneesheer-directeur en kunnen door de
Gemeenschappen worden erkend.
"'%&-*/($0¸3%*/"5*&*/)&5,"%&37"/%&%*&/45&/7003
13&7&/5*&&/#&4$)&3.*/(01)&58&3,
Art. 41.- De Koning stelt de maatregelen vast om de samenwerking te bevorderen tussen:
1° de verschillende afdelingen waaruit de interne of de externe dienst bestaat;
2° de interne dienst en de externe dienst;
3° de externe diensten onderling.
In ieder geval moet deze samenwerking leiden tot een gezamenlijk optreden van de verschillende diensten dat erop gericht is in de ondernemingen de preventie te bevorderen.
"'%&-*/((&.&&/4$)"11&-*+,&#&1"-*/(&/
Art. 42.- De preventieadviseurs van een interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk behoren tot het personeel van de werkgever, behalve in het geval bedoeld in artikel 33,
§ 1, derde lid.
De externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk moet een contractuele relatie
met de preventieadviseur waarop zij een beroep doet op zodanige wijze vaststellen dat zij
voldoende garanties biedt om tot een duurzame samenwerking te komen tussen de werkgever
en de preventieadviseur.
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Art. 43.- De preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten
opzichte van de werkgever en de werknemers.
Zij mogen geen nadeel ondervinden van hun activiteiten als preventieadviseur.

HOOFDSTUK VII. - DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE
EN BESCHERMING OP HET WERK
Art. 44.- Een Hoge Raad wordt opgericht bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.
De Hoge Raad is samengesteld uit:
1° een voorzitter en een ondervoorzitter;
2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Hun aantal wordt vastgesteld door de Koning;
3° één of meer secretarissen.
Enkel de vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties hebben stemrecht.
[De meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zijn in de Hoge Raad vertegenwoordigd op dezelfde wijze als in de Nationale Arbeidsraad. (1)]
Onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, zijn de kleine ondernemingen alsmede de gezinsondernemingen vertegenwoordigd, op dezelfde wijze als in de
Nationale Arbeidsraad.
De Koning bepaalt welke andere personen als permanente of tijdelijke deskundigen deelnemen aan de werkzaamheden van de Hoge Raad.
Art. 45.- § 1. De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, de
secretarissen en de personen die als permanente deskundigen deelnemen aan de werkzaamheden van de Hoge Raad, worden benoemd door de Koning op de wijze die Hij bepaalt.
§ 2. De voorzitter moet:
1° Belg zijn;
2° ten minste 30 jaar oud zijn;
3° onafhankelijk staan tegenover de organisaties die in de Hoge Raad vertegenwoordigd
zijn;
4° opgeheven (12)
Het mandaat van de voorzitter duurt zes jaar. Het kan hernieuwd worden.
De voorzitter en de ondervoorzitter worden benoemd door de Koning die hun statuut
bepaalt.
Art. 46.- De Hoge Raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken
over de in deze wet bedoelde maatregelen.
De bevoegdheden die krachtens deze wet in verband met het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk, zoals bepaald door artikel 4, aan de Hoge Raad zijn toegekend,
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doen geen afbreuk aan de bevoegdheden van de Nationale Arbeidsraad in verband met de
algemene arbeidsvoorwaarden.
Art. 47.- De Koning bepaalt alle andere voorwaarden en nadere regelen betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Hoge Raad
[Art. 47bis.- Binnen de Hoge Raad wordt een Commissie opgericht belast met de in het
tweede lid bedoelde specifieke opdrachten in het kader van de toepassing van deze wet en van
haar uitvoeringsbesluiten evenals in het kader van de toepassing van andere wetten en besluiten die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
die behoren tot de bevoegdheid van de minister bevoegd voor Arbeid.
De specifieke opdrachten bedoeld in het eerste lid zijn:
1. een advies geven voor wat betreft de erkenning van de diensten, de instellingen, de personen en de ondernemingen;
2. voorstellen formuleren betreffende de criteria voor de erkenningen bedoeld onder punt 1;
3. een advies geven over de jaarlijkse activiteitsrapporten van de diensten die belast zijn om
mee te werken aan de uitvoering van het welzijnsbeleid dat door de ondernemingen
wordt opgesteld;
4. een advies geven over de werking van de controlegeneeskunde;
5. een advies verlenen in het kader van de aanvragen voor een toelage tot ondersteuning van
acties die betrekking hebben op de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers;
6. een advies verlenen met betrekking tot de toelage bestemd voor sociaal onderzoek en
voor de vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
De Koning kan bijkomende specifieke opdrachten toekennen aan de commissie.
Hij stelt alle andere voorwaarden en nadere regels betreffende de oprichting, de samenstelling
en de werking van deze commissie vast. (9)]

HOOFDSTUK VIII. - HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK
"'%&-*/(50&1"44*/(4(&#*&%
Art. 48.- De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet toepasselijk op de inrichtingen en instellingen waarvan het personeel onderworpen is aan wettelijke of reglementaire bepalingen die
hun syndicaal statuut vaststellen en die in maatregelen betreffende overleg inzake veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen voorzien.
"'%&-*/(013*$)5*/(
Art. 49.- Comités worden ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten
minste 50 werknemers tewerkstellen. In de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven worden deze Comités ingesteld, zodra zij gewoonlijk gemiddeld 20 werknemers tewerkstellen.
Onverminderd de bepalingen van artikel 69, dient voor de toepassing van deze afdeling te
worden verstaan onder:
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1° onderneming: de technische bedrijfseenheid, bepaald [in het kader van deze wet (8)] op
grond van de economische en sociale criteria; in geval van twijfel primeren de sociale
criteria;
[2° werknemers: de personen die tewerkgesteld zijn krachtens een arbeidsovereenkomst of
leerovereenkomst; de Koning kan, in de gevallen die Hij bepaalt, bepaalde categorieën
van personen die, zonder verbonden te zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst,
arbeidsprestaties leveren onder het gezag van een andere persoon, gelijkstellen met werknemers; de onderzoekers aangeworven door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek alsmede door de Fondsen geassocieerd met het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, worden beschouwd als werknemers van de instelling waar
zij hun onderzoeksopdracht uitoefenen. (8)]
De Koning schrijft een procedure voor die moet worden gevolgd om het begrip technische
bedrijfseenheid paritair te bepalen.
[Om het aantal werknemers, bedoeld in deze afdeling, vast te stellen, kan de Koning bepaalde
categorieën van werknemers die tijdelijk werknemers van de onderneming vervangen, uitsluiten. (3)]
Art. 50.- § 1. De onderneming is er ook toe verplicht een Comité op te richten wanneer ze als
juridische entiteit ten minste 50 werknemers tewerkstelt, welke ook het aantal werknemers is
tewerkgesteld in ieder van de zetels.
Voor de toepassing van het eerste lid worden in de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven ten minste 20 werknemers in aanmerking genomen.
§ 2. De Koning kan alle maatregelen treffen om voor alle werknemers van de betrokken technische bedrijfseenheden de deelneming aan de verkiezingen en de werking van de Comités te
waarborgen.
[§ 3. Meerdere juridische entiteiten worden vermoed, tot het tegendeel wordt bewezen, een
technische bedrijfseenheid te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd:
(1) dat ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische groep of
beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische
band hebben, ofwel dat deze juridische entiteiten éénzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn;
(2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische
entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die
gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten.
Wanneer het bewijs wordt geleverd van één van de voorwaarden bedoeld in (1) en het bewijs
van bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen de betrokken juridische entiteiten beschouwd
worden als vormend een enkele technische bedrijfseenheid behalve indien de werkgever(s)
het bewijs levert(en) dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht
brengen, kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid in de zin van artikel
49. (3)]
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[Dat vermoeden mag geen weerslag hebben op de continuïteit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de nu bestaande organen en mag enkel worden ingeroepen door de werknemers
en de organisaties die hen vertegenwoordigen in de zin van artikel 3, § 2, eerste lid. (8)]
Art. 51.- De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de verplichting om een
Comité op te richten uitbreiden tot de werkgevers die gewoonlijk gemiddeld minder dan 50
werknemers tewerkstellen. Hij bepaalt de bevoegdheid van voornoemde Comités en regelt er
de werkingsmodaliteiten van.
[Art. 51bis.- De berekening van het gemiddeld aantal gewoonlijk tewerkgestelde werknemers, bedoeld in de artikelen 49,50 en 51, wordt uitgevoerd op basis van een door de Koning
vastgestelde referentieperiode; in geval van overgang van onderneming krachtens overeenkomst, in de zin van afdeling 6 van dit hoofdstuk, tijdens deze referentieperiode, wordt er
enkel rekening gehouden met het deel van de referentieperiode na de overgang krachtens
overeenkomst. (3)]
Art. 52.- Wanneer in de onderneming geen Comité is opgericht, is de vakbondsafvaardiging
ermee belast de opdrachten van de Comités uit te oefenen.
In dat geval genieten de leden van de vakbondsafvaardiging, onverminderd de bepalingen van
de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden, dezelfde bescherming als de personeelsafgevaardigden in de Comités, zoals die wordt bepaald in de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Deze bescherming vangt aan op de datum
van het begin van hun opdracht en eindigt op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid van het Comité.
Art. 53.- In de ondernemingen waar noch een Comité, noch een vakbondsafvaardiging
bestaat, nemen de werknemers zelf rechtstreeks deel aan de behandeling van vraagstukken die
betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, op welke wijze deze deelneming
gebeurt.
Art. 54.- De Koning kan aan een groep van werkgevers toestaan een gemeenschappelijk
Comité op te richten. Hij bepaalt de bevoegdheid en regelt de werkingsmodaliteiten ervan.
Dat Comité is paritair samengesteld uit gewone en plaatsvervangende afgevaardigden, die de
werkgevers en de werknemers, volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten, vertegenwoordigen.
Art. 55.- In de ondernemingen waar een Comité moet worden opgericht of vernieuwd, kan de
oprichting of de vernieuwing van het Comité worden opgeschort met de voorafgaande toestemming van de inspecteur-districtshoofd van de inspectie der sociale wetten binnen wiens
ambtsgebied de onderneming gevestigd is:
a) wanneer de onderneming besloten heeft al haar activiteiten definitief stop te zetten;
b) bij de gedeeltelijke sluiting, door de stopzetting van één of meer activiteiten, voor zover
het aantal tewerkgestelde werknemers lager wordt dan 50 of het door de Koning krachtens artikel 51 bepaalde aantal.
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De inspecteur-districtshoofd vraagt de instemming van het Comité; zo dit nog niet is opgericht, vraagt hij de instemming van de werkgever en van de vakbondsafvaardiging.
Het uitstel mag in geen geval één jaar overschrijden. Het bestaande Comité blijft gedurende
die periode fungeren.
De personeelsafgevaardigden en de kandidaten blijven gedurende dezelfde periode de
bescherming genieten, verleend door voornoemde wet van 19 maart 1991.
De Koning stelt eventueel de datum van de verkiezingen vast.
"'%&-*/(4".&/45&--*/(
Art. 56.- De Comités zijn samengesteld uit:
1. het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem, overeenkomstig de door de
Koning vastgelegde bepalingen, aangewezen gewone en plaatsvervangende afgevaardigden, die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de
leidinggevende functies die zij in de onderneming vervullen. Deze afgevaardigden[, met
inbegrip van het ondernemingshoofd, (13)] mogen niet talrijker zijn dan de personeelsafgevaardigden.
De mandaten van de afgevaardigden van de werkgever gelden voor vier jaar, op voorwaarde dat zij de vermelde leidinggevende functies niet verliezen gedurende die periode;
zij blijven in functie tot de datum van installatie van de kandidaten die bij de volgende
verkiezingen door de werknemers worden verkozen;
[2. een aantal effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. Het aantal
effectieve afgevaardigden mag niet lager zijn dan twee en niet hoger dan vijfentwintig.
Er zijn evenveel plaatsvervangende als effectieve afgevaardigden. (8)]
[Art. 57.- De preventieadviseur die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar
hij zijn functie uitoefent kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn. (3)]
[Art. 58.- De gewone en plaatsvervangende afgevaardigden worden bij geheime stemming
verkozen op door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties bedoeld in
artikel 3, § 2, 1°, voorgedragen kandidatenlijsten waarvan elke lijst niet meer kandidaten mag
bevatten dan er gewone en plaatsvervangende mandaten te begeven zijn. (3)] [Deze organisaties zijn gerechtigd om een volmacht te geven voor de neerlegging van deze kandidatenlijsten.
Ze mogen slechts een volmacht geven voor één enkele kandidatenlijst per werknemerscategorie waaraan één of meerdere mandaten werden toegekend. (8)]
De Koning bepaalt de voorwaarden van kiesrecht, alsmede de verkiezingsprocedure.
De verkiezingen voor de Comités worden om de vier jaar gehouden.
De Koning stelt de periode vast waarin die verkiezingen zullen plaats hebben, alsmede de
verplichtingen van de werkgevers op dit vlak.
Wanneer een onderneming tussen twee van deze periodes het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers bereikt, zoals bepaald bij artikel 49 of krachtens artikel 51, moeten de
verkiezingen slechts worden gehouden in de loop van de eerstvolgende periode vastgesteld
door de Koning en voor zover de onderneming op dat ogenblik nog steeds gemiddeld het
vereiste aantal werknemers tewerkstelt.
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Art. 59.- § 1. Om als personeelsafgevaardigde bij de Comités verkiesbaar te zijn, moeten de
werknemers op de datum van de verkiezingen aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° ten minste 18 jaar oud zijn. De afgevaardigden van de jonge werknemers moeten evenwel
ten minste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt;
[2° geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, noch de hoedanigheid hebben van
preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. De
Koning bepaalt wat onder leidinggevend personeel moet worden verstaan; (8)]
3° ofwel minstens zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit
waar de onderneming toe behoort of in de technische bedrijfseenheid, gevormd door
verschillende juridische entiteiten in de zin van artikel 50;
ofwel tewerkgesteld geweest zijn in een juridische entiteit waartoe de onderneming
behoort of in de technische bedrijfseenheid, gevormd door verschillende juridische entiteiten in de zin van artikel 50 in het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen
plaatsvinden, gedurende in totaal minstens negen maanden tijdens verscheidene periodes; voor de berekening van deze periode van negen maanden, wordt rekening gehouden
met alle periodes gedurende welke de werknemer tewerkgesteld is geweest, hetzij krachtens een arbeids- of een leerovereenkomst, hetzij onder gelijkaardige voorwaarden als
bedoeld in artikel 49, vierde lid;
4° opgeheven (13)
[Voor de berekening van de anciënniteit bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt er rekening gehouden met de periodes gedurende welke de onderzoeker van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek of van de Fondsen geassocieerd met het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, zijn onderzoeksopdracht heeft uitgeoefend in de instelling,
alsmede met de periodes gedurende welke een werknemer voor een beroepsopleiding in de
onderneming geplaatst is door de gemeenschapsinstellingen bevoegd voor de beroepsopleiding. (8)]
De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst hebben geen invloed op
de anciënniteitsvoorwaarden.
§ 2. Het is verboden eenzelfde kandidatuur op meer dan één lijst voor te dragen.
§ 3. De werknemer die in strijd met de bepalingen van de wet van 19 maart 1991 werd ontslagen, mag als kandidaat worden voorgedragen.
§ 4. De werknemers die onderdanen zijn van een land dat geen lid is van de Europese Unie,
moeten in België tewerkgesteld zijn overeenkomstig de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde werknemers.
Art. 60.- De Koning bepaalt welke termijn moet verlopen tussen de aanplakking van de datum
van de verkiezing voor de personeelsafgevaardigden van de Comités en de datum waarop de
kandidaturen moeten worden ingediend.
De prestaties van de getuigen die de kiesverrichtingen bijwonen, worden als effectief werk
beschouwd en als dusdanig beloond.
Art. 61.- Het mandaat van de personeelsafgevaardigde neemt een einde:
1° in geval van niet-herkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid, zodra het Comité is
aangesteld;
2° indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel;
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3° in geval van ontslagneming;
4° indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie die de kandidatuur
heeft voorgedragen;
5° in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkoming, uitgesproken
door het bij artikel 79 bedoelde rechtscollege, op verzoek van de werknemersorganisatie
die de kandidatuur heeft voorgedragen;
6° indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij
behoorde op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur
heeft voorgedragen het behoud van het mandaat vraagt bij aangetekend schrijven gericht
aan de werkgever;
7° zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
8° in geval van overlijden.
De bepaling van het eerste lid, 6°, is evenwel niet toepasselijk op het lid dat de jonge werknemers vertegenwoordigt.
[Art. 62.- Het plaatsvervangend lid zal ter vervanging van het gewoon lid zetelen:
1° ingeval het gewoon lid verhinderd is;
2° indien het mandaat van het gewoon lid een einde neemt om één van de in artikel 61,
eerste lid, 2° tot 8°, opgesomde redenen.
In deze gevallen voltooit het plaatsvervangend lid dit mandaat.
Indien een plaatsvervangend lid gewoon lid wordt of indien zijn mandaat een einde neemt,
vervangt de niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst die het grootste aantal stemmen heeft behaald, deze in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid en voltooit hij zijn mandaat. Deze bepaling is niet van toepassing op de kandidaten bedoeld in
artikel 2, § 3, tweede lid, van de voornoemde wet van 19 maart 1991.
Indien er geen plaatsvervangende leden meer zijn en indien er geen niet-verkozen kandidaten
als bedoeld in het vorig lid meer zijn, wordt een gewoon lid wiens mandaat een einde neemt
om één van de in artikel 61, eerste lid, 2° tot 8°, opgesomde redenen, vervangen door de nietverkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst die het grootste aantal stemmen heeft behaald, als bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid, van de voornoemde wet van 19
maart 1991. Deze kandidaat voleindigt het mandaat en valt onder de bepalingen van artikel 2,
§ 2, van de voornoemde wet van 19 maart 1991. (8)]
Art. 63.- Indien het aantal personeelsafgevaardigden lager is dan twee, wordt het Comité
hernieuwd. De Koning stelt de bijzondere regels voor die verkiezingen vast.
Art. 64.- Het mandaat van de personeelsafgevaardigden of de hoedanigheid van kandidaat
mogen geen aanleiding geven tot benadeling, noch tot bijzondere voordelen.
De personeelsafgevaardigden en de kandidaten genieten de normale promoties en voordelen
van de werknemerscategorie waartoe ze behoren.
Deze bepalingen zijn ook toepasselijk op de leden van de vakbondsafvaardiging die met toepassing van artikel 52 belast is met het uitoefenen van de opdrachten van de Comités.
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Art. 65.- Het Comité heeft hoofdzakelijk als opdracht alle middelen op te sporen en voor te
stellen en actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. De Koning kan deze opdracht nader
omschrijven en bijkomende opdrachten aan het Comité toevertrouwen, binnen het kader van
de domeinen bedoeld in artikel 4.
"'%&-*/(8&3,*/(
Art. 66.- De prestaties van de leden van de Comités worden voor de bezoldiging gelijkgesteld
met werkelijke arbeidstijd, zelfs indien zij buiten de arbeidsuren worden geleverd.
De bijkomende verplaatsingskosten van de personeelsafgevaardigden komen ten laste van de
werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden die door de Koning worden vastgesteld.
Art. 67.- De Comités kunnen andere personeelsleden horen in verband met de kwesties die
zij onderzoeken.
De Koning bepaalt onder welke voorwaarden de leden van de Comités de aanwezigheid van
deskundigen mogen vorderen. Hij bepaalt de schaal van hun vergoedingen, die ten laste van
de werkgever komen.
Art. 68.- Elk Comité bepaalt in een huishoudelijk reglement zijn nadere werkingsmodaliteiten. De Koning bepaalt welke punten de huishoudelijke reglementen minstens moeten bevatten. De paritaire comités kunnen modelhuishoudelijke reglementen opstellen die door de
Koning algemeen verbindend kunnen verklaard worden.
"'%&-*/(07&3("/(7"/0/%&3/&.*/(
&/07&3/".&7"/"$5*7"
Art. 69.- Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1° onderneming: de juridische entiteit;
2° overname van activa: het vestigen van een zakelijk recht op het geheel of een deel van de
activa van een failliete onderneming waarbij de hoofdactiviteit van de onderneming of
van een afdeling ervan wordt voortgezet.
Art. 70.- Bij overgang krachtens overeenkomst van één of meer ondernemingen:
blijven de bestaande Comités fungeren, zo de betrokken ondernemingen hun aard van
technische bedrijfseenheid behouden;
wordt, in de andere gevallen, tot de eerstkomende verkiezingen het Comité van de nieuwe
onderneming gevormd door al de leden van de Comités die vroeger werden verkozen bij
de betrokken ondernemingen, tenzij de partijen er anders over beslissen. Dit Comité
fungeert voor het geheel van het personeel van de betrokken ondernemingen.
Art. 71.- Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar
een andere onderneming die beide over een Comité beschikken:
blijven de bestaande Comités fungeren indien de bestaande technische bedrijfseenheden
ongewijzigd blijven;
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blijft, zo de aard van de technische bedrijfseenheden gewijzigd wordt, het bestaande
Comité fungeren in de onderneming waarvan een gedeelte overgaat; de personeelsafgevaardigden van het Comité, tewerkgesteld in het gedeelte van de onderneming dat overgaat, worden toegevoegd aan het Comité van de onderneming waarnaar het bedoelde
gedeelte is overgegaan.

Art. 72.- Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met
een Comité naar een onderneming zonder Comité:
blijft het bestaande Comité fungeren, zo de aard van technische bedrijfseenheid behouden blijft;
blijft, zo de aard van technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, het Comité van de
onderneming waarvan een gedeelte is overgegaan, fungeren met de personeelsafgevaardigden die niet tewerkgesteld waren in het gedeelte van de onderneming dat is overgegaan;
wordt bovendien, in de onderneming waarnaar een gedeelte van een andere onderneming
is overgegaan, een Comité opgericht tot de eerstkomende verkiezingen bestaande uit de
personeelsafgevaardigden tewerkgesteld in bedoeld gedeelte, tenzij de partijen een
andere regeling treffen.
Art. 73.- Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten
die geen wijziging meebrengt in de aard van de technische bedrijfseenheid, blijft het bestaande Comité tot de eerstkomende verkiezingen behouden. Ontstaan er verscheidene technische
bedrijfseenheden dan blijft het Comité voor het geheel van de eenheden bestaan tot de eerstkomende verkiezingen, tenzij de partijen een andere regeling treffen.
Art. 74.- In alle gevallen van overgang van een onderneming of van een gedeelte ervan krachtens overeenkomst alsmede in geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten, blijven de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten de
beschermingsmaatregelen genieten bepaald in voornoemde wet van 19 maart 1991.
Art. 75.- Indien de overgang krachtens overeenkomst, de splitsing of een andere wijziging
van de technische bedrijfseenheden plaatsvindt nadat de bepaling van de technische bedrijfseenheden definitief is geworden en voor de dag van de verkiezingen, wordt met de overgang,
de splitsing of de wijzigingen van de technische bedrijfseenheden slechts rekening gehouden
vanaf de aanstelling van het Comité. De regels bepaald in de artikelen 70 tot 74 zijn in dat
geval van toepassing.
Art. 76.- In geval van overname van activa van een failliete onderneming:
1° blijft een comité behouden tot de eerstkomende verkiezingen indien de technische
bedrijfseenheid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat, de
aard behouden die ze hadden voor het faillissement zonder in een andere onderneming
opgenomen te worden; het comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve
personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal in de nieuwe onderneming tewerkgestelde werknemers volgens de door de Koning bepaalde regelen; de personeelsafgevaardigden worden onder de gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden
overgenomen, of onder de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de
laatste verkiezingen van het comité die werden overgenomen, aangewezen door de werknemersorganisaties die de bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben
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voorgedragen; dit comité fungeert voor het geheel van het personeel van de overgenomen
onderneming;
2° blijft een comité behouden tot de eerstkomende verkiezingen indien de technische
bedrijfseenheid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat, in
een andere onderneming of technische bedrijfseenheid ervan worden opgenomen en
indien de onderneming of de technische bedrijfseenheid waarin ze worden opgenomen,
niet over een dergelijk comité beschikt; het comité is uitsluitend samengesteld uit een
aantal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal overgenomen werknemers volgens de door de Koning bepaalde regelen; de personeelsafgevaardigden worden onder de gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overgenomen, of
onder de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laatste verkiezingen
van het comité die werden overgenomen, aangewezen door de werknemersorganisaties
die de bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen; dit
comité fungeert voor het deel van de overgenomen onderneming.
De werknemersorganisaties die de bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen, kunnen met de nieuwe werkgever een ander geldig akkoord sluiten tot de
eerstkomende verkiezingen.

HOOFDSTUK IX. - AAN DE ORGANEN
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Art. 77.- Alle bevelen, raadgevingen en opvoedende aanbevelingen vanwege de in de hoofdstukken VI tot VIII bedoelde organen die schriftelijk door middel van aanplakbiljetten of
individuele nota’s aan de werknemers gegeven worden, zullen op zulke wijze gesteld zijn dat
zij door alle werknemers begrepen worden.
Art. 78.- De Koning kan alle maatregelen treffen om, zowel op het nationale als op het plaatselijke en op het professionele vlak, de werkzaamheden van de in de hoofdstukken VI tot VIII
bedoelde organen te coördineren en te bevorderen.
Hij kan gewestelijke comités oprichten in de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven.

HOOFDSTUK X. - BEROEP BIJ DE
ARBEIDSRECHTBANKEN
[Art. 79.- § 1 [Onverminderd de bepalingen van artikel 32duodecies , kunnen de werkgevers,
de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties bij de arbeidsgerechten een
vordering instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. (6)]
[De representatieve werknemersorganisaties mogen zich voor de arbeidsgerechten laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde, houder van een geschreven volmacht. Deze mag
namens de organisatie waartoe hij behoort alle handelingen verrichten die bij deze vertegen-
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woordiging behoren, een verzoekschrift indienen, pleiten en alle mededelingen ontvangen
betreffende de rechtsingang, de behandeling en de berechting van het geschil. (15)]
§ 2. [Wanneer de in § 1 bedoelde vorderingen betrekking hebben op geschillen betreffende de
toepassing van hoofdstuk VIII gelden de volgende procedureregels: (15)]
1° de vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan
of neergelegd bij de griffie van het bevoegd gerecht;
2° de termijnen om de vorderingen in te stellen zijn onderworpen aan de bepalingen van de
artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek; de dag van verzending van een ter post
aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie moet uiterlijk
met de laatste dag van deze termijnen samenvallen;
3° de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht
waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; onder volledig adres wordt verstaan, de woonplaats of de voornaamste verblijfplaats of de gewone plaats van tewerkstelling;
4° het arbeidsgerecht waarbij de zaak aanhangig is doet uitspraak zonder voorafgaande
verzoening, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen;
5° de vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de werkgever,
aan de betrokken werknemers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties
alsmede aan de personen uitdrukkelijk bepaald door deze wet;
6° opgeheven (15)
Voor de toepassing van het eerste lid moet onder betrokken partij worden verstaan, elke persoon of representatieve werknemersorganisatie die in het kader van de procedure in het geding
wordt betrokken.
§ 3. De Koning kan bepalen binnen welke termijn de in §1 bedoelde vorderingen moeten
worden ingesteld. Hij kan eveneens bepalen of er hoger beroep of verzet kan worden aangetekend en binnen welke termijn, en binnen welke termijn de arbeidsgerechten uitspraak doen.
(2)]

HOOFDSTUK XI. - TOEZICHT EN STRAFBEPALINGEN
Art. 80.- Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden
de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Art. 81.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 82 tot 87 worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 1 000 [EUR (5)] of met één
van die straffen alleen:
1° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden, die de bepalingen van deze wet of van de
uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden;
2° de personen die niet behoren tot het personeel van de werkgever die de opdrachten die hen
in toepassing van deze wet worden toevertrouwd uitoefenen in strijd met de bepalingen van
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deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of die deze opdrachten niet uitoefenen volgens
de voorwaarden en nadere regels bepaald door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 82.- Met geldboete van 100 [EUR (5)], vermenigvuldigd met het aantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers, zonder dat die boete 100 000 [EUR (5)] mag te boven gaan,
worden gestraft de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die:
1° in de onderneming geen Dienst of Comité oprichten, met toepassing van deze wet of de
uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de werking ervan verhinderen zoals bepaald in deze wet, in de uitvoeringsbesluiten en in
de door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten;
3° de uitoefening van hun opdrachten belemmeren, inzonderheid door de bij deze wet, haar
uitvoeringsbesluiten of de door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomsten voorgeschreven inlichtingen niet of niet volgens de gestelde
regelen te verstrekken of de voorgeschreven raadplegingen niet volgens de gestelde regelen te houden;
4° de uitoefening belemmeren van het mandaat van de personeelsafgevaardigden in de
Comités zoals bepaald door deze wet, haar uitvoeringsbesluiten en de door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten;
5° de uitoefening belemmeren van het mandaat van de vakbondsafvaardiging belast met de
opdrachten van de Comités.
Art. 83.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 1 000
[EUR (5)] of met één van die straffen alleen worden gestraft de ondernemer, zijn lasthebbers
of aangestelden die [artikel 7, §§ 1 en 2, (16)] en de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden.
[Art. 84.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 50 tot
2.000 EUR of met één van die straffen alleen worden gestraft:
1° de werkgever in wiens inrichting aannemers en, in voorkomend geval, onderaannemers
werkzaamheden komen uitvoeren, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van
artikel 9, § 1 en de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden;
2° de aannemers en onderaannemers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van
artikel 10, § 1 en de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden. (16)]
[Art. 85.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 50 tot
1.000 EUR of met één van die straffen alleen worden gestraft:
1° de werkgever in wiens inrichting aannemers en, in voorkomend geval, onderaannemers
werkzaamheden komen uitvoeren, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van
artikel 9, § 2 en de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden;
2° de aannemers en onderaannemers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van
artikel 10, § 2 en de uitvoeringsbesluiten ervan hebben overtreden;
3° de gebruiker, zijn lasthebbers of aangestelden, die de bepalingen van artikel 12ter hebben
overtreden en het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden, die de bepalingen van
artikel 12quater hebben overtreden. (16)]
Art. 86.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 1 000
[EUR (5)] of met één van die straffen alleen worden gestraft:
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1° de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp, hun lasthebbers of aangestelden die de krachtens de artikelen 15 tot 17 en 19 van deze wet en hun uitvoeringsbesluiten vastgestelde verplichtingen hebben overtreden;
2° de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met het ontwerp, hun lasthebbers of aangestelden die geen of onvoldoende toezicht hebben gehouden op de door de coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het
bouwwerk na te leven verplichtingen.
[3° de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerking van het ontwerp
van het bouwwerk ongeacht of zij werkgever of zelfstandige zijn en, wanneer zij werknemer zijn, hun werkgevers, wanneer deze coördinatoren de opdrachten die hen in toepassing van deze wet worden toevertrouwd uitoefenen in strijd met de bepalingen van
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of die deze opdrachten niet uitoefenen volgens
de voorwaarden en de nadere regels bepaald door deze wet en de uitvoeringsbesluiten
ervan. (9)]
Art. 87.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 50 tot 2 000
[EUR (5)] of met één van die straffen alleen worden gestraft:
1° de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met
de controle op de uitvoering, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de
artikelen 15, 20, 21 en 23 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden;
2° de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met
de controle op de uitvoering, hun lasthebbers of aangestelden die geen of onvoldoende
toezicht hebben gehouden op de door de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk na te leven verplichtingen;
3° de aannemers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen 15, 20,
tweede lid, 23 en 24 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden;
4° de werkgevers, hun lasthebbers of aangestelden die de bepaling van artikel 31 en zijn
uitvoeringsbesluiten hebben overtreden;
5° de bouwdirectie belast met de uitvoering, haar lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen 25, 28, eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben
overtreden;
6° de aannemer, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen 26, 28,
eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden;
7° de onderaannemer, zijn lasthebbers of aangestelden die de bepalingen van de artikelen
27, 28, eerste lid, en 29 en hun uitvoeringsbesluiten hebben overtreden.
[8° de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk ongeacht of zij werkgever of zelfstandige zijn en, wanneer zij werknemer zijn,
hun werkgevers, wanneer deze coördinatoren de opdrachten die hen in toepassing van
deze wet worden toevertrouwd uitoefenen in strijd met de bepalingen van deze wet en de
uitvoeringsbesluiten ervan of die deze opdrachten niet uitoefenen volgens de voorwaarden en de nadere regels bepaald door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan. (9)]
Art. 88.- Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 26 tot 500
[EUR (5)] of met één van die straffen alleen wordt gestraft de zelfstandige die de bepalingen
van de [het artikel 28, tweede lid (16)], heeft overtreden.
[Art. 88bis.- Onverminderd het bepaalde in de artikelen 269 tot 272 van het Strafwetboek
worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met een geldboete
van 26 tot 500 EUR of met één van die straffen alleen de personen die binnen de door het
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bevoegde rechtscollege krachtens artikel 32decies, vastgestelde termijn geen einde hebben
gemaakt aan het geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk. (5)]
Art. 89.- Onverminderd het bepaalde in de artikelen 269 en 271 tot 274 van het Strafwetboek,
wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 50
tot 1 000 [EUR (5)] of met één van die straffen alleen al wie het krachtens deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten geregelde toezicht verhindert.
Art. 90.- In geval van herhaling binnen drie jaar te rekenen van de vroegere veroordeling,
wordt de straf verdubbeld.
Art. 91.- De werkgever is burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn
lasthebbers of aangestelden zijn veroordeeld.
Art. 92.- Voor de berekening van de verjaringstermijn worden als voortdurende misdrijven
beschouwd de in de artikelen 81 tot 89 vermelde misdrijven.
[Art. 93.- § 1. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk
VII, zijn toepasselijk op de bij deze wet bepaalde misdrijven.
§ 2. Artikel 85 van voormeld wetboek is toepasselijk op de in deze wet bepaalde misdrijven
zonder dat het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 40 % van de bij deze wet bepaalde
minimumbedragen. (1)]
Art. 94.- De strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan verjaart door verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

[HOOFDSTUK XIBIS.- MAATREGELEN OM DE HERHALING VAN ERNSTIGE ONGEVALLEN TE VOORKOMEN
"'%&-*/(%&'*/*5*&
Art. 94bis.- Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
[1° ernstig arbeidsongeval: een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat
wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met het oog op het treffen van
preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden.
De Koning bepaalt de criteria op basis waaraan het arbeidsongeval als ernstig arbeidsongeval wordt beschouwd; (9)]
2° deskundige: een deskundige inzake het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen die is
opgenomen in een lijst samengesteld door de administratie waarvan de als in artikel 80
bedoelde toezichthoudende ambtenaren die de arbeidsveiligheid onder hun bevoegdheid
hebben, deel uitmaken.
<"'%&-*/(0/%&3;0&,&/7&34-"((&7*/(7"/%&&3/45*(&
"3#&*%40/(&7"--&/
Aanstelling van een deskundige. (9)]
[Art. 94ter.- § 1. Na elk ernstig arbeidsongeval draagt de werkgever van het slachtoffer er
zorg voor dat het ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst onderzocht wordt
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en bezorgt hij binnen de tien dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag aan de in
vorig artikel bedoelde ambtenaren.
§ 2. Na elk ernstig arbeidsongeval met een werknemer op een arbeidsplaats waar de bepalingen van de hoofdstukken IV of V van toepassing zijn, werken, naargelang het geval, de bij het
ongeval betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureau’s, bouwdirecties belast met de uitvoering, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen samen, om er voor te zorgen dat het
ongeval onmiddellijk door één of meer bevoegde preventiediensten onderzocht wordt en dat,
binnen de tien dagen volgend op het ongeval, een omstandig verslag aan alle hierboven
bedoelde betrokken personen en aan de in vorig artikel bedoelde ambtenaren bezorgd wordt.
De praktische afspraken betreffende deze samenwerking, de bevoegde preventiediensten die
de mogelijke ernstige ongevallen zullen onderzoeken en de regeling van de eventuele kosten
die uit deze onderzoeken kunnen voortvloeien, worden daartoe in specifieke bedingen opgenomen in:
1° de overeenkomst bedoeld in [het artikel 9, § 2, 2°, (16)] op initiatief van de werkgever in
wiens inrichting werknemers van ondernemingen van buitenaf of zelfstandigen werkzaamheden komen uitvoeren;
2° onverminderd artikel 19 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
de overeenkomst gesloten tussen gebruiker en uitzendbureau, op initiatief van dit laatste,
overeenkomstig de nadere regels te bepalen door de Koning;
3° de overeenkomst bedoeld in artikel 29, 2°, op initiatief van, naargelang het geval, de
bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer of de onderaannemer.
§ 3. De in vorig artikel bedoelde ambtenaren kunnen ook een voorlopig verslag binnen
dezelfde termijn aanvaarden.
§ 4. Onverminderd de bepalingen van artikel 80, kunnen deze ambtenaren, in geval van afwezigheid van een omstandig of voorlopig verslag binnen de tien dagen, een deskundige aanstellen.
De Koning kan andere gevallen bepalen, waarin deze ambtenaren een deskundige kunnen
aanstellen. (9)]
"'%&-*/(%&%&4,6/%*(&
Art. 94quater.- De deskundige heeft de volgende opdrachten:
1° de oorzaken en de omstandigheden van het ernstig arbeidsongeval te onderzoeken en de
gepaste aanbevelingen te formuleren om de herhaling van het ongeval te voorkomen;
2° de elementen van het onderzoek, de vastgestelde oorzaken en de geformuleerde aanbevelingen op te nemen in een schriftelijke verslag;
3° het in 2° bedoelde verslag mee te delen aan elk van de volgende personen:
a) aan de ambtenaren bedoeld in artikel 94bis;
[b)aan, naargelang het geval, de werkgever bedoeld in artikel 94ter, § 1, of de betrokken
personen bedoeld in artikel 94ter, § 2; (9)]
c) al naargelang het geval, aan de [verzekeringsondernemingen (9)] of de instelling,
bedoeld in artikel 94quinquies, § 2.
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Art. 94quinquies.- § 1. De deskundige ontvangt voor de prestaties geleverd in uitoefening
van zijn opdrachten een honorarium.
[In de omstandigheden bedoeld in artikel 94ter, § 2, eerste lid, wordt het honorarium in deelhonoraria gesplitst, overeenkomstig de regeling bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid. (9)]
[§ 2. Het in § 1 bedoelde honorarium is verschuldigd door de verzekeringsondernemingen
inzake arbeidsongevallen bij wie, naargelang het geval, de in artikel 94ter, § 1, bedoelde
werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde personen zijn aangesloten voor de verzekering
van hun werknemers.
In de omstandigheden bedoeld in artikel 94ter, § 2, eerste lid, worden de deelhonoraria betaald
door de respectievelijke verzekeringsondernemingen, overeenkomstig de regeling bedoeld in
artikel 94ter, § 2, tweede lid.
Bij ontstentenis van de in vorig lid bedoelde regeling, is het totale bedrag van het honorarium
verschuldigd door de verzekeringsonderneming bij welke de persoon aangesloten is, belast
met het opnemen van het overeenstemmende bedingen in de overeenkomst bedoeld in artikel
94ter, § 2, tweede lid.
Bij ontstentenis van één of meer van de in het eerste lid bedoelde verzekeringsondernemingen,
is het honorarium of, bij toepassing van § 1, tweede lid, een deel ervan, verschuldigd door de
instelling die, in geval van arbeidsongeval, instaat voor de vergoeding van de werknemers van
de in artikel 94ter, § 1, bedoelde werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde personen.
Het honorarium is aan de deskundige of aan zijn werkgever verschuldigd op voorlegging van
een schuldvordering die de prestaties van de deskundige gedetailleerd weergeeft.
Bij toepassing van § 1, tweede lid, worden eventueel deelschuldvorderingen voorgelegd waarvan het bedrag berekend is op basis van de regeling bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid.
(9)]
"'%&-*/(5&36(703%&3*/(7"/)&5#&%3"(7"/)&5)0/03"
3*6.7"/%&%&4,6/%*(&
[Art. 94sexies.- De verzekeringsondernemingen of de instelling die het honorarium of een
deel ervan voor de prestaties van de deskundige hebben betaald, kunnen het bedrag terugvorderen van de in artikel 94ter, § 1, bedoelde werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde
personen. (9)]
<"'%&-*/("-(&.&&/)&%&/
Art. 94septies.- § 1. Teneinde toe te laten dat, al naargelang het geval, de preventieadviseurs
van de preventiediensten bedoeld in artikel 94ter, §§ 1 en 2, het ernstig arbeidsongeval onderzoeken, of de deskundige zijn opdrachten bedoeld in artikel 94quater vervult, zijn de in artikel
94ter, § 1, bedoelde werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde personen ertoe gehouden
om met deze preventieadviseurs of deze deskundige samen te werken.
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De in artikel 94ter, § 1, bedoelde werkgever, of de in artikel 94ter, § 2, bedoelde personen
werken eveneens samen met de comités voor preventie en bescherming op het werk van de
andere bij het ernstig arbeidsongeval betrokken werkgevers.
De Koning kan de voorwaarden en de nadere regelen in verband met deze samenwerking
nader bepalen.
§ 2. Teneinde een onmiddellijke herhaling van een zelfde of een gelijkaardig ernstig arbeidsongeval te voorkomen, worden bewarende maatregelen genomen door of onder het toezicht
van, al naargelang het geval:
1° de werkgever die een beroep doet op ondernemingen van buitenaf, in het kader van werkzaamheden bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 1;
2° de gebruiker, in het kader van werkzaamheden bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 2;
3° de bouwdirectie belast met de uitvoering, in het kader van werkzaamheden op tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen bedoeld in hoofdstuk V;
4° door de werkgever van het slachtoffer in de andere gevallen.
Onder bewarende maatregelen worden de preventiemaatregelen verstaan die worden voorgesteld door de preventieadviseurs bedoeld in § 1 of ten minste evenwaardige maatregelen en,
indien dergelijke maatregelen nog niet zijn voorgesteld, elke voor de hand liggende maatregel
die één of meerdere rechtstreekse oorzaken van eenzelfde of gelijkaardig ongeval kan wegnemen. (9)]
Art. 94octies.- De Koning bepaalt:
1° de voorwaarden waaraan de deskundigen moeten voldoen om hun functie te kunnen
uitoefenen en opgenomen te worden in de lijst als bedoeld in artikel 94bis, 2°;
2° de nadere regelen voor de aanstelling van de deskundigen, bedoeld in artikel 94ter;
3° de nadere regelen in verband met de opdrachten van de deskundigen, bedoeld in artikel
94quater;
4° het bedrag van het honorarium als bedoeld in artikel 94quinquies, § 1;
5° de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van dit hoofdstuk. (7)]
[6° de criteria waaraan het verslag, bedoeld in artikel 94ter, §§ 1 en 2, eerste lid, moet voldoen om als omstandig te worden beschouwd, alsook de wijze waarop het aan de in
artikel 92bis, 2°, bedoelde ambtenaren wordt bezorgd;
7° de voorwaarden waaronder de in artikel 92bis, 2°, bedoelde ambtenaren een voorlopig
verslag kunnen aanvaarden, zoals bepaald in artikel 94ter, § 3. (9)]
<"'%&-*/(""/(*'5&7"/&3/45*(&"3#&*%40/(&7"--&/
Art. 94nonies.- Elk ernstig arbeidsongeval dat aan de door de Koning vastgestelde criteria
voldoet, moet onmiddellijk bij de in artikel 94bis, 2°, bedoelde ambtenaren worden aangegeven door de werkgever van het slachtoffer.
De Koning stelt eveneens de wijze vast waarop de in vorig lid bedoelde aangifte moet gebeuren. (9)]
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HOOFDSTUK XII. - SLOTBEPALINGEN
Art. 95.- De Koning neemt de in deze wet bedoelde maatregelen na het inwinnen van het
advies van de in artikel 44 bedoelde Hoge Raad, behalve de maatregelen bedoeld in de artikelen 49, 50, 51, 53, 56, 58 tot 60, 62, 63, 65, tweede lid, 66 en 76. Deze maatregelen neemt
hij na het inwinnen van het advies van de Nationale Arbeidsraad.
De Hoge Raad geeft zijn advies binnen zes maanden nadat hem dit gevraagd is. In spoedeisende gevallen kan de minister die het advies vraagt, deze termijn beperken tot twee maanden.
Zodra deze termijnen verstreken zijn, mag er aan voorbijgegaan worden.
De Nationale Arbeidsraad geeft zijn advies binnen twee maanden nadat hem dit gevraagd is.
Na het verstrijken van deze termijn mag er aan voorbijgegaan worden.
Art. 96.- wijzigings- en opheffingsbepaling
Art. 97.- De bepalingen van de artikelen 15 tot 19 zijn voor de eerste maal van toepassing op
de ontwerpen van bouwwerken waarvan de uitwerking een aanvang neemt na de inwerkingtreding van hoofdstuk V zoals bepaald door de Koning.
De Koning stelt bijzondere regelen vast voor de toepassing van de bepalingen van de artikelen
15 en 20 tot 31 op de bouwwerken waarvan de verwezenlijking een aanvang heeft genomen
voor de inwerkingtreding van hoofdstuk V, zoals bepaald door de Koning.
Art. 98. opheffingsbepalingen
Art. 99.- De bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en van de
besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen
evenals van de besluiten genomen ter uitvoering van de wetten op de mijnen, groeven en
graverijen, gecoördineerd op 15 september 1919, blijven van kracht totdat zij uitdrukkelijk
worden opgeheven of totdat hun geldigheidsdatum verstrijkt.
Art. 100.- De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen om ze aan te passen aan de
bepalingen van deze wet.
Art. 101.- Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin zij
is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van hoofdstuk V dat in werking treedt op de datum bepaald door de Koning en met uitzondering van hoofdstuk VI dat in
werking treedt op de eerste dag van de [negentiende maand (1)] na die waarin deze wet is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN
HOOFDSTUK III:
ALGEMENE PRINCIPES BETREFFENDE
HET WELZIJNSBELEID
Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de
Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
(2) koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 18.7.2002)
(3) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(4) koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van
de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften
(B.S. 14.3.2005)
(5) koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk
(B.S. 10.5.2007)
(6) koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)
Omzetting in Belgisch recht van de kaderrichtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° ARAB: het Algemeen Reglement voor arbeidsbescherming
3° de Minister: de Minister van Tewerkstelling en Arbeid;
4° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
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5° preventie: het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgesteld
in alle stadia van de activiteit van de onderneming of instelling, en op alle niveaus, teneinde beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen.

"'%&-*/(**)&5%:/".*4$)3*4*$0#&)&&34*/(4:45&&.
Art. 3.- Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie, overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, i) van de wet, door middel van een dynamisch risicobeheersingsysteem zoals beschreven in onderhavige afdeling.
De bepalingen van dit besluit doen geen afbreuk aan de specifieke verplichtingen die aan de
werkgever worden opgelegd in toepassing van het A.R.A.B. en in toepassing van andere
besluiten vastgesteld in uitvoering van de wet.
Art. 4.- Het dynamisch risicobeheersingsysteem is gesteund op de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5, § 1, tweede lid van de wet en heeft betrekking op de volgende
domeinen:
1° de arbeidsveiligheid;
2° de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;
[3° de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; (KB 17.5.2007)]
4° de ergonomie;
5° de arbeidshygiëne;
6° de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
7° de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de
punten 1° tot 6°.
Dit systeem houdt rekening met de wisselwerking die er tussen de in het tweede lid bedoelde
domeinen bestaat of kan bestaan.
Art. 5.- Het dynamisch risicobeheersingsysteem heeft tot doel 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 mogelijk te maken.
Om dit doel te verwezenlijken bestaat het systeem steeds uit de volgende elementen:
1° de uitwerking van het beleid waarbij de werkgever inzonderheid de doelstellingen bepaalt
evenals de middelen om deze doelstellingen te realiseren;
2° de programmatie van het beleid waarbij inzonderheid de toe te passen methodes en de
opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen worden bepaald;
3° de uitvoering van het beleid waarbij inzonderheid de verantwoordelijkheden van alle
betrokken personen worden bepaald;
4° de evaluatie van het beleid waarbij inzonderheid de criteria worden vastgesteld om het
beleid te evalueren.
De werkgever past dit systeem aan telkens dit noodzakelijk is ingevolge gewijzigde omstandigheden.
Art. 6.- Bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingsysteem houdt de werkgever rekening met de aard van de activiteiten en de speci-
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fieke risico’s eigen aan die activiteiten evenals met de specifieke risico’s die eigen zijn aan
bepaalde groepen werknemers.
Art. 7.- De werkgever ontwikkelt in zijn dynamisch risicobeheersingsysteem een strategie in
verband met het verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen
worden vastgesteld, rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 8 en 9.
Art. 8.- De risicoanalyse gebeurt op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het
niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu.
Zij bestaat achtereenvolgens uit:
1° het identificeren van gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk;
2° het vaststellen en nader bepalen van risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
3° het evalueren van risico’s voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
Art. 9.- De preventiemaatregelen die genomen moeten worden op basis van de in artikel 8
bedoelde risicoanalyse worden vastgesteld op het niveau van de organisatie in haar geheel, op
het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu, rekening houdend met de volgende volgorde:
1° preventiemaatregelen die tot doel hebben risico’s te voorkomen;
2° preventiemaatregelen die tot doel hebben schade te voorkomen;
3° preventiemaatregelen die tot doel hebben de schade te beperken.
De werkgever onderzoekt voor elke groep van preventiemaatregelen welke hun invloed is op
het risico en of zij zelf geen risico’s inhouden, zodat ofwel een andere groep van preventiemaatregelen moet worden toegepast ofwel bijkomende preventiemaatregelen van een andere
groep moeten worden genomen.
De preventiemaatregelen hebben inzonderheid betrekking op:
1° de organisatie van de onderneming of instelling met inbegrip van de gebruikte werk- en
productiemethoden;
2° de inrichting van de arbeidsplaats;
3° de conceptie en aanpassing van de werkpost;
4° de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en van chemische stoffen of preparaten;
5° de bescherming tegen de risico’s voortvloeiende uit chemische, biologische en fysische
agentia;
6° de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en van
werkkledij;
7° de toepassing van een aangepaste veiligheids- en gezondheidssignalering;
8° het gezondheidstoezicht met inbegrip van de medische onderzoeken;
[9° psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; (KB 17.5.2007)]
10° de bekwaamheid, de vorming en de informatie van alle werknemers, met inbegrip van
aangepaste instructies;
11° de coördinatie op de arbeidsplaats;
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12° de noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en
onmiddellijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers.
Art. 10.- § 1. De werkgever stelt in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de
Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk een globaal preventieplan op voor een
termijn van vijf jaar waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden
geprogrammeerd, rekening houdend met de grootte van de onderneming en de aard van de
risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming.
Dit globaal preventieplan wordt ter schrift gesteld en omvat inzonderheid:
1° de resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader bepalen en evalueren van de risico’s;
2° de vast te stellen preventiemaatregelen;
3° de te bereiken prioritaire doelstellingen;
4° de activiteiten die moeten worden verricht en de opdrachten die moeten worden uitgevoerd om deze doelstellingen te bereiken;
5° de organisatorische, materiële en financiële middelen die moeten worden aangewend;
6° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
7° de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden;
8° de criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
§ 2. De Minister stelt ten behoeve van de werkgevers die behoren tot de groep D bedoeld in
artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk één of meerdere modellen van een globaal preventieplan op.
De Minister kan, na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk,
ook modellen van een globaal preventieplan vaststellen voor bepaalde sectoren
Art. 11.- De werkgever stelt in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten
voor Preventie en Bescherming op het werk, een jaarlijks actieplan op ter bevordering van het
welzijn op het werk, tijdens het volgende dienstjaar.
Dit jaarlijks actieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt ter schrift gesteld en
bepaalt:
1° de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
3° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
4° de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
a) gewijzigde omstandigheden;
b) de ongevallen, en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
c) het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van
het voorbije burgerlijk jaar;
d) de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.
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Art. 12.- De werkgever betrekt de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor
Preventie en Bescherming op het werk bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingsysteem, het schriftelijk globaal preventieplan en het
schriftelijk jaarlijks actieplan.
Hij raadpleegt tevens het Comité.
De werkgever legt het schriftelijk vastgelegde globaal preventieplan bij elke wijziging of
aanpassing vooraf ter advies voor aan het comité.
De werkgever legt het ontwerp van jaarlijks actieplan voor advies voor aan het comité uiterlijk
de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het
betrekking heeft.
Het jaarlijks actieplan mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het Comité zijn advies
heeft verstrekt of, zo niet, vóór het begin van het dienstjaar waarop het slaat.
Art. 13.- De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun
niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk uit.
Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken:
1° voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het dynamisch
risicobeheersingsysteem;
2° ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan onderzoeken en
maatregelen voorstellen om dergelijke ongevallen en incidenten te voorkomen;
3° een effectieve controle uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke
beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen en preparaten teneinde onregelmatigheden
vast te stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken;
4° tijdig het advies inwinnen van de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk;
5° controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de verschillende taken worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid
hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen;
6° waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moeten worden verstrekt;
7° zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in
toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen;
[8° het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden. Het door de werkgever aangeduid lid van
de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn naam
een document waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken bedoeld onder 6° en 7° de
nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het
werk. (KB 25.4.2007)]
Art. 14.- De werkgever evalueert regelmatig in overleg met de leden van de hiërarchische lijn
en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk het dynamisch risicobeheersingsysteem.
Hij houdt hierbij inzonderheid rekening met:
1° de jaarverslagen van de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk;
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2° de adviezen van het Comité en in voorkomend geval, deze van de met het toezicht belaste ambtenaar;
3° de gewijzigde omstandigheden die een aanpassing van de strategie in verband met het
verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen worden vastgesteld noodzakelijk maken;
[4° de ongevallen, incidenten en feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan. (KB 11.7.2002)]
Rekening houdend met deze evaluatie stelt de werkgever ten minste éénmaal om de vijf jaar
een nieuw globaal preventieplan op volgens de bepalingen van artikel 10.
Art. 15.- De verplichtingen opgelegd aan de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers
doen geen afbreuk aan het beginsel van de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Art. 16.- De maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk mogen in geen geval financiële lasten voor de werknemers met zich brengen.
De wijze waarop de financiële lasten worden gedragen ten aanzien van de personen bedoeld
in artikel 2, § 1, tweede lid, b) en e) van de wet worden bepaald door Ons.
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[Art. 16bis.- De werkgever neemt de gepaste maatregelen voor de organisatie van het onthaal
van elke werknemer en vertrouwt die organisatie in voorkomend geval toe aan een lid van de
hiërarchische lijn.
In geval de werkgever zelf instaat voor de organisatie van het onthaal, tekent hijzelf het document als bedoeld in artikel 13, tweede lid, 8°.
De werkgever of, in voorkomend geval, een lid van de hiërarchische lijn neemt eveneens de
gepaste maatregelen om een ervaren werknemer aan te duiden om de werknemer te begeleiden. De werkgever kan eventueel zelf die begeleiding op zich nemen.(KB 25.4.2007)]
Art. 17.- De werkgever geeft aan de leden van de hiërarchische lijn en aan de werknemers
alle informatie in verband met de risico’s en de preventiemaatregelen die van toepassing zijn
op het niveau van de organisatie in zijn geheel, op het niveau van elke groep van werkposten
of functies en op de individuele werkpost of functie die zij nodig hebben voor de uitoefening
van hun taak of die zij nodig hebben voor de bescherming van hun veiligheid en gezondheid
en deze van de andere werknemers.
Hij geeft hen eveneens de nodige informatie betreffende de noodprocedures en inzonderheid
met betrekking tot de maatregelen die moeten genomen worden in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van
de werknemers.
Art. 18.- De werkgever stelt voor de hiërarchische lijn en voor de werknemers een programma op tot vorming inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
rekening houdend met de gegevens van het globaal preventieplan.
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Dit programma evenals de inhoud van de vorming zelf houden rekening met de instructies die
krachtens de reglementering moeten worden opgesteld.
Art. 19.- Wanneer de werkgever een werknemer met de uitvoering van een taak belast neemt
hij de bekwaamheid van de betrokken werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheid
in aanmerking.
Art. 20.- De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat alleen werknemers die passende
instructies hebben gekregen, toegang hebben tot de zones met ernstige en specifieke gevaren.
Art. 21.- De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer een voldoende en aangepaste
vorming in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ontvangt die speciaal gericht is op zijn werkpost of functie.
Deze vorming wordt inzonderheid gegeven:
1° bij indienstneming;
2° bij een overplaatsing of verandering van functie;
3° bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van een arbeidsmiddel;
4° bij de invoering van een nieuw technologie.
Deze vorming wordt aangepast aan de ontwikkeling van de risico’s en aan het ontstaan van
nieuwe risico’s en wordt indien nodig, op gezette tijden herhaald.
De kosten van de vorming mogen niet ten laste zijn van de werknemers. Zij wordt gegeven
tijdens de werktijd.
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Art. 22.- De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding van de vaststellingen gedaan
ingevolge de risicoanalyse.
Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke
ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling [evenals aan de
gevallen van geweld van externe oorsprong. (KB 11.7.2002)]
Deze procedures hebben betrekking op:
1° de informatie en de instructies betreffende de maatregelen in geval van nood;
2° het alarm- en communicatiesysteem;
3° de veiligheidsoefeningen;
4° de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste hulp;
5° de middelen voor de eerste verzorging.
Art. 23.- De werkgever stelt alle werknemers die blootgesteld zijn of kunnen worden aan een
ernstig en onmiddellijk gevaar zo spoedig mogelijk in kennis van dat gevaar en van de getroffen of te treffen beschermingsmaatregelen.
Hij neemt maatregelen en geeft instructies aan de werknemers ten einde hen toe te staan, in
geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, hun activiteit stop te zetten of
zich in veiligheid te stellen door de arbeidsplaats onmiddellijk te verlaten.
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Hij onthoudt zich ervan behalve in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen, de
werknemers te verzoeken hun werk te hervatten in een werksituatie waarin nog een ernstig en
onmiddellijk gevaar bestaat.
Art. 24.- De werkgever zorgt ervoor dat elke werknemer, wanneer een ernstig en onmiddellijk
gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen dreigt en het onmogelijk is contact op te
nemen met het bevoegde lid van de hiërarchische lijn of de interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk en rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de
nodige passende maatregelen kan nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.
Zijn optreden mag dan voor hem geen enkel nadeel met zich brengen, tenzij hij ondoordacht
heeft gehandeld of een zware fout heeft begaan.
Art. 25.- Een werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk
gevaar, zijn werkpost of een gevaarlijke zone verlaat, mag daar geen nadeel van ondervinden
en moet worden beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan.
Hij stelt onmiddellijk het bevoegde lid van de hiërarchische lijn en de interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk hiervan in kennis.
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Art. 26.- § 1. Onverminderd het toepassingsgebied gedefinieerd in artikel 1, waarin zijn
begrepen de werkgevers bedoeld in artikel 94ter, § 1, van de wet, zijn de bepalingen van deze
onderafdeling eveneens van toepassing op de personen bedoeld in artikel 94ter, § 2, van de
wet.
§ 2. De persoon of de personen op wie de verplichtingen, bedoeld in artikel 94ter, §§ 1 en 2
van de wet, rusten, brengen met toepassing van die wetsbepalingen, de dienst voor preventie
en bescherming op het werk van wie zij zich de medewerking hebben verzekerd voor het
onderzoek van arbeidsongevallen op de arbeidsplaats met vier of meer dagen arbeidsongeschiktheid, op de hoogte van het ernstig arbeidsongeval en dragen er zorg voor dat deze dienst
het ongeval onmiddellijk onderzoekt, de oorzaken ervan vaststelt, preventiemaatregelen voorstelt om herhaling ervan te voorkomen en hen hierover een verslag bezorgt.
Dit verslag bevat ten minste de volgende elementen:
1° de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers;
2° de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval;
3° de gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval, inclusief beeldmateriaal;
4° de vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire en eventuele verdere oorzaken. In deze
wordt verstaan onder:
a) primaire oorzaken: de materiële feiten die het ongeval mogelijk hebben gemaakt,
inzonderheid een ontbrekend of niet correct gebruikt collectief of persoonlijk beschermingsmiddel, een ontbrekende of kortgesloten beveiliging van een machine;
b) secundaire oorzaken: oorzaken van organisatorische aard, waardoor de primaire oorzaken zijn ontstaan, inzonderheid een niet uitgevoerde risico-evaluatie, een ontbre-
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5°
6°

7°
8°

kende instructie, een gebrekkig toezicht op de naleving van instructies, een niet
correct functionerende interne dienst voor preventie of bescherming op het werk;
c) tertiaire oorzaken: materiële of organisatorische oorzaken die zich bij derden situeren,
inzonderheid een ontwerp- of fabricagefout aan een van buitenaf betrokken machine,
een niet correct advies geformuleerd door een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of door een externe dienst voor technische controles op de
arbeidsplaats;
aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden;
de identificatie van de in het eerste lid bedoelde personen en van de diensten voor preventie en bescherming op het werk die in de totstandkoming van het verslag hebben bijgedragen;
de identificatie van de personen die het verslag hebben opgesteld;
de identificatie van de personen aan wie een afschrift van het verslag is toegezonden.

De in het eerste lid bedoelde persoon of personen, aan wie het overeenkomstig het verslag
toekomt om aan de geformuleerde aanbevelingen gevolg te geven, vullen dit verslag aan met
de volgende elementen:
1° de inhoud van hun respectievelijke beslissing in verband met de maatregelen die elkeen
zal treffen om herhaling van het ongeval te vermijden, geselecteerd op grond van de aanbevelingen geformuleerd door de dienst of de diensten voor preventie en bescherming op
het werk en desgevallend, van het advies van de respectievelijke Comités, of, na overleg
met de respectievelijke diensten en desgevallend, Comités, de alternatieve maatregelen die
ten minste hetzelfde resultaat garanderen;
2° een actieplan, bevattende de termijnen binnen welke de maatregelen toegepast zullen zijn
en de verantwoording van deze termijnen;
3° het advies van de respectievelijke Comités over de oorzaken die aan de basis liggen van
het ernstig arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn voorgesteld om herhaling ervan
te vermijden.
Het geheel van de elementen opgesomd in het tweede en het derde lid vormen het omstandig
verslag bedoeld in artikel 94ter, §§ 1 en 2, van de wet.
Het omstandig verslag wordt aan de met het toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaar bezorgd op papier of via een technologisch geschikt middel en wordt door de in het
eerste lid bedoelde persoon of personen eigenhandig ondertekend.
§ 3. Indien omwille van materiële feiten het niet mogelijk is om overeenkomstig artikel 94ter,
§§ 1 en 2, van de wet een omstandig verslag binnen tien dagen aan de met het toezicht op het
welzijn op het werk belaste ambtenaar te bezorgen, kan deze laatste een binnen dezelfde termijn en op dezelfde wijze bezorgd voorlopig verslag aanvaarden dat ten minste de volgende
elementen bevat:
1° de elementen opgesomd in § 2, tweede lid, 1° en 2°;
2° een eerste omschrijving van de omstandigheden van het ongeval;
3° de vastgestelde primaire oorzaken;
4° een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voeren onderzoekingen met vermelding van
de materiële feiten waardoor geen omstandig verslag kan worden bezorgd;
5° de bevindingen van de afvaardiging van het Comité die zich na het ernstig arbeidsongeval
onmiddellijk ter plaatse heeft begeven;
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6° de adviezen van de respectievelijke Comités die reeds zouden zijn vastgelegd in goedgekeurde notulen op het ogenblik van het bezorgen van het voorlopig verslag aan de ambtenaar.
In dit geval stelt de in het eerste lid bedoelde ambtenaar de termijn vast binnen welke hem de
complementaire elementen moeten worden bezorgd.
§ 4. Als een ernstig arbeidsongeval in de zin van artikel 94bis, 1° van de wet wordt
beschouwd:
1° een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood;
2° een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die
afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen
als bijlage I van dit besluit, of met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat
voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage II van dit besluit, en dat aanleiding heeft
gegeven tot:
a) hetzij een blijvend letsel;
b) hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage III van dit
besluit.
Art. 27.- De ernstige arbeidsongevallen die overeenkomstig artikel 94nonies van de wet door
de werkgever van het slachtoffer onmiddellijk bij de met het toezicht op het welzijn op het
werk belaste ambtenaren moeten worden aangegeven, zijn deze bedoeld in artikel 26, § 4, 1°
en 2°, a).
De kennisgeving gebeurt aan de hand van een technologisch geschikt middel met vermelding
van de naam en het adres van de werkgever van het slachtoffer, de naam van het slachtoffer,
de datum en de plaats van het ongeval en zijn vermoedelijke gevolgen en met een korte
beschrijving van de omstandigheden.
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Art. 28.- De werkgever zorgt ervoor dat de dienst voor preventie en bescherming op het werk
die met deze opdracht is belast voor elk ongeval dat ten minste vier dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, een arbeidsongevallensteekkaart opstelt.
Het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval met toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of met toepassing van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, mag de arbeidsongevallensteekkaart vervangen, op voorwaarde dat de gegevens nodig om de steekkaart op te stellen, op het
aangifteformulier worden ingevuld.
Bij de toepassing van vorig lid, beperkt de in het eerste lid bedoelde dienst zich tot het invullen van de gegevens waarvoor hij bevoegd is.
In de gevallen waarin de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk die de
arbeidsongevallensteekkaart heeft opgesteld of het formulier voor de aangifte van het arbeidsongeval heeft ingevuld, niet met het medisch toezicht op zijn werknemers belast is, stuurt de
werkgever een kopie of een afdruk van de steekkaart of de aangifte naar de afdeling belast met
het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij
hij aangesloten is.
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De werkgever bewaart de arbeidsongevallensteekkaarten of kopieën of afdrukken van de
formulieren waarmee de arbeidsongevallen zijn aangegeven, ten minste tien jaar.
Wanneer de onderneming of instelling uit verscheidene exploitatiezetels bestaat, worden de in
vorig lid bedoelde steekkaarten, kopieën of afdrukken bijgehouden in de exploitatiezetel
waarop ze betrekking hebben.
Deze steekkaarten, kopieën of afdrukken worden ter beschikking gehouden van de met het
toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaren. (KB 24.2.2005)]
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Art. 29.- opgeheven (KB 3.5.1999)
Art. 30.- De werkgever stuurt aan de met het toezicht belaste ambtenaar een volledig jaarverslag over de werking van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk in
twee exemplaren en uiterlijk binnen drie maanden na het afgelopen burgerlijk jaar waarop het
betrekking heeft.
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[BIJLAGE I
Lijst van de afwijkende gebeurtenissen bedoeld in artikel 26, § 4, 2°
(de afwijkende gebeurtenissen zijn gedefinieerd en gecodeerd overeenkomstig het Europees
registratiesysteem voor oorzaken en omstandigheden van arbeidsongevallen in Europa - zie
ook tabel A van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)
-

afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10
tot 19);
afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29);
breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39);
verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap,
voorwerp (codes 40 tot 44);
vallen van personen van hoogte (code 51);
gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63).

(KB 24.2.2005)]

[BIJLAGE II
Lijst van de betrokken voorwerpen bedoeld in artikel 26, § 4, 2°
(de afwijkende gebeurtenissen zijn gedefinieerd en gecodeerd overeenkomstig het Europees
registratiesysteem voor oorzaken en omstandigheden van arbeidsongevallen in Europa - zie
ook tabel B van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)
-

steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99);
graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving bedoeld door de codes 03.01, 03.02 en 03.03);
installaties (codes 04.00 tot 04.99);
machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99);
systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en
14.11);
voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99);
chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot
15.99, 19.02 en 19.03);
veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99);
wapens (code 17.05);
dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05). (KB 24.2.2005)]
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[BIJLAGE III
Lijst van letsels bedoeld in artikel 26, § 4, 2°, b)
(de letsels zijn gedefinieerd en gecodeerd overeenkomstig het Europees registratiesysteem
voor oorzaken en omstandigheden van arbeidsongevallen in Europa en aangevuld met
Belgische codes, aangeduid met * na de code - zie ook tabel E van de bijlage IV van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zoals gewijzigd met ingang op 1 januari 2006)
-

vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013*);
botbreuken (codes 020 tot 029);
traumatische amputaties (verlies van ledematen - code 040);
afzettingen (code 041*);
schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend
kunnen zijn (code 053*);
schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054*);
brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of
inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069);
acute vergiftigingen (codes 071 en 079);
verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089);
effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102). (KB 24.2.2005)]
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HOOFDSTUK IV:
MAATREGELEN IN VERBAND MET HET
GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS
Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
(B.S. 16.6.2003)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 4 juli 2004 (B.S. 3.8.2004)
(2) koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S.
4.10.2004)
(3) koninklijk besluit van 27 december 2004 (B.S. 24.1.2005)
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Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers evenals op de
daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° veiligheidsfunctie:
elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen,
kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden of nog waar dienstwapens worden
gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die werktuigen
en installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen;
2° functie met verhoogde waakzaamheid:
elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en
waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid
en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van
buitenaf in gevaar kan brengen;
3° activiteit met welbepaald risico:
elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan
blijkt van:
a) een identificeerbaar risico voor de gezondheid van de werknemer, te wijten aan de
blootstelling aan een fysisch agens, een biologisch of chemisch agens;
b) een verband tussen de blootstelling aan een belasting van ergonomische aard of die
verbonden is aan de zwaarte van het werk of aan monotoon en tempogebonden werk
en een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting voor de werknemer;
c) een verband tussen de activiteit en een identificeerbaar risico voor psychosociale
belasting van de werknemer;
4° activiteit verbonden aan voedingswaren:
elke activiteit die een behandeling of een onmiddellijk contact inhoudt met voedingswaren of -stoffen die zijn bestemd voor consumptie ter plaatse of voor verkoop en die kunnen
worden besmet of bezoedeld;
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5° risicoanalyse:
de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
6° risico:
de waarschijnlijkheid dat de mogelijke schade van een werkpost of activiteit zich voordoet, in de gebruiks- of blootstellingomstandigheden bij de bezetting van die werkpost of
bij de uitoefening van die activiteit;
7° werkpost:
de plek waar men werkt, het toestel of het geheel van uitrustingen waarmee men werkt,
evenals de onmiddellijke werkomgeving;
8° Comité:
het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een Comité,
de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
9° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn:
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk;
10° de wet:
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.
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Art. 3.- Het gezondheidstoezicht op de werknemers heeft tot doel de gezondheid van de
werknemers te bevorderen en te behouden door risico’s te voorkomen. Dit gebeurt door het
stellen van preventieve handelingen, waardoor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in
staat is om:
a) de tewerkstellingskansen te bevorderen voor iedereen, inzonderheid door aan de werkgever aangepaste werkmethodes voor te stellen, het voorstellen van aanpassingen van de
werkpost en het zoeken naar aangepast werk, ook voor werknemers met een beperkte
arbeidsgeschiktheid;
b) zo vroeg mogelijk beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen op te sporen;
c) de werknemers te informeren en te adviseren over de aandoeningen en gebreken waardoor
zij eventueel zijn getroffen;
d) mee te werken aan het opsporen en het onderzoek van de risicofactoren voor beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen;
e) te vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld aan taken waarvan zij, wegens hun
gezondheidstoestand normaal de risico’s niet kunnen dragen;
f) te vermijden dat personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige
besmettelijke aandoeningen of die een gevaar voor de veiligheid betekenen van de andere
werknemers;
g) de beslissing inzake de arbeidsgeschiktheid van een werknemer op het ogenblik van het
medisch onderzoek te staven, door rekening te houden met:
1° de veiligheidsfunctie of functie met verhoogde waakzaamheid die hij daadwerkelijk
uitoefent of zal uitoefenen, en die de gezondheid en veiligheid van andere werknemers in gevaar kan brengen;
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2° de activiteit met welbepaald risico die zijn gezondheid aantast of kan aantasten;
3° de activiteit verbonden met voedingswaren.
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Art. 4.- § 1. De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers die een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico,
of een activiteit verbonden met voedingswaren uitoefenen, verplicht onder gezondheidstoezicht staan, en opdat de uitvoering van dit gezondheidstoezicht verloopt overeenkomstig de
voorschriften van dit besluit.
§ 2. Het gezondheidstoezicht van werknemers is niet verplicht wanneer uit resultaten van de
risicoanalyse die uitgevoerd is in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
en die aan het voorafgaand advies van het Comité werd voorgelegd, blijkt dat dit niet nodig
is.
§ 3. Over de betwistingen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen
bedoeld in § 1 en § 2 zal beslist worden door de geneesheer-arbeidsinspecteur van de medische arbeidsinspectie.
Art. 5.- § 1. De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat elke werknemer die dit wenst
op gezette tijden van een gezondheidstoezicht kan genieten betreffende de risico’s voor zijn
veiligheid en gezondheid op het werk.
Dit gezondheidstoezicht wordt uitgeoefend voor een door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bepaalde periode, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
§ 2. De werkgever neemt de nodige maatregelen om de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
onmiddellijk te verwittigen opdat elke werknemer die klaagt over ongemakken die kunnen
worden toegeschreven aan zijn arbeidsomstandigheden, onverwijld wordt onderzocht.
[§ 3. De werkgever neemt de nodige maatregelen om de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
in kennis te stellen van elke arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, vastgesteld voor
een werknemer die onderworpen is aan het verplicht gezondheidstoezicht. (KB 4.7.2004)]
Art. 6.- § 1. Op basis van de resultaten van de permanente risicoanalyse maakt de werkgever in
functie van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers volgende lijsten op en houdt deze bij:
1° een lijst met de veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten
met welbepaald risico en activiteiten verbonden aan voedingswaren;
2° een naamlijst met de werknemers die verplicht aan het gezondheidstoezicht onderworpen
zijn, met naast de naam van elke werknemer de aard van de effectief uitgeoefende veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid of activiteit met welbepaald risico of
activiteit verbonden aan voedingswaren;
3° een naamlijst met de werknemers die onderworpen zijn aan de verplichte inentingen of
tuberculinetests;
4° een nominatieve lijst van de werknemers bedoeld in artikel 5, § 1.
Bovendien duidt hij voor elke activiteit met een welbepaald risico bedoeld in het eerste lid, 1°
de aard van de fysische, chemische of biologische agentia, of het soort fysieke of mentale
werkbelasting, of het soort psychosociale belasting veroorzaakt door het werk aan.
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§ 2. De in § 1, 2° en 3° bedoelde naamlijsten vermelden bovendien voor elke werknemer:
1) naam en voornaam;
2) geslacht;
3) geboortedatum;
4) datum van de laatste verplichte gezondheidsbeoordeling.
Deze lijsten worden naamlijsten van het gezondheidstoezicht genoemd en worden bij het
jaarlijks actieplan gevoegd.
Art. 7.- § 1. De werkgever bezorgt de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer jaarlijks de in artikel 6, § 1, 1° bedoelde lijst.
Laatstgenoemde onderzoekt deze lijsten en bezorgt de werkgever een advies, onder de vorm
van een schriftelijk verslag, opgemaakt op grond van de resultaten van de permanente risicoanalyse en alle gegevens die hij nuttig acht. De werkgever voegt deze lijsten jaarlijks toe aan
het jaarlijks actieplan en raadpleegt het Comité overeenkomstig de termijn vastgesteld in
artikel 12 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn.
§ 2. De werkgever mag geen enkele werknemer schrappen die op de nominatieve lijst van het
gezondheidstoezicht bedoeld in artikel 6, § 1, 2°, is ingeschreven, noch enige wijziging aan
deze lijst aanbrengen, behalve als hij het akkoord bekomen heeft van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer en het Comité.
Ingeval van onenigheid vraagt de werkgever de tussenkomst van de geneesheer-inspecteur van
de Medische Arbeidsinspectie die beslist om deze lijst al dan niet te wijzigen.
Art. 8.- § 1. Na eensluidend advies van het Comité, bezorgt de werkgever de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer minstens één maal per jaar een afschrift van de eventueel
aangepaste lijsten, bedoeld in artikel 6, § 1.
§ 2. Deze lijsten moeten de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in staat stellen de
werknemers via de werkgever op te roepen om zich op de voorziene datum aan te bieden voor
de periodieke gezondheidsbeoordeling of de nieuwe inentingen of tuberculinetests waaraan ze
zich moeten onderwerpen en na te gaan of alle werknemers die aan het gezondheidstoezicht
onderworpen zijn dit daadwerkelijk tijdig hebben ondergaan. Waar nodig herinnert hij de
werkgever hieraan.
Art. 9.- De in artikel 6, § 1 bedoelde lijsten kunnen te allen tijde ter plaatse bij de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk geraadpleegd worden door het Comité. De
met het toezicht belaste ambtenaren kunnen eisen dat hun de nodige afschriften of uittreksels
voor de uitvoering van hun opdracht worden overhandigd.
De werkgever bewaart deze lijsten evenals de lijsten die werden opgesteld vóór de inwerkingtreding van dit besluit, gedurende ten minste vijf jaar vanaf de datum waarop deze lijsten
werden opgesteld en zij mogen zowel op papier als op elektronische gegevensdrager worden
bewaard.
Art. 10.- De werkgever brengt de werknemers die aan het gezondheidstoezicht onderworpen
worden vooraf op de hoogte van het doel en de aard van de preventieve medische onderzoeken, inentingen en tuberculinetests die zij moeten ondergaan, alsook van de procedure die zij
moeten volgen om deze te ondergaan.
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Art. 11.- De werkgever overhandigt iedere kandidaat of werknemer die onderworpen is aan
een preventief medisch onderzoek dat geen periodieke gezondheidsbeoordeling is een formulier “verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers”. Dit formulier is bestemd voor de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Het beantwoordt aan het model dat gaat als bijlage I bij
dit besluit. Het wordt naar behoren door de werkgever aangevuld met de vereiste inlichtingen
en wordt in het gezondheidsdossier bewaard.
De werkgever die aangesloten is bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk, neemt contact op met de afdeling belast met medisch toezicht, om de datum vast te
leggen waarop de werknemer het preventief medisch onderzoek zal moeten ondergaan. Hij
deelt deze datum mee aan de werknemer.
Art. 12.- § 1. De werknemers worden tijdens de werkuren onderworpen aan de medische
onderzoeken, de inentingen en de tuberculinetests evenals aan de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 15, § 1, tweede lid. De hieraan bestede tijd wordt als arbeidstijd
bezoldigd en de verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de werkgever.
§ 2. De preventieve handelingen die door de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren krachtens
de bepalingen van dit besluit worden verricht, en de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld
in artikel 15, § 1, tweede lid, mogen voor de werknemers geen enkele uitgave meebrengen.
[§ 3. Onder voorbehoud van de bepalingen betreffende de voorafgaande gezondheidsbeoordeling, de gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het
oog op zijn reïntegratie en het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, is elk verzoek om
gezondheidstoezicht of elke oproeping van een werknemer om te verschijnen voor een afdeling of een departement belast met het medisch toezicht, hetzij buiten zijn gewone werkuren,
hetzij tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, hetzij in de loop
van de periode van vrijstelling van arbeid, absoluut nietig en heeft zij de absolute nietigheid
van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tot gevolg. (KB 4.7.2004)]
§ 4. De Minister van Werkgelegenheid kan voor bepaalde categorieën van werkgevers afwijken van de verbodsbepaling betreffende de werkuren vermeld in § 3 op grond van de aard van
het uitgevoerde werk of indien objectieve en technische redenen de toepassing van de voormelde bepaling onmogelijk maken, na hiertoe voorafgaand het advies van het bevoegde
paritair comité te hebben ingewonnen.
Art. 13.- De werknemers die zich onttrekken aan de preventieve medische onderzoeken waaraan zij zich krachtens de bepalingen van dit besluit moeten onderwerpen, alsook de werknemers die aan de verplichte inentingen of tuberculinetests zijn onderworpen maar niet beschikken over een geldig bewijs of over een geldige kaart, opgesteld overeenkomstig bijlage V bij
het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk en ondertekend door
een arts, mogen door de werkgevers niet aan het werk worden gesteld of gehouden.
Art. 14.- Tijdens de procedure van werving en selectie en tijdens de duur van de tewerkstelling mogen de werkgevers geen andere tests of medische onderzoeken laten uitvoeren dan
deze die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer krachtens dit besluit mag uitvoeren, inzonderheid met een ander doel dan het staven van de beslissing dat de kandidaat of werknemer
die onderworpen is aan de verplichte beoordeling van de gezondheid geschikt is in functie van
de kenmerken van de betrokken werkpost of activiteit met welbepaald risico.
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Art. 15.- § 1. De preventieve handelingen die moeten uitgevoerd worden omvatten de preventieve medische onderzoeken, het samenstellen van een geneeskundig dossier en de inentingen
en tuberculinetests.
In afwijking van het eerste lid mogen de afdelingen of departementen belast met het medisch
toezicht van de interne of externe diensten eveneens geneeskundige verstrekkingen uitvoeren
met toepassing van andere wetten en besluiten dan de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan,
doch enkel voor de werknemers van de werkgevers die bij hen aangesloten zijn. De bepalingen van afdeling 6 zijn van toepassing op deze verstrekkingen.
§ 2. De preventieve handelingen mogen slechts worden toegepast om de doelstellingen,
bedoeld in artikel 3 te bereiken.
Art. 16.- De preventieve medische onderzoeken omvatten:
1. de voorafgaande gezondheidsbeoordeling;
2. de periodieke gezondheidsbeoordeling;
3. het onderzoek bij werkhervatting.
In voorkomend geval, omvatten zij eveneens:
1. de spontane raadpleging;
2. het voortgezet gezondheidstoezicht;
3. de gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog
op zijn reïntegratie;
4. de uitbreiding van het gezondheidstoezicht.
Art. 17.- Om zijn beslissing aangaande de huidige gezondheidstoestand van iedere te onderzoeken kandidaat of werknemer te staven, brengt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de
resultaten van zijn preventief medisch onderzoek in verband met de resultaten van de geactualiseerde risicoanalyse van de veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid of
activiteit met welbepaald risico, of de activiteit verbonden aan voedingswaren, die de kandidaat of werknemer uitoefent of daadwerkelijk zal uitoefenen.
Art. 18.- § 1. De preventieve medische onderzoeken, de inentingen en tuberculinetests worden persoonlijk uitgevoerd door dezelfde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer als deze die
meewerkt aan de uitvoering van de opdrachten in verband met de risicoanalyse. Deze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan zich laten bijstaan door verpleegkundig personeel of door
personeel met een passende opleiding.
§ 2. Indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een beroep doet op bevoegde medewerkers voor het uitvoeren van de gerichte onderzoeken of tests, het biologisch toezicht en de
radiografische onderzoeken bedoeld in artikel 28, zorgt hij ervoor dat de geneesheren, medische instellingen of medische laboratoria, die hem desgevallend door de werkgever of de
bestuursraad van de externe dienst en met zijn goedkeuring werden aangewezen, hem tijdig
hun onderzoeksresultaten bezorgen.
Art. 19.- § 1. Wanneer een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van een interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk zijn functie onderbreekt om reden van verlof, ziekte,
ongeval of om enige andere oorzaak, en wanneer daardoor het departement belast met het
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medisch toezicht van de interne dienst zijn verplichtingen onmogelijk kan nakomen, zodanig
dat de in dit besluit opgelegde preventieve handelingen niet meer kunnen worden uitgevoerd
binnen de voorziene termijnen, dient de werkgever een tijdelijke vervanger voor die geneesheer aan te stellen.
§ 2. Voor zover de omstandigheden het vereisen, bezit de vervangende arts minstens dezelfde
bijzondere kwalificaties als deze van de arts die hij vervangt. Evenwel dient hij steeds te
beantwoorden aan de voorschriften van artikel 25, derde lid van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
§ 3. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer doet het nodige om aan de werkgever de artsen
aan te wijzen die hem kunnen vervangen. Hij houdt hierbij rekening met de bovenvermelde
voorwaarden. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt de volledige gegevens van deze
artsen ter beschikking van de werkgever.
Art. 20.- § 1. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer brengt uit eigen beweging de betrokken kandidaat of werknemer op de hoogte van de afwijkingen, opgespoord tijdens de preventieve medische onderzoeken die op hem betrekking hebben.
Ter gelegenheid van die onderzoeken geeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aan de
kandidaat of de werknemer de nodige raadgevingen verantwoord door zijn gezondheidstoestand.
§ 2. Hij verzoekt de werknemer, bij wie hij een aantasting van zijn gezondheid vaststelt, zijn
behandelend arts te raadplegen. Mits de werknemer hiermee instemt, verschaft hij de behandelende arts alle nuttige informatie.
Wanneer het hem lijkt dat die aantasting beroepsgebonden is, wendt hij één van de maatregelen bedoeld in artikel 34 aan en vult hij een aangifte van beroepsziekte in overeenkomstig
artikel 94.
§ 3. Zonodig deelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aan de werknemer mee welke
sociale diensten of instellingen hem de gewenste hulp of bijstand kunnen verlenen.
Art. 21.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer neemt deel aan de vergaderingen van het
Comité van de betrokken onderneming overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van het
koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités
voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 22.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft bij de uitvoering van zijn functie de
vrije toegang tot de ondernemingen en de instellingen.
Hij dient toegang te krijgen tot alle arbeidsplaatsen.
Art. 23.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gaat in geen geval na of de afwezigheid van
de werknemers om gezondheidsreden gegrond is. Om beter de doeltreffendheid van het preventieprogramma te kunnen inschatten, beroepsziekten op te sporen, risico’s te identificeren
en de mindervalide of gehandicapte werknemer, met het oog op herinschakeling in het
arbeidsproces, werk te geven dat overeenstemt met zijn toestand, mag hij nochtans telkens hij
het nuttig acht, bij de behandelende arts informeren naar de omstandigheden die de oorzaak
kunnen zijn van die afwezigheid en naar de evolutie van zijn gezondheidstoestand.
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Art. 24.- Onder voorbehoud van de bepalingen van afdeling 8 betreffende de aangifte van
beroepsziekten, zijn, wat betreft de inhoud van het gezondheidsdossier, de preventieadviseursarbeidsgeneesheren en de personen die hen bijstaan strikt gebonden door het beroepsgeheim.
Art. 25.- Elke klacht over beroepsfouten die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer worden
verweten wordt meegedeeld aan de betrokken geneesheer-directeur van de medische
Arbeidsinspectie, die wanneer na onderzoek waaruit blijkt dat de klacht gegrond is, de Orde
der Geneesheren ervan in kennis stelt.
"'%&-*/(%&7&34$)*--&/%&703.&/7"/
(&;0/%)&*%4#&003%&-*/(
0OEFSBGEFMJOH7PPSBGHBBOEFHF[POEIFJETCFPPSEFMJOH
Art. 26.- De werkgever onderwerpt de volgende werknemers aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling:
1° de werknemers die in dienst genomen worden om te worden tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald
risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren;
2° de werknemers die in dienst zijn en aan wie een andere functie wordt toegewezen in de
onderneming of inrichting, waardoor zij worden tewerkgesteld in een veiligheidsfunctie,
een functie met verhoogde waakzaamheid of een activiteit met welbepaald risico, of een
activiteit verbonden aan voedingswaren, waarin zij voorheen niet waren tewerkgesteld of
waardoor zij voor het eerst in dergelijke functie of aan dergelijke activiteit worden tewerkgesteld.
Art. 27.- Bij de voorafgaande gezondheidsbeoordeling neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing betreffende de geschiktheid van de werknemer, en deelt hij ze mee
aan de werknemer en de werkgever, op één van de volgende ogenblikken:
1° in het geval bedoeld in artikel 26, 1°, vooraleer de werknemer effectief tewerkgesteld
wordt in de desbetreffende functie of aan de desbetreffende activiteit;
2° in het geval bedoeld in artikel 26, 2°, vooraleer de wijziging van de functie of activiteit
wordt doorgevoerd en voor zover deze wijziging effectief gebeurt, onder voorbehoud van
de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
In afwijking van het eerste lid, 1° mag de voorafgaande gezondheidsbeoordeling en de betekening van de beslissing ook gebeuren:
1° hetzij tijdens de periode van het proefbeding, voor zover deze niet de periode van één
maand overschrijdt, en tijdens dewelke niet eenzijdig een einde kan worden gemaakt aan
de arbeidsovereenkomst, tenzij wegens dringende reden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
2° hetzij vooraleer de arbeidsovereenkomst gesloten wordt, voor zover deze gezondheidsbeoordeling de laatste stap is in de procedure van werving en selectie en de arbeidsovereenkomst, onder voorbehoud van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer,
effectief tot stand komt.
Art. 28.- § 1. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling bevat minstens volgende handelingen:
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1° het uitvoeren en het optekenen van de beroepsanamnese en de medische voorgeschiedenis
van de werknemer;
2° een klinisch onderzoek van de algemene gezondheidstoestand en relevante biometrische
onderzoeken;
3° de opsporing van afwijkingen en contra-indicaties om de werkpost in te nemen of de
activiteit daadwerkelijk uit te oefenen.
§ 2. Deze beoordeling wordt aangevuld met de volgende bijkomende handelingen indien
specifieke reglementaire bepalingen, genomen in uitvoering van de wet, zulks vaststellen:
1° een gericht onderzoek of gerichte functionele tests toegespitst op het of de betrokken
fysiologische systemen die moeten onderzocht worden omwille van de aard van de blootstelling of de vereisten van de uit te voeren activiteiten. De gekozen onderzoekstechnieken
beantwoorden aan de beroepsnormen die hun veiligheid waarborgen;
2° een biologisch toezicht waarbij betrouwbare en specifiek gevalideerde indicatoren
gebruikt worden die specifiek zijn voor het chemisch agens en zijn metabolieten of voor
het biologisch agens;
3° een test naar vroegtijdige en omkeerbare effecten ten gevolge van de blootstelling,
bedoeld om het risico op te sporen;
4° een radiografisch onderzoek van de borstorganen indien dit vooraf gerechtvaardigd werd
volgens de principes, bepaald in artikel 51 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
Art. 29.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer mag de in artikel 26 bedoelde kandidaten
en werknemers vrijstellen van alle of een deel van de handelingen die deel uitmaken van de
voorafgaande gezondheidsbeoordeling indien zij deze onlangs hebben ondergaan, mits:
1° hij in kennis wordt gesteld van het resultaat van deze handelingen;
2° de tijdspanne die verstreken is sinds de uitvoering van die handelingen niet groter is dan
het tijdsverloop tussen de periodieke gezondheidsbeoordelingen die worden voorzien
voor de werknemers die een gelijkaardige werkpost bezetten of een gelijkaardige activiteit
met welbepaald risico uitoefenen en onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.
0OEFSBGEFMJOH1FSJPEJFLFHF[POEIFJETCFPPSEFMJOH
Art. 30.- De werkgever is gehouden de werknemers, die een veiligheidsfunctie, een functie
met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico op een activiteit verbonden
aan voedingswaren uitoefenen, aan een periodieke gezondheidsbeoordeling te onderwerpen.
Art. 31.- De periodieke gezondheidsbeoordeling omvat de handelingen, voorgeschreven in
artikel 28, § 1 en § 2.
Art. 32.- Op initiatief van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan het soort bijkomende
handelingen bedoeld in artikel 28, § 2, vervangen worden door andere type handelingen waarvan het resultaat dezelfde waarborgen inzake validiteit en betrouwbaarheid biedt.
In dat geval kiest de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor handelingen die de lichamelijke integriteit van de werknemer het meest respecteren en zijn veiligheid waarborgen.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer licht het Comité vervolgens in over het type uitgevoerde handelingen.

$0%&9

Art. 33.- § 1. Deze periodieke gezondheidsbeoordeling wordt eenmaal per jaar uitgevoerd,
tenzij wanneer andere bijzondere besluiten, genomen in uitvoering van de wet, een andere
periodiciteit voorzien.
§ 2. Indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dit noodzakelijk acht, kan hij een kortere
tussentijd vastleggen wegens de aard van de werkpost of activiteit of de gezondheidstoestand
van de werknemer, of omdat de werknemer behoort tot een bijzonder gevoelige risicogroep,
of wegens incidenten of ongevallen die zich hebben voorgedaan en die de duur en intensiteit
van de blootstelling kunnen wijzigen.
De uitgevoerde handelingen tussen twee periodieke beoordelingen in, zijn de bijkomende
handelingen bedoeld bij artikel 28, § 2. Wanneer deze de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
tot de mening brengen dat het niet aangewezen is een werknemer op zijn werkpost te houden
of zijn activiteit verder te laten uitoefenen, worden deze handelingen aangevuld met een algemeen klinisch onderzoek, vooraleer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een beslissing
ten aanzien van deze werknemer neemt.
§ 3. Wanneer de resultaten van de gezondheidsbeoordeling van de werknemers wijzen op een
onzekerheid betreffende het effectief bestaan van het risico kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voorstellen de tussentijd van de periodieke gezondheidsbeoordeling met één jaar
te verlengen. Een gepast systeem voor toezicht op de blootstelling van de werknemers wordt
binnen de tussentijd ingesteld en jaarlijks geëvalueerd. Dit systeem bevat de bijkomende
handelingen bedoeld in artikel 28, § 2, 2° en 3°.
§ 4. De voorgestelde ingekorte of verlengde tussentijd en de resultaten van het gepaste
systeem voor toezicht, bedoeld in § 3, worden voor voorafgaandelijk advies voorgelegd aan
het Comité en meegedeeld aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de medische Arbeidsinspectie.
§ 5. Zo hij het nodig acht, kan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie, de door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voorgestelde tussentijd wijzigen of
voor sommige werknemers een nieuwe tussentijd voor de periodieke gezondheidsbeoordeling
vaststellen.
§ 6. De werknemer die getroffen is door een beroepsgebonden aandoening waarvan de diagnose aan de hand van de in artikel 28 bepaalde handelingen niet voldoende kan worden
gesteld, wordt onderworpen aan elk bijkomend onderzoek dat door de preventieadviseurarbeidsgeneesheer of de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie als
noodzakelijk wordt aangezien.
Art. 34.- § 1. Op grond van de resultaten van de periodieke gezondheidsbeoordeling, en wanneer de gezondheidstoestand van de werknemer dit vereist, stelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aan de werkgever alle gepaste individuele en collectieve preventie- of beschermingsmaatregelen voor.
§ 2. Die maatregelen kunnen er in bestaan:
1° de duur, intensiteit of frequentie van de blootstelling aan dergelijke agentia of belasting te
verminderen;
2° een herinrichting of aanpassing van de werkpost of activiteit en/of de werkmethodes en/of
de arbeidsomstandigheden voor te stellen;
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3° vorming of informatie te verstrekken over de algemene preventie- en beschermingsmaatregelen die moeten toegepast worden;
4° de gezondheid te beoordelen van alle werknemers die een analoge blootstelling hebben
ondergaan of die werden tewerkgesteld aan gelijkaardige activiteiten;
5° de risicoanalyse opnieuw uit te voeren met betrekking tot de specifieke risico’s van de
werkpost of activiteit, inzonderheid bij toepassing van een nieuwe techniek, het gebruik
van een nieuw product of de verhoging van het werkritme;
6° de betrokken werknemer niet meer bloot te stellen aan een agens of belasting bedoeld in
artikel 2, 3° of de werknemer tijdelijk over te plaatsen van zijn werkpost of de uitgeoefende activiteit.
De maatregelen betreffende elke individuele werknemer worden genomen overeenkomstig de
bepalingen van afdeling 6 die de beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
regelen.
De collectieve maatregelen die genomen zijn worden ter kennis gebracht van het Comité.
0OEFSBGEFMJOH0OEFS[PFLCJKXFSLIFSWBUUJOH
Art. 35.- Na minstens vier weken afwezigheid wegens om het even welke ziekte, aandoening
of ongeval of wegens bevalling, worden de werkne(e)m(st)ers tewerkgesteld aan een veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico, of
een activiteit verbonden aan voedingswaren, verplicht aan een onderzoek bij werkhervatting
onderworpen.
Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het nodig oordeelt wegens de aard van de
ziekte, de aandoening of het ongeval, kan dit onderzoek plaats vinden na een afwezigheid van
kortere duur.
Dit onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag waarop het werk of de dienst wordt hernomen
en ten laatste op de achtste werkdag daarna.
Art. 36.- Het onderzoek bij werkhervatting moet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in
staat stellen na te gaan of de werknemer nog steeds geschikt is voor de werkpost die hij voordien bezette of de activiteit die hij voordien uitoefende, en in geval van ongeschiktheid, de in
artikel 34 bedoelde gepaste preventie- of beschermingsmaatregelen te nemen.
[Art. 36bis.- § 1. De werkgever informeert alle werknemers die onderworpen zijn aan het
verplicht gezondheidstoezicht, over hun recht om te genieten van een bezoek voorafgaand aan
de werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, met het oog op
een eventuele aanpassing van hun werkpost, alsook over de te vervullen voorwaarden die
opgesomd zijn in § 2, 1° en 2°.
§ 2. In geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, kan de werknemer die onderworpen is aan het verplicht gezondheidstoezicht, een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werknemer neemt zelf het initiatief om voor deze mogelijkheid in aanmerking te
komen door een geschreven aanvraag aan de werkgever te richten;
2° de werknemer geeft zijn akkoord opdat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die werd
verwittigd door de werkgever, het medisch dossier van de werknemer bij de behandelende geneesheer kan raadplegen en kan overleggen met deze laatste.
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§ 3. Vanaf het ogenblik dat de werkgever een aanvraag van een werknemer ontvangt zoals
bedoeld in § 2, 1°, verwittigt hij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer opdat de werknemer
uitgenodigd wordt op het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting dat moet plaatsvinden
binnen een termijn van acht dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag.
§ 4. Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting zoals bedoeld in § 1 moet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in staat stellen om, op basis van de gezondheidstoestand van de
werknemer en het onderzoek van zijn werkpost, aan de werkgever aangepaste maatregelen
voor te stellen die inzonderheid bestaan uit een aanpassing van de post of de arbeidsomstandigheden teneinde de belasting verbonden aan deze post te verminderen zodat de werkgever
een aangepast werk kan geven aan de werknemer vanaf de werkhervatting.
§ 5. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt de werkpost van de werknemer zo
spoedig mogelijk met het oog op het onderzoek van de mogelijkheden tot aanpassing van deze
post.
§ 6. In afwijking van de bepalingen betreffende het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, formuleert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn voorstellen betreffende de aanpassingen van de werkpost of van de arbeidsomstandigheden, door enkel rubriek F van het
formulier voor de gezondheidsbeoordeling te vervolledigen.
§ 7. De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer voor het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting voor zijn rekening. (KB 4.7.2004)]
0OEFSBGEFMJOH4QPOUBOFSBBEQMFHJOH
Art. 37.- Elke werknemer, al dan niet onderworpen aan het gezondheidstoezicht, heeft het
recht zonder verwijl de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer te raadplegen voor gezondheidsklachten die hij wijt aan het feit dat onvoldoende preventiemaatregelen werden genomen,
zoals bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn.
Deze gezondheidsbeoordeling wordt, in voorkomend geval, bekrachtigd door een beslissing
van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer waaraan alle voorwaarden betreffende de uitvoering van het gezondheidstoezicht verbonden zijn.
0OEFSBGEFMJOH7PPSUHF[FUHF[POEIFJETUPF[JDIU
Art. 38.- § 1. De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers die blootgesteld werden aan biologische, fysische of chemische agentia, in de gevallen bedoeld bij de
bijzondere besluiten genomen in uitvoering van de wet, na het einde van de blootstelling kunnen blijven genieten van een toezicht op hun gezondheidstoestand.
§ 2. Dit toezicht bevat alle gerichte functionele onderzoeken en tests die nodig zijn gelet op
de gezondheidstoestand van de werknemer en de omstandigheden waaronder hij werd blootgesteld.
§ 3. Indien de betrokken werknemer deel uitmaakt van het personeel van de onderneming
waar hij werd blootgesteld, vallen de kosten van het voortgezet gezondheidstoezicht ten laste
van de werkgever.
§ 4. Indien de betrokken werknemer niet langer deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij werd blootgesteld, kan het voortgezet gezondheidstoezicht verzekerd worden
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door het Fonds voor beroepsziekten onder de voorwaarden en volgens de nadere regels zoals
bepaald bij de wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.
De werkgever meldt het Fonds zonder verwijl welke werknemers recht hebben op een voortgezet gezondheidstoezicht.
§ 5. Zo hij het nodig acht, kan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie het voortgezet gezondheidstoezicht opleggen.
0OEFSBGEFMJOH%FHF[POEIFJETCFPPSEFMJOHWBOFFOEFGJOJUJFGBSCFJET
POHFTDIJLUFXFSLOFNFSNFUIFUPPHPQ[JKOSFÐOUFHSBUJF
Art. 39.- Wanneer de door de werknemer aangeduide behandelende geneesheer, de werknemer definitief ongeschikt verklaart om het overeen gekomen werk uit te voeren wegens
ziekte of ongeval, geniet deze werknemer het recht van een procedure voor reïntegratie, ongeacht of hij al dan niet onderworpen is aan het medisch gezondheidstoezicht.
Met dit doel dient de werknemer zijn vraag om integratie bij de werkgever in door middel van
een aangetekende brief, met toevoeging van het attest van zijn behandelend geneesheer.
Art. 40.- De werkgever overhandigt, van zodra hij de vraag van de werknemer heeft ontvangen, aan deze werknemer een formulier: “verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers” bedoeld in artikel 11.
Dit formulier is bestemd voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de werknemer
onderzoekt en zijn advies geeft of zijn beslissing neemt volgens dezelfde voorwaarden en
regels als deze bedoeld in afdeling 6.
Art. 41.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vermeldt in rubriek C van het formulier
voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld bij artikel 48:
- ofwel dat de werknemer voldoende geschikt is om het overeengekomen werk verder te
zetten;
- ofwel dat de werknemer het overeengekomen werk kan uitoefenen, mits enkele aanpassingen die hij vaststelt;
- ofwel dat de werknemer voldoende geschikt is om een andere functie uit te oefenen, in
voorkomend geval mits uitvoering van de nodige aanpassingen en in de voorwaarden die
hij vastlegt;
- ofwel dat de werknemer definitief ongeschikt is.
Wanneer de werkgever oordeelt dat het noch objectief, noch technisch mogelijk is een aangepast of een ander werk te geven, of dat dit niet kan worden geëist om gegronde redenen, licht
hij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hiervan in.
0OEFSBGEFMJOH6JUCSFJEJOHWBOIFUHF[POEIFJETUPF[JDIU
Art. 42.- Op initiatief van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de werkgever of de vertegenwoordigers van de werknemers, op advies van het Comité, en op basis van de resultaten
van de risicoanalyse, kan het gezondheidstoezicht uitgebreid worden tot alle werknemers die
werken in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die onderworpen
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is aan het verplicht gezondheidstoezicht. De preventieve handelingen voor deze werknemers
zijn gelijkaardig aan deze die worden gesteld bij de onderworpen werknemer.
Art. 43.- De kenmerken en de gevolgen van de uitbreiding van het gezondheidstoezicht
bedoeld bij artikel 42 worden vastgelegd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en
worden meegedeeld aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie.
Deze laatste kan eveneens eender welke nieuwe gezondheidsbeoordeling opleggen die hij
nodig acht.
0OEFSBGEFMJOH#JK[POEFSFCFQBMJOHFOWPPSCFQBBMEFDBUFHPSJFÌOXFSL
OFNFST
Art. 44.- Deze afdeling is van toepassing op:
1° de mindervalide werknemers die de werkgever moet in dienst nemen overeenkomstig
artikel 21, § 1, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de
minder-validen;
2° de jongeren op het werk zoals bedoeld in artikel 12, van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, vervangen door het
koninklijk besluit van 3 mei 2003;
3° de werkneemsters tijdens de zwangerschap of de lactatie zoals bedoeld in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 2 mei 1995 betreffende de moederschapbescherming
4° de stagiairs, de leerlingen en de studenten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°,
d) en e), van de wet;
5° de uitzendkrachten zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari
1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het
werk van uitzendkrachten;
6° de PWA’ers zoals bedoeld in artikel 4, § 2, van de wet.
Art. 45.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de in artikel 44 bedoelde werknemers onderworpen worden aan een gepast gezondheidstoezicht.
De voorwaarden tot uitoefening van dit gezondheidstoezicht zijn vastgelegd in specifieke
koninklijke besluiten die betrekking hebben op de bijzondere categorieën werknemers
bedoeld in artikel 44.
Art. 46.- Voornoemd gepast gezondheidstoezicht wordt ingesteld om rekening te houden met
de specifieke eigenschappen van de werknemers of de aard van de arbeidsrelatie bedoeld in
artikel 44, die tot gevolg hebben dat zij beschouwd worden als werknemers met bijzonder
risico wegens hun grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid, gebrek aan ervaring, verschillende
ontwikkeling, en voor wie bijzondere maatregelen inzake bescherming en toezicht op de
gezondheid moeten worden getroffen.
Art. 47.- De werkgever mag de werknemers die behoren tot één van de categorieën bedoeld
in artikel 44 noch weigeren in dienst te nemen, noch ontslaan louter en alleen om het feit dat
zij behoren tot één van die categorieën.
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Art. 48.- Het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, waarvan het model opgenomen is
als bijlage II, eerste deel, is het document waarmee de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
zijn beslissing na elk preventief medisch onderzoek meedeelt.
De tekst van de artikelen 64 tot 69, die in het tweede deel van bijlage II is opgenomen, moet
worden vermeld op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
Zodra hij beschikt over alle beoordelingselementen, en meer bepaald de resultaten van de
handelingen bedoeld in artikel 28, en nadat de maatregelen bedoeld in de artikelen 55 tot 58
werden getroffen, vult de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dit document in drie exemplaren in.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zendt een exemplaar van dit document in een gesloten enveloppe naar de werkgever en een ander naar de werknemer, of bezorgt hen dit persoonlijk. Hij voegt het derde exemplaar in het gezondheidsdossier van de werknemer, overeenkomstig artikel 81.
Het formulier voor de gezondheidsbeoordeling mag geen enkele aanwijzing over de diagnose
bevatten, noch enige andere formulering die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
in het gedrang zou kunnen brengen.
Elke beperking inzake de arbeidsgeschiktheid vermeld op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling gaat vergezeld met preventieve maatregelen zoals bedoeld in artikel 34.
Art. 49.- Indien het gaat om een voorafgaande gezondheidsbeoordeling van een kandidaat of
een werknemer, vermeldt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier voor de
gezondheidsbeoordeling dat de kandidaat of de werknemer ofwel voldoende arbeidsgeschikt
is, ofwel definitief of voor een periode die hij bepaalt ongeschikt is.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer motiveert elke verklaring tot arbeidsongeschiktheid
die resulteert uit een voorafgaande gezondheidsbeoordeling. Om de gezondheidstoestand van
de kandidaat of van de werknemer beter aan te passen aan en af te stemmen op een andere
mogelijkheid van tewerkstelling, kan, op hun verzoek, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de gegevens die deze beslissing tot arbeidsongeschiktheid staven naar de door de werknemer of door de kandidaat aangeduide behandelende arts zenden.
Art. 50.- Indien het gaat om een voorafgaande gezondheidsbeoordeling, een periodieke gezondheidsbeoordeling of een onderzoek bij werkhervatting van een werknemer die een controle- of veiligheidsfunctie bekleedt ofwel belast is met een activiteit met een welbepaald
risico verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, vermeldt de preventieadviseurarbeidsgeneesheer op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling dat de werknemer ofwel
in voldoende mate arbeidsgeschikt is, ofwel definitief of voor een periode die hij bepaalt
ongeschikt is en dat het verboden is hem op de bewuste werkpost of activiteit aan het werk te
stellen of te houden. In dat geval geeft hij de raad hem tewerk te stellen op een werkpost of
activiteit waarvan hij de tewerkstellingsvoorwaarden bepaalt in rubriek F ofwel vermeldt hij
dat de werknemer met ziekteverlof moet worden gestuurd.
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Art. 51.- Indien het om het even welk ander preventief medisch onderzoek betreft, vermeldt
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling dat
de werknemer:
- ofwel in voldoende mate arbeidsgeschikt is;
- ofwel dat het aangeraden is dat de werknemer definitief of voor een periode die hij bepaalt
zou worden overgeplaatst naar een andere werkpost of activiteit waarvan hij de tewerkstellingsvoorwaarden bepaalt in rubriek F;
- ofwel dat de werknemer met ziekteverlof moet worden gestuurd;
- ofwel dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is.
Art. 52.- Indien het gaat om een onderzoek van een werkneemster tijdens de zwangerschap
of de lactatie, vermeldt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier voor de
gezondheidsbeoordeling dat de werkneemster:
- ofwel voldoende geschikt is om haar activiteit zonder meer voort te zetten, of om haar
activiteit voort te zetten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of om de voorgestelde,
nieuwe activiteit te verrichten voor een door hem bepaalde duur;
- ofwel ongeschikt is om haar activiteit voort te zetten voor een door hem bepaalde duur of
om de voorgestelde nieuwe activiteit te verrichten voor een door hem bepaalde duur en
aldus verwijderd dient te worden;
- ofwel met ziekteverlof moet worden gestuurd wegens een aandoening die geen verband
houdt met de zwangerschap of de lactatie.
[Art. 53.- Indien het gaat om een medisch onderzoek van een jongere op het werk zoals
bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming
van de jongeren op het werk, of van een stagiaire onderworpen aan een type van gezondheidstoezicht zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs, vermeldt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier voor de
gezondheidsbeoordeling ofwel dat de jongere of de stagiair voldoende geschikt is, ofwel dat
de jongere of de stagiair geschikt is voor een betrekking waarvan hij de tewerkstellingsvoorwaarden bepaalt. (KB 21.9.2004)]
Art. 54.- De werkgever rangschikt de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling per werknemer. Zolang deze in de onderneming tewerkgesteld is, houdt de werkgever minstens de
formulieren van de drie laatste jaren bij alsook alle formulieren waarop aanbevelingen vermeld staan.
Hij houdt ze op elk ogenblik ter beschikking van de geneesheren-arbeidsinspecteurs en van
de sociale controleurs van de medische Arbeidsinspectie.
0OEFSBGEFMJOH7ÓÓSFMLFCFTMJTTJOHUFOFNFONBBUSFHFMFO
Art. 55.- Vooraleer een tijdelijke of definitieve werkverandering van een werknemer voor te
stellen of een beslissing tot arbeidsongeschiktheid te nemen, voert de preventieadviseurarbeidsgeneesheer gepaste bijkomende onderzoeken uit, die ten laste vallen van de werkgever,
inzonderheid wanneer de werknemer een aandoening heeft waarvan vermoed wordt dat ze
beroepsgebonden is en waarvan de diagnose niet afdoende kon worden gesteld met de middelen bepaald voor de periodieke gezondheidsbeoordeling. Daarnaast doet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer navraag naar de sociale toestand van de werknemer, maakt hij een
nieuwe risicoanalyse en onderzoekt hij ter plaatse welke maatregelen en aanpassingen het
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mogelijk zouden maken om de werknemer zijn werkpost of activiteit te laten behouden, rekening houdend met zijn mogelijkheden. De werknemer kan zich daarbij laten bijstaan door een
werknemersafgevaardigde van het Comité of bij ontstentenis door een syndicale vertegenwoordiger van zijn keuze.
Art. 56.- Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer oordeelt dat de werknemer zijn
werkpost kan behouden of zijn activiteiten kan voortzetten, vermeldt hij op het formulier voor
de gezondheidsbeoordeling, in rubriek F, welke maatregelen moeten worden genomen om zo
snel mogelijk de risicofactoren tot een minimum te beperken door, overeenkomstig de risicoanalyse, de beschermings- en preventiemaatregelen toe te passen.
Art. 57.- De werkgever, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en in voorkomend geval
andere preventieadviseurs de werknemer en de afgevaardigden van het personeel in het
Comité, of bij ontstentenis van het Comité, de door de werknemer gekozen vertegenwoordigers van de vakbond, plegen voorafgaandelijk overleg over de mogelijkheden voor ander werk
en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten.
Art. 58.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer brengt de werknemer op de hoogte van zijn
recht om een beroep te doen op de overleg- en beroepsprocedures bedoeld in dit besluit.
0OEFSBGEFMJOH0WFSMFHQSPDFEVSF
Art. 59.- Behalve in het geval van de voorafgaande gezondheidsbeoordeling bedoeld in artikel
27, kan de werknemer onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de hieronder beschreven overlegprocedure, indien de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer oordeelt dat
een definitieve of tijdelijke werkverandering noodzakelijk is, omdat een aanpassing van de
veiligheidsfunctie of controlefunctie of van de activiteit met welbepaald risico technisch of
objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist.
Art. 60.- § 1. Alvorens het formulier voor de gezondheidsbeoordeling in te vullen, brengt de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de werknemer schriftelijk op de hoogte van zijn voorstel
tot definitieve werkverandering door de werknemer ofwel een document af te leveren dat hij
tekent voor ontvangst, ofwel door hem een aangetekende brief met ontvangstmelding te sturen.
§ 2. De werknemer beschikt over een termijn van vijf werkdagen die volgen op de ontvangstmelding om al dan niet zijn akkoord te geven.
§ 3. Indien de werknemer niet akkoord gaat, wijst hij aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een behandelend arts naar eigen keuze aan. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
deelt die arts zijn met redenen omklede beslissing mede. De twee artsen trachten tot een
gemeenschappelijke beslissing te komen. Elk van hen mag om bijkomende onderzoeken of
raadplegingen verzoeken die hij onontbeerlijk acht. Enkel de door de preventieadviseurarbeidsgeneesheer gevraagde bijkomende onderzoeken of raadplegingen zijn ten laste van de
werkgever.
Art. 61.- Wanneer het overleg de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
schorst, wacht deze tot die procedure beëindigd is om het formulier voor de gezondheidsbeoordeling in te vullen.
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Art. 62.- § 1. Indien het gaat over een medisch onderzoek van een werknemer die belast is
met een veiligheids- of controlefunctie, of met een activiteit met een risico op blootstelling
aan ioniserende straling of van een werkneemster tijdens de zwangerschap of de lactatie, die
is tewerkgesteld op een werkpost waarvan de beoordeling wijst op een activiteit met een
specifiek risico, of nog wanneer de werknemer getroffen is door een ernstige besmettelijke
ziekte, dan schorst het overleg de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
niet.
§ 2. In die gevallen vult de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een eerste formulier voor de
gezondheidsbeoordeling in op het ogenblik dat hij de werknemer op de hoogte brengt van zijn
beslissing om een definitieve werkverandering voor te stellen. In rubriek G tekent hij aan dat
de werknemer, indien hij niet akkoord gaat, kan gebruik maken van de in artikel 60 bedoelde
overlegprocedure. In rubriek F vermeldt hij dat hij aanbeveelt de werknemer te werk te stellen
op een werkpost of aan een activiteit waarvan hij de tewerkstellingsvoorwaarden bepaalt.
§ 3. Na afloop van de overlegprocedure vult hij een nieuw formulier voor de gezondheidsbeoordeling in.
Art. 63.- Wanneer de twee artsen er niet in slagen een gemeenschappelijke beslissing te
nemen, of wanneer de overlegprocedure niet is kunnen eindigen binnen een termijn van 14
werkdagen, handhaaft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn eigen beslissing op het
formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Hij vermeldt in rubriek G dat de arts van de werknemer een andere mening toegedaan is of dat de procedure niet is kunnen eindigen binnen de
gestelde termijn, en in rubriek F dat de definitieve werkverandering noodzakelijk is en dat hij
aanbeveelt om de werknemer te werk te stellen op een werkpost of aan een activiteit waarvan
hij de tewerkstellingsvoorwaarden bepaalt.
0OEFSBGEFMJOH#FSPFQTQSPDFEVSF
Art. 64.- Behalve in het geval van de voorafgaande gezondheidsbeoordeling bedoeld in artikel
27, kan door de werknemer, die al dan niet gebruik heeft gemaakt van de overlegprocedure
bedoeld in artikel 60, beroep ingesteld worden tegen de beslissing van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer waarbij de geschiktheid in verband met het uitgevoerde werk wordt
beperkt of waarbij hij ongeschikt wordt bevonden om het uitgevoerde werk verder te zetten.
Hij gebruikt hiertoe het formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage II, derde deel.
Art. 65.- Dit beroep is geldig ingesteld op voorwaarde dat het bij aangetekende brief wordt
toegezonden aan de bevoegde geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie
binnen de zeven werkdagen na de verzendingsdatum of overhandiging van het formulier voor
de gezondheidsbeoordeling aan de werknemer.
Art. 66.- De geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie roept de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelende arts van de werknemer schriftelijk samen
voor de beroepsprocedure waarvan hij de datum en de plaats bepaalt en hij vraagt hen de
relevante documenten mee te brengen in verband met de gezondheidstoestand van de werknemer. Hij roept ook de werknemer op om, in voorkomend geval, te worden gehoord en
onderzocht.
Art. 67.- De behandeling van het beroep heeft uiterlijk plaats binnen eenentwintig werkdagen
na de ontvangstdatum van het beroep van de werknemer. In het geval van een schorsing van
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de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer wegens ziekteverlof, kan die
termijn worden verlengd tot eenendertig werkdagen.
Art. 68.- § 1. Indien een arts tijdens de beroepsprocedure een deskundig onderzoek vraagt,
mag de termijn voor het nemen van de beslissing de termijn van eenendertig werkdagen vanaf
de dag waarop het beroep behandeld werd niet overschrijden.
Tijdens de definitieve zitting nemen de drie artsen een beslissing bij meerderheid van stemmen.
Indien de door de werknemer aangeduide behandelende arts of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer afwezig is en in geval er geen akkoord wordt bereikt onder de aanwezige artsen,
neemt de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie zelf de beslissing.
§ 2. De medische beslissing wordt door de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische
Arbeidsinspectie opgetekend in een verslag dat door de aanwezige artsen wordt ondertekend
en in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard.
Een afschrift van het verslag van de beslissing wordt door de geneesheer-arbeidsinspecteur
van de Medische Arbeidsinspectie onmiddellijk aan de werkgever en aan de werknemer
bezorgd.
Art. 69.- Het beroep schorst de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Dit
geldt niet voor het medisch onderzoek van een werknemer met een veiligheidsfunctie, een
functie met verhoogde waakzaamheid, of een activiteit die een risico op blootstelling aan
ioniserende stralingen inhoudt of van een werkneemster tijdens de zwangerschap of lactatie
die op een werkpost is tewerkgesteld waarvan de beoordeling uitwijst dat deze een activiteit
met een specifiek risico betreft.
0OEFSBGEFMJOH5VTTFOUJKETFUFXFSLTUFMMJOHUJKEFOTEFPWFSMFHFOCFSPFQT
QSPDFEVSFT
Art. 70.- § 1. De werkgever tracht, overeenkomstig de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, zo snel mogelijk elke werknemer, voor wie op het formulier voor de
gezondheidsbeoordeling aanbevelingen in die zin zijn aangetekend, te werk te stellen op een
andere werkpost of aan een andere activiteit waarvan hij de tewerkstellingsvoorwaarden
bepaalt.
De werkgever die in de onmogelijkheid verkeert om een andere werkpost of activiteit aan te
bieden zoals bedoeld in het eerste lid, moet dit aan de geneesheer-arbeidsinspecteur van de
Medische Arbeidsinspectie kunnen verantwoorden.
§ 2. De werknemer die in beroep gaat, mag, tot de dag van de definitieve beslissing, geen
enkele vorm van loonverlies lijden. Tijdens die periode neemt hij elk werk aan dat naar het
oordeel van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij zijn gezondheidstoestand past.
§ 3. Zolang er geen definitieve beslissing omtrent de arbeidsgeschiktheid van de werknemer
genomen is, is de definitieve arbeidsongeschiktheid niet bewezen.
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0OEFSBGEFMJOH(FWPMHFOWBOEFEFGJOJUJFWFCFTMJTTJOHWBOEFQSFWFOUJF
BEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS
Art. 71.- § 1. Het is verboden een werknemer te werk te stellen of te blijven tewerkstellen aan
een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of aan activiteiten, waaraan
een risico voor blootstelling aan ioniserende stralingen is verbonden wanneer hij door de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hiervoor ongeschikt werd verklaard.
§ 2. Het is verboden werkneemsters, die door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hiervoor ongeschikt werden verklaard, aan het werk te stellen of te houden op werkposten waarvan de beoordeling heeft aangetoond dat er een bijzonder risico bestaat voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven en waarvoor een aanpassing technisch of
objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist.
Art. 72.- Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 71, is de werkgever ertoe gehouden
de werknemer die definitief ongeschikt is verklaard door een definitieve beslissing van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, aan het werk te houden overeenkomstig de aanbevelingen van deze laatste, door hem ander werk te geven, tenzij wanneer dat noch technisch noch
objectief mogelijk is of wanneer dat om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden
geëist.
Art. 73.- De werknemer met een ernstige besmettelijke ziekte, die verplicht is om ziekteverlof
te nemen dat aanbevolen werd door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier
voor de gezondheidsbeoordeling, is er toe gehouden zonder verwijl zijn behandelende arts te
raadplegen met wie de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer contact zal genomen hebben.
In dit geval zijn de bepalingen met betrekking tot het onderzoek bij werkhervatting bedoeld
in onderafdeling 3 van afdeling 5 op deze werknemer van toepassing.
"'%&-*/("-(&.&/&#&1"-*/(&/#&53&''&/%&%&*/&/5*/(&/&/
56#&3$6-*/&5&454
Art. 74.- Indien uit de beoordeling van de risico’s verbonden aan de blootstelling aan biologische agentia op het werk blijkt dat de werknemers worden blootgesteld of kunnen blootgesteld worden aan biologische agentia waarvoor een inenting verplicht is, moet de werkgever
de werknemers die nog niet immuun zijn doen inenten of indien het gaat om biologische
agentia waarvoor er een doeltreffend vaccin beschikbaar is, moet de werkgever de werknemers in de mogelijkheid stellen zich te laten inenten, wanneer zij nog niet immuun zijn.
Art. 75.- De werkgever informeert de werknemers op het ogenblik van de indienstneming en
voorafgaand aan de blootstelling aan biologische agentia hetzij over de verplichting ingeënt
te zijn hetzij over het feit dat een doeltreffend vaccin beschikbaar is. Deze werknemers worden eveneens geïnformeerd over de voor- en nadelen van zowel de inenting zelf als de afwezigheid van inenting.
Art. 76.- De inenting kan in geen enkel geval de toepassing van collectieve en individuele
preventiemaatregelen vervangen.
Art. 77.- De inentingen, herinentingen en tuberculinetests worden hetzij door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hetzij door een andere door de betrokken werknemer gekozen arts
uitgevoerd.
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Art. 78.- De bijzondere bepalingen betreffende de inentingen en de tuberculinetests zijn vastgesteld in afdeling X van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het
werk.
"'%&-*/()&5(&;0/%)&*%4%044*&3
0OEFSBGEFMJOH%PFMTUFMMJOHFO
Art. 79.- § 1. Het gezondheidsdossier van de werknemer bestaat uit de opslag van alle relevante informatie betreffende de werknemer die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in
staat stelt het gezondheidstoezicht uit te voeren en de doeltreffendheid te meten van de preventie- en beschermingsmaatregelen die in de onderneming individueel en collectief worden
toegepast.
§ 2. De verwerking van de medische persoonsgegevens en van de blootstellinggegevens voor
wetenschappelijk onderzoek, epidemiologische registratie, onderwijs en voortgezette vorming
moet gebeuren met eerbiediging van de voorwaarden en de nadere regels bedoeld in de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
Art. 80.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer staat in voor de samenstelling en het bijhouden van het gezondheidsdossier voor elke werknemer die hij moet onderzoeken.
De afdeling of het departement belast met het medisch toezicht bepaalt de procedureregels
betreffende de samenstelling en het bijhouden van het gezondheidsdossier, overeenkomstig de
bepalingen van deze afdeling.
Deze procedures maken deel uit van het kwaliteitshandboek van de afdeling belast met het
medisch toezicht.
0OEFSBGEFMJOH*OIPVE
Art. 81.- § 1. Het gezondheidsdossier omvat een geheel van gestructureerde en duidelijk
geordende gegevens en een aantal documenten. Het bestaat uit vier verschillende delen:
a) de sociaal-administratieve gegevens betreffende de identificatie van de werknemer en zijn
werkgever;
b) de beroepsanamnese en de objectieve medische persoonsgegevens, bedoeld in artikel 82
die zijn vastgesteld aan de hand van de verplichte handelingen verricht tijdens de preventieve medische onderzoeken. Deze persoonsgegevens houden verband met de werkpost of
de activiteit van de werknemer;
c) de specifieke gegevens van persoonlijke aard vastgesteld door de preventieadviseurarbeidsgeneesheer tijdens de preventieve medische onderzoeken en die aan laatstgenoemde arts zijn voorbehouden;
d) de blootstellinggegevens, bedoeld in artikel 83, van elke werknemer die is tewerkgesteld
op een werkpost of aan een activiteit waarbij hij blootstaat aan biologische, fysische of
chemische agentia.
§ 2. Het gezondheidsdossier bevat geen informatie over de medewerking aan programma’s
inzake volksgezondheid die geen verband houden met het beroep.
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Art. 82.- De objectieve medische persoonsgegevens, bedoeld in het artikel 81, § 1, b) bevatten:
1° het in artikel 11 bedoelde “Verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers”;
2° de datum en de aard van het soort uitgevoerd preventief medisch onderzoek en de resultaten van de handelingen uitgevoerd volgens en bepaald in afdeling 4;
3° de resultaten van de gerichte onderzoeken of van de gerichte functionele tests met hun
datum;
4° de resultaten van het biologisch toezicht met hun datum;
5° de radiografieën en de verslagen van de radiologische onderzoeken;
6° alle andere documenten of gegevens met betrekking tot de gerichte onderzoeken die de
betrokken werknemer heeft ondergaan en die door externe artsen of diensten zijn verricht.
Al die documenten zijn gedateerd en vermelden de identiteitsgegevens van de werknemer;
7° het in artikel 48 bedoelde formulier voor de gezondheidsbeoordeling;
8° de datum en de aard van de inentingen en hernieuwde inentingen, de uitslagen van de
tuberculinetests, de inentingskaarten en desgevallend de nauwkeurig omschreven redenen
van medische aard van het bestaan van contra-indicaties;
9° alle nuttige aanwijzingen met betrekking tot het voortgezet gezondheidstoezicht dat eventueel wordt uitgeoefend in toepassing van artikel 38;
10° alle andere medische of medisch-sociale documenten die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nuttig acht om bij het dossier te voegen, meer bepaald de uitwisseling van informatie met de door de werknemer gekozen arts;
11° een afschrift van de in artikel 95 bedoelde aangifte van beroepsziekte;
12° een afschrift van de arbeidsongevallensteekkaart die de werkgever, in toepassing van
artikel 27 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn, stuurt naar
de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht.
Art. 83.- De in artikel 81, § 1, d) bedoelde blootstellinggegevens van de betrokken werknemer
bevatten:
1° de lijst van de chemische stoffen geïdentificeerd aan de hand van hun CAS-, EINECS-, of
ELINCS- nummer, of aan de hand van alle andere informatie die een nauwkeurige identificatie mogelijk maakt;
2° de kwalitatieve, kwantitatieve en representatieve gegevens in verband met de aard, de
intensiteit, de duur en de frequentie van de blootstelling van de werknemer aan chemische
of fysische agentia;
3° de datum en het blootstellingniveau in geval de grenswaarden worden overschreden;
4° de lijst van de biologische agentia en van de eventuele incidenten of ongevallen.
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Art. 84.- Het gezondheidsdossier wordt al naargelang het geval bijgehouden binnen de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht of op het gewestelijk centrum voor
onderzoek van de externe dienst.
Alleen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, verantwoordelijk voor de afdeling of voor het
departement van het medisch toezicht, en die er de beheerder van is, is belast met de bewaring
ervan en is er exclusief verantwoordelijk voor en hij alleen kan een of meerdere leden van het
personeel die hem bijstaan en die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim aanduiden om er
uitsluitend toegang toe te hebben.
In afwijking van het eerste lid, mag voor de werkgevers van groepen A en B, zoals bepaald in
artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor
preventie en bescherming op het Werk, waar de aanwezigheid van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer permanent is, het gezondheidsdossier bijgehouden worden in de onderneming.
Art. 85.- § 1. Het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht bewaart het
dossier van de werknemer die geen deel meer uitmaakt van het personeel dat onderworpen is
aan het gezondheidstoezicht in goede staat, volledig en goed gerangschikt in zijn archieven en
onder voorwaarden die het medisch geheim waarborgen, behalve indien hij het overeenkomstig artikel 88 doorstuurt aan een ander departement of een andere afdeling belast met het
medisch toezicht. Dit dossier bevat de gegevens bedoeld in artikel 81, § 1, a), b) en d).
§ 2. Het dossier wordt daar, ten minste vijftien jaar na het vertrek van de werknemer bewaard.
Eens die tijd verstreken mag de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht
het dossier vernietigen, of het aan de door de werknemer aangewezen arts bezorgen, indien
deze werknemer dit bijtijds gevraagd heeft na op de hoogte te zijn gebracht van deze mogelijkheid.
§ 3. Nochtans, wanneer het dossier in de gevallen bepaald door de specifieke bepalingen van
de besluiten vastgesteld in uitvoering van de wet, langer dan vijftien jaar moet worden
bewaard, bewaart de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht het in het
archief vanaf de dag dat de werknemer geen deel meer uitmaakt van het aan het gezondheidstoezicht onderworpen personeel.
Na verloop van deze termijn wordt het dossier noch vernietigd, noch overhandigd aan de
werknemer of aan om het even welke instelling, maar wordt het gestuurd naar de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde.
Art. 86.- Geen enkele afdeling of geen enkel departement belast met het medisch toezicht
mag worden opgeheven indien de geneesheer belast met het beheer ervan, niet ten minste drie
maanden vooraf de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde, hiervan op de hoogte heeft gesteld
zodat deze administratie in de mogelijkheid wordt gesteld om bijtijds te beslissen welke maatregelen er moeten genomen worden met betrekking tot de bestemming die moet gegeven
worden aan de gezondheidsdossiers die zich in deze afdeling of in dit departement bevinden.
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Art. 87.- De vernietiging en de overdracht van de gezondheidsdossiers, evenals het uitlenen
en het verstrekken van kopies van de documenten die ze bevatten, zoals bepaald in deze afdeling, gebeurt onder voorwaarden die het medisch geheim volledig waarborgen.
0OEFSBGEFMJOH0WFSESBDIUFOCFXFHJOHFO
Art. 88.- § 1. Het gezondheidsdossier van een werknemer die van werkgever verandert en dat
de gegevens bedoeld in artikel 81, § 1, a), b) en d) bevat, moet volledig bewaard worden op
de zetel van het huidige departement of de huidige afdeling belast met het medisch toezicht
dat het gezondheidstoezicht op de werknemer heeft uitgeoefend.
§ 2. Om te vermijden dat aan een kandidaat of een werknemer geneeskundige handelingen
worden opgelegd die hij onlangs reeds heeft gekregen en wanneer een gezondheidsdossier op
naam van deze persoon reeds bestaat in een andere onderneming, dan verzoekt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer indien hij dit nuttig acht in toepassing van artikel 29, 1° dat het
departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van deze andere onderneming hem
de objectieve medische persoonsgegevens over die persoon zou opsturen evenals de blootstellinggegevens bedoeld in artikel 83, indien het een werknemer betreft die aan ioniserende
stralen werd blootgesteld en het opnieuw zal worden.
§ 3. Het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht, dat verkiest het gedeelte
met de objectieve medische persoonsgegevens niet over te dragen, leent de bedoelde stukken
uit aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of bezorgt hem onverwijld een eensluidend
afschrift van de documenten die deze laatste heeft gevraagd. Van radiografieën wordt evenwel
steeds het origineel aan deze arts voorgelegd.
De afdeling of het departement belast met het medisch toezicht die afschriften aflevert moet
hierop de vermelding “voor eensluidend afschrift van het oorspronkelijk document” aanbrengen.
§ 4. Bij elk overgedragen dossier of dossiergedeelte wordt een volledige inventaris gevoegd
van de documenten die het bevat.
Elke afdeling of elk departement belast met het medisch toezicht registreert de bewegingen
van de dossiers en de delen van dossiers door voor elk dossier of deel van een dossier dat
verzonden of ontvangen wordt, de naam en voornaam van de betrokken werknemer te vermelden evenals het adres van de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht dat
er al naargelang het geval de bestemmeling of de afzender van is.
Alle voornoemde bewegingen van dossiers of dossiergedeelten gebeuren onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de in artikel 84 vermelde personen.
Art. 89.- De dossiers en documenten worden in een gesloten enveloppe en ten persoonlijken
titel naar de afdelingen of departementen belast met het medisch toezicht of naar de behandelende artsen van de werknemers gestuurd. De verzending wordt verzekerd door en onder de
uitsluitende verantwoordelijkheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verantwoordelijk voor het beheer van het dossier, of van het onder het beroepsgeheim vallende personeelslid dat hem bijstaat. De dossiers en documenten worden met de post of langs eender welke
andere weg, die tenminste dezelfde waarborgen biedt tegen verlies of beschadiging, aan de
bestemmelingen bezorgd.
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Art. 90.- Het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht dat kiest voor de
elektronische overdracht van het dossier of de gedeelten ervan moet de principes en waarborgen van authenticiteit, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid toepassen.
De overdracht van de medische gegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de
geneesheer die de leiding heeft over het departement of de afdeling belast met het medisch
toezicht en die, aan de hand van bewezen doeltreffende methodes, instaat voor de bescherming en de beveiliging van die gegevens op gebied van toegang, gebruik en overdracht.
De maatregelen die hiervoor worden genomen, worden vastgelegd in gedetailleerde instructies die zijn opgenomen in een intern reglement waarvan de toepassing en het toezicht worden
toevertrouwd aan de geneesheer die de leiding heeft over het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht.
0OEFSBGEFMJOH5PFHBOH
Art. 91.- § 1. Op verzoek van of met akkoord van de betrokken werknemer, mag de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de arts die deze werknemer behandelt contacteren en hem
documenten uit het gezondheidsdossier dat de gegevens bevat bedoeld in artikel 81, § 1, a),
b) en d) lenen of hem er een afschrift van bezorgen.
§ 2. De werknemer heeft het recht kennis te nemen van alle medische persoonsgegevens en
van de blootstellinggegevens uit zijn gezondheidsdossier. Het verzoek om kennisneming
evenals de aanvragen tot verbetering of schrapping van objectieve medische persoonsgegevens die deel uitmaken van het dossier, gebeuren door tussenkomst van een arts die hiervoor
door de werknemer wordt aangeduid.
§ 3. Onder voorbehoud van de bepalingen van § 1 en § 2, en van de artikelen 84 en 88, worden
alle nodige maatregelen genomen opdat niemand kan kennis nemen van het gezondheidsdossier.
0OEFSBGEFMJOH(FBVUPNBUJTFFSEFWFSXFSLJOH
Art. 92.- De gegevens uit het gezondheidsdossier kunnen automatisch of manueel worden
verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens en de
bepalingen van deze afdeling.
Art. 93.- Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 16, § 1 van de in artikel 92 bedoelde wet, is de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die de leiding heeft over de afdeling of het
departement belast met het medisch toezicht, de verantwoordelijke voor de verwerking indien
het gezondheidsdossier automatisch wordt verwerkt. In die hoedanigheid zorgt hij ervoor dat
een beschrijvende staat van het elektronisch bestand wordt opgemaakt die de volgende gegevens vermeldt:
1° de wijze waarop de structuur van het dossier wordt beschreven;
2° de wijze waarop de verschillende gegevenscategorieën van het dossier in rubrieken worden onderverdeeld;
3° de toegepaste coderingssystemen;
4° de maatregelen en de hoedanigheid van de personen die de continuïteit en de veiligheid
van de geautomatiseerde gegevensverwerking verzekeren;
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5° de hoedanigheid van de personen die de verschillende gegevenscategorieën mogen raadplegen en verwerken.
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Art. 94.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die één van de hierna opgesomde gevallen
vaststelt, of ervan op de hoogte wordt gesteld door een andere arts, doet hiervan aangifte bij
de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie en bij de geneesheer-adviseur van het Fonds voor beroepsziekten:
1° de gevallen van beroepsziekten op de lijst van deze ziekten opgemaakt in toepassing van
artikel 30 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970;
2° de gevallen die niet voorkomen op bovenvermelde lijst maar wel op de Europese lijst van
beroepsziekten en op de aanvullende lijst van ziekten welke vermoedelijk door beroepsuitoefening veroorzaakt worden, die zouden moeten aangegeven worden en [die worden
vermeld in de bijlagen I en II van de Aanbeveling 2003/670/EG van de Commissie van 19
september 2003 betreffende de Europese lijst van beroepsziekten (3)]waarvan de opname
in bijlage I van de Europese lijst in de toekomst kan overwogen worden;
3° de gevallen van andere ziekten waarvan vaststaat dat ze hun oorsprong in het beroep vinden of waarvoor de arts die ze heeft vastgesteld een gelijkaardige oorsprong bevestigt of
vermoedt;
4° de gevallen van voorbeschiktheid voor één van de hierboven vermelde beroepsziekten of
van de eerste symptomen hiervan, telkens dit een invloed kan hebben op de vastheid van
betrekking of het loon van de betrokken werknemer.
De lijsten bedoeld in het eerste lid, 2° zijn ter informatie opgenomen in de bijlage III bij dit
besluit.
Art. 95.- § 1. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer doet de aangifte zo snel mogelijk en
aan de hand van een formulier dat overeenstemt met het model in de bijlage IV bij dit
besluit.
Hij vult het formulier in drievoud in, zendt een exemplaar naar de geneesheer-arbeidsinspecteur van de Medische Arbeidsinspectie, een tweede naar de geneesheer-adviseur van het
Fonds voor beroepsziekten en voegt een derde bij het gezondheidsdossier van de betrokkene.
De verzending gebeurt in een gesloten enveloppe.
§ 2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de aangifteformulieren op aanvraag gratis
bekomen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde of bij het Fonds voor beroepsziekten.
§ 3. Indien de werknemer waarvoor door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aangifte
werd gedaan wegens beroepsziekte of een andere ziekte waarvan de oorsprong in het beroep
kan worden aangetoond, voldoet aan de vereiste voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de wetgeving betreffende de vergoeding van schade wegens beroepsziekte, brengt de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer deze werknemer hiervan op de hoogte en verstrekt hij
hem alle attesten die nodig zijn om zijn dossier betreffende die aanvraag tot vergoeding samen
te stellen.
$0%&9

"'%&-*/(.&/*/(47&34$)*--&/
Art. 96.- Behalve in het geval van de beroepsprocedure bedoeld in de artikelen 64 tot 69
worden alle meningsverschillen of alle moeilijkheden die kunnen voortvloeien uit de bepalingen van dit besluit behandeld door de geneesheren-arbeidsinspecteurs van de Medische
Arbeidsinspectie.
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"SU%JUCFSPFQJTHFMEJHJOHFTUFMEPQWPPSXBBSEFEBUIFUCJKBBOHFUFLFOEFCSJFGXPSEUUPFHF[POEFOBBOEFCFWPFHEF
HFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSWBOEF.FEJTDIFBSCFJETJOTQFDUJFCJOOFOEF[FWFOXFSLEBHFOOBEFWFS[FOEJOHTEBUVNPG
PWFSIBOEJHJOHWBOIFUGPSNVMJFSWPPSEFHF[POEIFJETCFPPSEFMJOHBBOEFXFSLOFNFS
"SU%FHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSWBOEF.FEJTDIF"SCFJETJOTQFDUJFSPFQUEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS
FOEFCFIBOEFMFOEFBSUTWBOEFXFSLOFNFSTTDISJGUFMJKLTBNFOWPPSEFCFSPFQTQSPDFEVSFXBBSWBOIJKEFEBUVNFOEF
QMBBUTCFQBBMUFOIJKWSBBHUIFOEFSFMFWBOUFEPDVNFOUFONFFUFCSFOHFOJOWFSCBOENFUEFHF[POEIFJETUPFTUBOEWBOEF
XFSLOFNFS)JKSPFQUPPLEFXFSLOFNFSPQ PNJOWPPSLPNFOEHFWBM UFXPSEFOHFIPPSEFOPOEFS[PDIU
"SU%FCFIBOEFMJOHWBOIFUCFSPFQIFFGUVJUFSMJKLQMBBUTCJOOFOFFOFOUXJOUJHXFSLEBHFOOBEFPOUWBOHTUEBUVNWBOIFU
CFSPFQWBOEFXFSLOFNFS*OIFUHFWBMWBOFFOTDIPSTJOHWBOEFVJUWPFSJOHWBOEFBSCFJETPWFSFFOLPNTUWBOEFXFSLOF
NFSXFHFOT[JFLUFWFSMPG LBOEJFUFSNJKOXPSEFOWFSMFOHEUPUFFOFOEFSUJHXFSLEBHFO
"SUf*OEJFOFFOBSUTUJKEFOTEFCFSPFQTQSPDFEVSFFFOEFTLVOEJHPOEFS[PFLWSBBHU NBHEFUFSNJKOWPPSIFUOFNFO
WBOEFCFTMJTTJOHEFUFSNJKOWBOFFOFOEFSUJHXFSLEBHFOWBOBGEFEBHXBBSPQIFUCFSPFQCFIBOEFMEXFSEOJFUPWFSTDISJKEFO
5JKEFOTEFEFGJOJUJFWF[JUUJOHOFNFOEFESJFBSUTFOFFOCFTMJTTJOHCJKNFFSEFSIFJEWBOTUFNNFO
*OEJFOEFEPPSEFXFSLOFNFSBBOHFEVJEFCFIBOEFMFOEFBSUTPGEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFSBGXF[JH[JKOFOJO
HFWBMFSHFFOBLLPPSEXPSEUCFSFJLUPOEFSEFBBOXF[JHFBSUTFO OFFNUEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSWBOEF.FEJTDIF
BSCFJETJOTQFDUJF[FMGEFCFTMJTTJOH
f%FNFEJTDIFCFTMJTTJOHXPSEUEPPSEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSWBOEF.FEJTDIF"SCFJETJOTQFDUJFPQHFUFLFOE
JOFFOWFSTMBHEBUEPPSEFBBOXF[JHFBSUTFOXPSEUPOEFSUFLFOEFOJOIFUHF[POEIFJETEPTTJFSWBOEFXFSLOFNFSXPSEU
CFXBBSE
&FOBGTDISJGUWBOIFUWFSTMBHWBOEFCFTMJTTJOHXPSEUEPPSEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSWBOEF.FEJTDIF
"SCFJETJOTQFDUJFPONJEEFMMJKLBBOEFXFSLHFWFSFOBBOEFXFSLOFNFSCF[PSHE
"SU)FUCFSPFQTDIPSTUEFCFTMJTTJOHWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS%JUHFMEUOJFUWPPSIFUNFEJTDI
POEFS[PFLWBOFFOXFSLOFNFSNFUFFOWFJMJHIFJETGVODUJF FFOGVODUJFNFUWFSIPPHEFXBBL[BBNIFJE PGFFOBDUJWJUFJUEJF
FFOSJTJDPPQCMPPUTUFMMJOHBBOJPOJTFSFOEFTUSBMJOHFOJOIPVEUPGWBOFFOXFSLOFFNTUFSUJKEFOTEF[XBOHFSTDIBQPGCPSTUWPF
EJOHEJFPQFFOXFSLQPTUJTUFXFSLHFTUFMEXBBSWBOEFCFPPSEFMJOHVJUXJKTUEBUEF[FFFOBDUJWJUFJUNFUFFOTQFDJGJFLSJTJDP
CFUSFGU
'PSNVMJFSWBOCFSPFQ
)FUCFSPFQUFHFOEFCFTMJTTJOHWBOEFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFSLBOJOHFEJFOEXPSEFOPQCJKHBBOEGPSNVMJFS WPMMFEJH
JOHFWVME HFEBUFFSEFOPOEFSUFLFOEEPPSEFXFSLOFNFS%JUGPSNVMJFSNPFUBBOHFUFLFOEPQHFTUVVSEXPSEFOBBOEF
HFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVSXBBSWBOIFUBESFTIJFSOBXPSEUWFSNFME
"ESFTWBOEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVS  
m*TUF%JSFDUJFWBOEF.FEJTDIFJOTQFDUJF5IFBUFSCVJMEJOH *UBMJÌMFJmCVT "OUXFSQFO
m**EF%JSFDUJFWBOEF.FEJTDIFJOTQFDUJF#FMMJBSETUSBBU #SVTTFM
m7EF%JSFDUJFWBOEF.FEJTDIFJOTQFDUJF4U-JFWFOTMBBO# EFWFSEJFQJOH (FOU
"ESFTWBOEF&YUFSOFEJFOTUWPPSQSFWFOUJFFOCFTDIFSNJOHPQIFU8FSL  
@@@@@
 %FQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFSJTFSUPFHFIPVEFOEFPWFSCPEJHFBESFTTFOUFTDISBQQFO
 %FQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFSJTFSUPFHFIPVEFOUFWFSWPMMFEJHFOJOWPPSLPNFOEHFWBM

#*+-"(&

BIJLAGE II - 3de deel
'03.6-*&37"/#&30&1
"BOHFUFLFOE



















"BOEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVS



%BUVN











.FEJTDIFJOTQFDUJF









#&53&'5#FSPFQUFHFOEFCFTMJTTJOHWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS
%JFOTUWPPSQSFWFOUJFFOCFTDIFSNJOHPQIFUXFSL











8FSLHFWFS













5FSBUUFOUJFWBOEFHFOFFTIFFSBSCFJETJOTQFDUFVS


/BLFOOJTUFIFCCFOHFOPNFOWBOEFNJKCFUFLFOEFCFTMJTTJOHEEWBOEFBBOCPWFOHFOPFNEF
EJFOTUWPPSQSFWFOUJFFOCFTDIFSNJOHWFSCPOEFOQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS EFFMJLVNFEFEBUJLCFSPFQBBOUF
LFOUFHFOEJFCFTMJTTJOH
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BIJLAGE III
&6301&4&-*+457"/#&30&14;*&,5&/
"SUJLFMWBOIFULPOJOLMJKLCFTMVJUWBONFJCFUSFGGFOEFIFUHF[POEIFJETUPF[JDIUPQEFXFSLOFNFST
%FFM*
&VSPQFTFMJKTUWBOCFSPFQT[JFLUFO
%PPSEFWPMHFOEFDIFNJTDIFBHFOUJBWFSPPS[BBLUF[JFLUFO

"DSZMOJUSJM

"STFFOFOBSTFFOWFSCJOEJOHFO

#FSZMMJVNFOCFSZMMJVNWFSCJOEJOHFO

,PPMTUPGNPOPYJEF

'PTHFFO

#MBVX[VVS

$ZBOJEFOFOWFSCJOEJOHFOEBBSWBO

*TPDZBOBUFO

$BENJVNFODBENJVNWFSCJOEJOHFO

$ISPPNFODISPPNWFSCJOEJOHFO

,XJLFOLXJLWFSCJOEJOHFO

.BOHBBOFONBOHBBOWFSCJOEJOHFO

4BMQFUFS[VVS

4UJLTUPGPYJEFO

"NNPOJBL

/JLLFMFOOJLLFMWFSCJOEJOHFO

'PTGPSFOGPTGPSWFSCJOEJOHFO

-PPEFOMPPEWFSCJOEJOHFO

;XBWFMPYJEFO

;XBWFM[VVS

,PPMTUPGEJTVMGJEF

7BOBEJVNFOWBOBEJVNWFSCJOEJOHFO

$IMPPS

#SPPN

+PPE

'MVPSFOGMVPSWFSCJOEJOHFO

"MJGBUJTDIFFOBMJDZDMJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFOVJUQFUSPMFVNFUIFSFOCFO[JOF

(FIBMPHFOFFSEFEFSJWBUFOWBOBMJGBUJTDIFFOBMJDZDMJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFO

#VUZM NFUIZMFOJTPQSPQZMBMDPIPM

&UIZMFFOHMZDPM EJFUIZMFFOHMZDPM  CVUBBOEJPMFOOJUSPEFSJWBUFOWBOHMZDPMFOFOHMZDFSPM

.FUIZMFUIFS FUIZMFUIFS JTPQSPQZMFUIFS WJOZMFUIFS EJDIMPPSJTPQSPQZMFUIFS HVBJBDPMNFUIZMFUIFSFOFUIZMFFOHMZDPM
NPOPFUIZMFUIFS

"DFUPO DIMPPSBDFUPO CSPPNBDFUPO IFYBGMVPSBDFUPO NFUIZMFUIZMLFUPO NFUIZMOCVUZMLFUPO NFUIZMJTPCVUZMLFUPO 
EJBDFUPOBMDPIPM NFTJUZMPYJEFFONFUIZMDZDMPIFYBOPO

0SHBOPGPTGPSFTUFST

0SHBOJTDIF[VSFO

'PSNBMEFIZEF

"MJGBUJTDIFOJUSPEFSJWBUFO

#FO[FFOFOIPNPMPHFOEBBSWBO CFO[FFOIPNPMPHFOXPSEFOBBOHFEVJENFUEFGPSNVMF$O)O

/BGUBMFOFOFOIPNPMPHFOEBBSWBO OBGUBMFFOIPNPMPHFOXPSEFOBBOHFEVJENFUEFGPSNVMF$O)B

7JOZMCFO[FFOFOEJWJOZMCFO[FFO

)BMPHFFOEFSJWBUFOWBOBSPNBUJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFO

'FOPMFOFOIPNPMPHFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO

/BGUPMFOFOIPNPMPHFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO

)BMPHFFOEFSJWBUFOWBOBMLZMBSZMPYJEFO

)BMPHFFOEFSJWBUFOWBOBMLZMBSZMTVMGJEFO

#FO[PDIJOPOFO

"SPNBUJTDIFBNJOFOFOBSPNBUJTDIFIZESB[JOFOFOIBMPHFFO GFOPM OJUSPTP OJUSPFOTVMGPOEFSJWBUFOEBBSWBO

"MJGBUJTDIFBNJOFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO

/JUSPEFSJWBUFOWBOBSPNBUJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFO

/JUSPEFSJWBUFOWBOGFOPMFOFOIPNPMPHFO

"OUJNPPOFOBOUJNPPOEFSJWBUFO

4BMQFUFS[VSFFTUFST

8BUFSTUPGTVMGJEF

%PPSOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOPSHBOJTDIFPQMPTNJEEFMFOWFSPPS[BBLUFFODFGBMPQBUIJFÌO

%PPSOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOPSHBOJTDIFPQMPTNJEEFMFOWFSPPS[BBLUFQPMZOFVSPQBUIJFÌO
%PPSOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOTUPGGFOFOBHFOUJBWFSPPS[BBLUFIVJE[JFLUFO

)VJE[JFLUFOFOIVJELBOLFS WFSPPS[BBLUEPPS

3PFU

5FFS

#JUVNFO

1FL

"OUSBDFFOFOBOUSBDFFOWFSCJOEJOHFO

.JOFSBMFPMJÌOFOWFUUFO
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3VXFQBSBGGJOF
$BSCB[PPMFODBSCB[PPMWFSCJOEJOHFO
#JKQSPEVDUFOWBOEFTUFFOLPPMEJTUJMMBUJF
%FSNBUJUFTFOEFSNBUPTFO WFSPPS[BBLUJOIFUBSCFJETNJMJFVEPPSXFUFOTDIBQQFMJKLFSLFOEFBMMFSHFOFOPGJSSJUF
SFOEFTUPGGFOEJFOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFO[JKOPQHFOPNFO













%PPSIFUJOBEFNFOWBOOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOTUPGGFOFOBHFOUJBWFSPPS[BBLUF[JFLUFO
;JFLUFOWBOIFUBEFNIBMJOHTTUFMTFMFOLBOLFS
4JMJDPTF
4JMJDPTFHFQBBSENFUMPOHUVCFSDVMPTF
"TCFTUPTF
.FTPUIFMJPPN WFSPPS[BBLUEPPSEFJOBEFNJOHWBOBTCFTUTUPG
1OFVNPDPOJPTFO WFSPPS[BBLUEPPSTUPGWBOTJMJDBUFO
$PNQMJDBUJFWBOBTCFTUPTFEPPSCSPODIVTDBSDJOPPN
#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFO WFSPPS[BBLUEPPSTUPGWBOHFTJOUFSEFNFUBMFO
&YUSJOTJFLFBMMFSHJTDIFBMWFPMJUJT
-POHBBOEPFOJOHFO  WFSPPS[BBLU EPPS EF JOBEFNJOH WBO TUPG FO WF[FMT WBO LBUPFO  WMBT  IFOOFQ  KVUF  TJTBM FO
CBHBTTF
"BOEPFOJOHFO WBO EF BEFNIBMJOHTXFHFO  WFSPPS[BBLU EPPS EF JOBEFNJOH WBO TUPG WBO LPCBMU  UJO  CBSJVN FO
HSBGJFU
4JEFSPTF
%PPSIPVUTUPGWFSPPS[BBLUFLBOLFSWBOEFCPWFOTUFBEFNIBMJOHTXFHFO
"MMFSHJTDIBTUNB WFSPPS[BBLUEPPSEFJOBEFNJOHWBOBMT[PEBOJHFSLFOEFFOBBOIFUTPPSUXFSLJOIFSFOUFBMMFS
HFOFO
"MMFHJTDIFSJOJUJT WFSPPS[BBLUEPPSEFJOBEFNJOHWBOBMT[PEBOJHFSLFOEFFOBBOIFUTPPSUXFSLJOIFSFOUFBMMFS
HFOFO
'JCSPUJTDIFBBOEPFOJOHFOWBOEFQMFVSB NFUMPOHGVODUJFTUPPSOJTTFO WFSPPS[BBLUEPPSBTCFTU
$ISPOJTDIFPCTUSVDUJFWFCSPODIJUJTPGFNGZTFFNCJKNJKOXFSLFST
-POHLBOLFS WFSPPS[BBLUEPPSEFJOBEFNJOHWBOBTCFTUTUPG
#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFOUFOHFWPMHFWBOTUPGPGSPPLWBOBMVNJOJVNPGWFSCJOEJOHFOEBBSWBO
#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFO WFSPPS[BBLUEPPSTUPGWBOUIPNBTTMBLLFO




















*OGFDUJFFOQBSBTJUBJSF[JFLUFO
*OGFDUJFFOQBSBTJUBJSF[JFLUFOEJFEPPSEJFSFOPGEJFSMJKLFSFTUFOPQNFOTFOXPSEFOPWFSHFCSBDIU
5FUBOVT
#SVDFMMPTF
7JSVTIFQBUJUJT
5VCFSDVMPTF
"NPFCJBTJT
"OEFSFEPPSIFUXFSLWFSPPS[BBLUFJOGFDUJF[JFLUFOWBOIFUQFSTPOFFMEBU[JDICF[JHIPVEUNFUQSFWFOUJF HF[POE
IFJET[PSH IVMQBBOIVJTFOBOEFSFTPPSUHFMJKLFXFSL[BBNIFEFOXBBSWPPSFFOCFXF[FOJOGFDUJFSJTJDPCFTUBBU





















%PPSEFWPMHFOEFGZTJTDIFBHFOUJBWFSPPS[BBLUFCFSPFQT[JFLUFO
4UBBS WFSPPS[BBLUEPPSUIFSNJTDIFTUSBMJOH
$POKVODUJWBMFBBOEPFOJOHFOBMTHFWPMHWBOEFCMPPUTUFMMJOHBBOVMUSBWJPMFUUFTUSBMJOH
)BSEIPSFOEIFJEPGEPPGIFJEUFOHFWPMHFWBOMBXBBJ
$BJTTPO[JFLUF
0TUFPBSUJDVMBJSFBBOEPFOJOHFOWBOEFIBOEFOFOQPMTFOUFOHFWPMHFWBONFDIBOJTDIFUSJMMJOHFO
"OHJPOFVSPUJTDIFBBOEPFOJOHFOWFSPPS[BBLUEPPSNFDIBOJTDIFUSJMMJOHFO
0OUTUFLJOHWBOEFQFSJBSUJDVMBJSFTMJKNCFVS[FOBMTHFWPMHWBOESVL
#VSTJUJTQSFFOJOGSBQBUFMMBSJT
#VSTJUJTPMFDSBOJ
#VSTJUJTWBOEFTDIPVEFS
0OUTUFLJOHFOEPPSPWFSCFMBTUJOHWBOQFFTTDIFEFO
0OUTUFLJOHFOEPPSPWFSCFMBTUJOHWBOIFUXFFGTFMWBOQFFTTDIFEFO
0OUTUFLJOHFOEPPSPWFSCFMBTUJOHWBOEFJOQMBOUJOHFOWBOTQJFSFOFOQF[FO
.FOJTDVTMBFTJFTBMTHFWPMHWBOMBOHEVSJHXFSLFOJOHFLOJFMEFPGHFIVSLUFIPVEJOH
;FOVXWFSMBNNJOHEPPSESVL
$BSQBMFUVOOFMTZOESPPN
/ZTUBHNVTWBONJKOXFSLFST
;JFLUFOWFSPPS[BBLUEPPSJPOJTFSFOEFTUSBMJOH

%FFM**

"BOWVMMFOEF MJKTU WBO [JFLUFO EJF WFSNPFEFMJKL EPPS EF CFSPFQTVJUPFGFOJOH WFSPPS[BBLU XPSEFO  HFNFME
[PVEFONPFUFOXPSEFOFOJOEFUPFLPNTUJOCJKMBHF*WBOEF&VSPQFTFMJKTUPQHFOPNFO[PVEFOLVOOFO
XPSEFO
%PPSEFWPMHFOEFDIFNJTDIFBHFOUJBWFSPPS[BBLUF[JFLUFO
0[PO
"OEFSFEBOEFJOSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFBMJGBUJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFO
#JGFOZM
%FDBMJOF
"SPNBUJTDIF[VSFOBSPNBUJTDIFBOIZESJEFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
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%JGFOZMPYJEF
5FUSBIZESPGVSBO
5IJPGFFO
.FUIBDSZMOJUSJM"DFUPOJUSJM
5IJPBMDPIPMFO
.FSDBQUBOFOFOUIJPFUIFST
5IBMMJVNFOUIBMMJVNWFSCJOEJOHFO
/JFUPOEFSSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFBMDPIPMFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
/JFUPOEFSSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFHMZDPMFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
/JFUPOEFSSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFFUIFSTFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
/JFUPOEFSSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFLFUPOFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
/JFUPOEFSSVCSJFLWBOCJKMBHF*CFEPFMEFFTUFSTFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
'VSGVSBM
5IJPGFOPMFOFOIPNPMPHFWFSCJOEJOHFOFOIBMPHFFOEFSJWBUFOEBBSWBO
;JMWFS
4FMFFO
,PQFS
;JOL
.BHOFTJVN
1MBUJOB
5BOUBBM
5JUBBO
5FSQFOFO
#PSBOFO
%PPSJOBEFNJOHWBOQBSFMNPFSTUPGWFSPPS[BBLUF[JFLUFO
%PPSIPSNPOBMFTUPGGFOWFSPPS[BBLUF[JFLUFO
$BSJÌTWBOEFUBOEFOUFOHFWPMHFWBOXFSL[BBNIFEFOJOEFDIPDPMBEF TVJLFSFONFFMJOEVTUSJF
4JMJDJVNEJPYJEF
/JFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOQPMZDZDMJTDIFBSPNBUJTDIFLPPMXBUFSTUPGGFO
%JNFUIZMGPSNBNJEF

%PPSOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOTUPGGFOFOBHFOUJBWFSPPS[BBLUFIVJE[JFLUFO

/JFUJOCJKMBHF*FSLFOEFBMMFSHJTDIFFOPSUIPFSHJTDIFEFSNBUJUFTFOEFSNBUPTFO
%PPSIFUJOBEFNFOWBOOJFUPOEFSBOEFSFQPTUFOPQHFOPNFOTUPGGFOWFSPPS[BBLUF[JFLUFO

"BOOJFUJOEF&VSPQFTFMJKTUPQHFOPNFONFUBMFOUFXJKUFOMPOHGJCSPTFO

#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFOFOLBOLFSUFOHFWPMHFWBOCMPPUTUFMMJOHBBO

SPFU

UFFS

CJUVNFO

QFL

BOUSBDFFOFOWFSCJOEJOHFOEBBSWBO

NJOFSBMFPMJÌOFOWFUUFO

#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFOUFOHFWPMHFWBONJOFSBMFLVOTUWF[FMT

#SPODIPQVMNPOBMFBBOEPFOJOHFOUFOHFWPMHFWBOTZOUIFUJTDIFWF[FMT

"BOEPFOJOHFOWBOEFBEFNIBMJOHTXFHFO JOIFUCJK[POEFSBTUNB WFSPPS[BBLUEPPSOJFUJOCJKMBHF*PQHFOPNFO
JSSJUFSFOEFTUPGGFO

,BOLFSWBOIFUTUSPUUFOIPPGE WFSPPS[BBLUEPPSEFJOBEFNJOHWBOBTCFTUTUPG
/JFUJOCJKMBHF*PQHFOPNFOJOGFDUJFFOQBSBTJUBJSF[JFLUFO

1BSBTJUBJSF[JFLUFO

5SPQJTDIF[JFLUFO
%PPSGZTJTDIFBHFOUJBWFSPPS[BBLUF[JFLUFO

"GTDIFVSJOHEPPSPWFSCFMBTUJOHWBOEFEPPSOVJUTUFFLTFMT

%JTDPQBUIJFWBOEFEPSTPMVNCBMFXFSWFMLPMPNBMTHFWPMHWBOIFSIBBMEFWFSUJDBMFMJDIBBNTUSJMMJOHFO

/PEVMJWBOEFTUFNCBOEFOEPPSJOUFOTJFGCFSPFQTNBUJHTUFNHFCSVJL  >
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BIJLAGE IV
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5PFQBTTJOHWBOBSUJLFMWBOEFHFDPÕSEJOFFSEFXFUUFOCFUSFGGFOEFEFTDIBEFMPPTTUFMMJOHWPPSCFSPFQT[JFLUFO WBOBSUJLFM
WBOIFULPOJOLMJKLCFTMVJUWBONFJCFUSFGGFOEFIFUHF[POEIFJETUPF[JDIUPQEFXFSLOFNFSTFOWBOBSUJLFMUFSWBO
IFU"3)(EFSBSCFJEFSTJOEFNJKOFO POEFSHSPOETFHSPFWFOFOHSBWFSJKFO
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#FSPFQT[JFLUFWPPSLPNFOEPQEFMJKTUWBOEF[JFLUFOPQHFNBBLUJOVJUWPFSJOHWBOBSUJLFMWBOEFHFDPÕSEJ
OFFSEFXFUUFOCFUSFGGFOEFEFTDIBEFMPPTTUFMMJOHWPPSCFSPFQT[JFLUFO




;JFLUFEJFOJFUWPPSLPNUPQEFPOEFSWFSNFMEFMJKTUNBBSXFMPQEF&VSPQFTFMJKTUEFSCFSPFQT[JFLUFOPGPQ
EFUPFHFWPFHEFJOEJDBUJFWFMJKTU
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(FWBMWBOWBUCBBSIFJEWPPSFFOWBOEFIJFSCPWFOWFSNFMEFCFSPFQT[JFLUFOPGDPOTUBUBUJFWBOEFFFSTUFTZNQ
UPNFOFSWBO%F[FWBTUTUFMMJOHLBOEFWBTUIFJEWBOCFUSFLLJOHPGIFUMPPOWBOEFCFUSPLLFOXFSLOFNFSCFÐOWMPFEFO
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HOOFDSTUK V:
MAATREGELEN IN VERBAND MET PSYCHOSOCIALE
BELASTING VEROORZAAKT DOOR HET WERK
Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psycho-sociale belasting
veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het
werk (B.S. 6.6.2007)
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers alsmede op de
daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° het comité: het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van
een comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
3° de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk: elke belasting van psychosociale
aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk, die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke
of psychische gezondheid van de persoon;
4° de bevoegde preventieadviseur: de natuurlijke persoon die verbonden is hetzij aan een
interne dienst hetzij aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en
die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in afdeling III;
5° de vertrouwenspersoon: de persoon bedoeld in en aangewezen overeenkomstig artikel
32sexies, § 2 van de wet;
6° andere personen op de arbeidsplaatsen: iedere andere persoon dan deze bedoeld bij artikel
2, § 1 van de wet die in contact treedt met de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
inzonderheid klanten, leveranciers, dienstverleners, leerlingen en studenten en personen
die uitkeringen genieten.
"'%&-*/(**"-(&.&/&#&(*/4&-&/#&53&''&/%&%&13&7&/5*&7"/
14:$)040$*"-&#&-"45*/(7&3003;"",5%003)&58&3,
Art. 3.- Binnen het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem identificeert de werkgever de situaties die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van psychosociale belasting en
bepaalt hij en evalueert hij de risico’s.
Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de
situaties waarin er stress, conflicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk aanwezig zijn.
Deze risicoanalyse wordt opgesteld in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur en
houdt rekening met de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en
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de arbeidsverhoudingen en stelt de werkgever in staat om passende preventiemaatregelen te
treffen met het oog op het voorkomen van de psychosociale belasting.
Art. 4.- In toepassing van artikel 3, verricht de werkgever, wiens werknemers bij de uitvoering
van hun werk in contact komen met andere personen op de arbeidsplaats, in samenwerking
met de bevoegde preventieadviseur, een risicoanalyse van de vormen van psychosociale belasting veroorzaakt door deze andere personen.
De werkgever bepaalt op grond van de risicoanalyse bedoeld in het eerste lid welke preventiemaatregelen moeten getroffen worden.
Art. 5.- De werkgever voert bovendien, in samenwerking met de bevoegde preventieadviseur,
een analyse uit van de incidenten op het vlak van psychosociale belasting, die zich bij herhaling voordoen of waarover de preventieadviseur een advies heeft gegeven.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 21 tot 31 bepaalt de werkgever, op grond van
deze risicoanalyse, welke preventiemaatregelen zullen getroffen worden om de psychosociale
belasting te voorkomen of te beheersen.
Art. 6.- De werkgever deelt aan het comité de resultaten mee van de risicoanalyse bedoeld in
artikel 3 en 4 en vraagt het advies van het comité over de preventiemaatregelen.
De werkgever deelt aan het comité uitsluitend anonieme en collectieve gegevens mee betreffende de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5 en vraagt het advies van het
comité over de preventiemaatregelen.
Art. 7.- De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 6
worden opgenomen in een specifiek luik van het globaal preventieplan en, in voorkomend
geval, in het jaarlijks actieplan bedoeld in de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.
Art. 8.- Met het oog op het opstellen van het jaarverslag bedoeld in artikel 7, § 1, 2°, b, van
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, delen de bevoegde preventieadviseur en de vertrouwenspersoon aan
de preventieadviseur van de interne dienst de pertinente gegevens mede die hem moeten toelaten het jaarverslag aan te vullen.
"'%&-*/(***41&$*'*&,&70038""3%&/*/;",&%&50&("/(
505%&'6/$5*&7"/13&7&/5*&"%7*4&63%*&(&41&$*"-*4&&3%*4
*/%&14:$)040$*"-&"41&$5&/7"/)&58&3,
Art. 9.- De preventieadviseurs van de interne en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die belast zijn met opdrachten en taken inzake psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk moeten beantwoorden aan de voorwaarden vastgesteld in artikel
22, eerste lid, 5° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 10.- De personen die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit in de interne
dienst werden aangeduid in toepassing van de artikelen 16, tweede lid en 17 van het koninklijk
besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst
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seksueel gedrag op het werk, mogen de functie van bevoegde preventieadviseur blijven uitoefenen, onder de voorwaarden vastgesteld in die artikelen.
"'%&-*/(*741&$*'*&,&#&1"-*/(&/#&53&''&/%&(&8&-% 
1&45&3*+&/&/0/(&8&/454&,46&&-(&%3"(01)&58&3,
0OEFSBGEFMJOH*4QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFEFQSFWFOUJFWBOHFXFME 
QFTUFSJKFOFOPOHFXFOTUTFLTVFFMHFESBHPQIFUXFSL
Art. 11.- Bij de toepassing van de bepalingen van deze afdeling doet de werkgever een beroep
op de bevoegde preventieadviseur die werd aangewezen overeenkomstig artikel 32sexies van
de wet.
De bepalingen van deze onderafdeling doen geen afbreuk aan de verplichting voor de werkgever om de bepalingen van afdeling II toe te passen.
Art. 12.- Met het oog op de risicoanalyse bedoeld in artikel 4 neemt de werkgever waarvan
de werknemers in contact komen met andere personen op de arbeidsplaats kennis van de
verklaringen van de werknemers die opgenomen zijn in een register.
Dit register wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur
of door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk indien de bevoegde
preventieadviseur deel uitmaakt van een externe dienst en er geen enkele vertrouwenspersoon
werd aangewezen.
Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op de
arbeidsplaats en waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn geweest, evenals de data
van die feiten. Ze vermeldt de identiteit van de werknemer niet.
Alleen de werkgever, de bevoegde preventieadviseur en de vertrouwenspersoon hebben toegang tot dit register.
Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
De werkgever bewaart de verklaringen inzake de feiten die in het register zijn opgenomen,
gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf de dag dat de werknemer deze verklaringen heeft laten
optekenen.
Art. 13.- Met toepassing van artikel 5 voert de werkgever een risicoanalyse uit van alle feiten
die het voorwerp zijn geweest van een met redenen omklede klacht.
Art. 14.- De werkgever bepaalt overeenkomstig artikel 32quater van de wet welke preventiemaatregelen dienen getroffen te worden, duidt overeenkomstig artikel 32sexies, § 1 van de
wet een bevoegde preventieadviseur aan en duidt eventueel één of meerdere vertrouwenspersonen aan en verwijdert hen uit hun functie overeenkomstig artikel 32sexies, § 2 van de wet.
Wanneer er binnen het comité geen akkoord wordt bereikt in het kader van de procedure
bedoeld in artikel 32quater, § 1 van de wet of wanneer het akkoord van alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité, zoals bedoeld in artikel 32sexies, § 1
en § 2 van de wet niet bereikt wordt, vraagt de werkgever het advies van de met het toezicht
belaste ambtenaar.
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De ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt deze ambtenaar een advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever. De werkgever stelt, al naargelang
het geval, het comité of de leden vertegenwoordigers van de personeelsleden in het comité in
kennis van het advies van deze ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.
Art. 15.- § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de artikelen 17 tot 21 van
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, neemt de werkgever de nodige maatregelen opdat
de werknemers, de leden van de hiërarchische lijn en de leden van het comité over alle nuttige informatie beschikken betreffende:
1° de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in de artikelen 3 en 4 en de collectieve en anonieme gegevens bedoeld in artikel 6;
2° de toepasselijke preventiemaatregelen;
3° de procedures die van toepassing zijn wanneer een werknemer meent het voorwerp te zijn
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
4° het recht voor de werknemer om een verklaring te doen acteren in het register bedoeld in
artikel 12;
5° de diensten of instellingen waarop een beroep wordt gedaan in toepassing van artikel
32quinquies van de wet;
6° de verplichting om zich te onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
§ 2. Bovendien zorgt de werkgever er voor dat de werknemers, de leden van de hiërarchische
lijn en de leden van het comité de nodige opleiding ontvangen opdat zij de preventiemaatregelen, de procedures en de rechten en plichten waarover zij informatie ontvangen in
toepassing van § 1, 2°, 3°, 4° en 6° adequaat kunnen toepassen.
0OEFSBGEFMJOH**4UBUVVUWBOEFWFSUSPVXFOTQFSTPPO
Art. 16. - De werkgever zorgt er voor dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde
volledig en doeltreffend kan vervullen.
Hiertoe:
1° hangt de vertrouwenspersoon die behoort tot het personeel van de werkgever, wanneer hij
handelt in het kader van zijn functie als vertrouwenspersoon, functioneel af van de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk en heeft hij rechtstreeks toegang tot de
persoon belast met het dagelijks beheer van de onderneming of instelling;
2° beschikt hij over de nodige tijd voor de uitoefening van zijn opdrachten;
3° beschikt hij over een passend lokaal om zijn opdrachten op volledig vertrouwelijke wijze
te kunnen uitoefenen;
4° heeft hij het recht en de plicht met de bevoegde preventieadviseur alle contacten te onderhouden die nuttig zijn voor het vervullen van zijn opdracht;
5° beschikt hij over de bekwaamheid op het vlak van de vaardigheden en de kennis die nodig
zijn voor het vervullen van zijn opdrachten zoals bedoeld in bijlage I bij dit besluit en
beschikt hij dus over de mogelijkheid om vormingen te volgen om ze te verwerven en te
verbeteren.
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De kosten verbonden aan de opleidingen bedoeld in het tweede lid, 5° evenals de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. De aan deze opleidingen bestede tijd wordt als
arbeidstijd bezoldigd.
Bovendien treft de werkgever de nodige maatregelen opdat geen enkele persoon op welke
wijze ook rechtstreeks of onrechtstreeks druk uitoefent op de vertrouwenspersoon bij de uitoefening van zijn functie en inzonderheid wat betreft de druk met het oog op het bekomen van
informatie die verband houdt of kan houden met de uitoefening van deze functie.
Art. 17.- De personen, die vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit in toepassing
van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werden aangewezen als vertrouwenspersoon
en die reeds een opleiding hebben gevolgd mogen de functie van vertrouwenspersoon verder
blijven uitoefenen zelfs indien deze opleiding niet beantwoordt aan alle voorwaarden vermeld
in bijlage I.
0OEFSBGEFMJOH***4QFDJGJFLFWFSQMJDIUJOHFOWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVS
BSCFJETHFOFFTIFFS
Art. 18.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die bij gelegenheid van om het even welk
medisch onderzoek betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststelt dat de
gezondheidstoestand van een werknemer is aangetast en die vermoedt dat dit het gevolg kan
zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk:
1° informeert de werknemer over de mogelijkheid zich te wenden tot de bevoegde preventieadviseur of vertrouwenspersoon;
2° kan de bevoegde preventieadviseur zelf informeren, indien hij oordeelt dat de werknemer
niet in staat is zich zelf tot deze adviseur te wenden en onder voorbehoud van het akkoord
van die werknemer.
0OEFSBGEFMJOH*75BLFOWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSFOEFWFSUSPVXFOTQFSTPPO
Art. 19.- § 1. De bevoegde preventieadviseur en, in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon staan, binnen de hierna bepaalde grenzen, de werkgever, de leden van de hiërarchische
lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de maatregelen bedoeld door de wet en dit
besluit.
De bevoegde preventieadviseur en de vertrouwenspersonen plegen regelmatig overleg.
§ 2. De bevoegde preventieadviseur is belast met de volgende taken:
1° hij werkt mee aan de risicoanalyse bedoeld in de artikelen 3 tot 5 en 12 en 13;
2° hij geeft raad en biedt opvang aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en, in voorkomend geval,
neemt hij op informele wijze deel aan het zoeken van een oplossing;
3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de personen die verklaren het voorwerp
te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, hij ontvangt de
getuigenverklaringen en brengt de werkgever op de hoogte van het feit dat deze personen,
waarvan hij de identiteit meedeelt, de bescherming genieten bedoeld in artikel 32tredecies
van de wet;
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4° hij onderzoekt de met redenen omklede klachten en stelt aan de werkgever passende
maatregelen voor;
5° indien nodig, onderneemt hij de nuttige stappen bedoeld in artikel 32septies van de wet;
6° hij brengt een advies uit over de keuze van de diensten of instellingen bedoeld in artikel
32quinquies van de wet;
7° wanneer een met redenen omklede klacht werd ingediend, stelt hij het individueel klachtendossier bedoeld in artikel 20 samen en houdt het bij;
8° hij verstrekt aan de preventieadviseur van de interne dienst de gegevens die pertinent zijn
voor het opstellen van het jaarverslag bedoeld in artikel 8.
§ 3. De vertrouwenspersoon is belast met de volgende taken:
1° in het kader van de risicoanalyse:
a) neemt hij deel aan de uitwerking van de procedures die moeten gevolgd worden door
de werknemer die verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk;
b) deelt hij aan de bevoegde preventieadviseur de gegevens mede van de door hem
behandelde incidenten die zich bij herhaling voordoen en die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de analyse bedoeld in artikel 5;
2° hij geeft raad en biedt opvang aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en, in voorkomend geval,
neemt hij op informele wijze deel aan het zoeken van een oplossing;
3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de personen die verklaren het voorwerp
te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en zendt ze door
naar de bevoegde preventieadviseur;
4° hij verstrekt aan de preventieadviseur van de interne dienst de gegevens die pertinent zijn
voor het opstellen van het jaarverslag bedoeld in artikel 8.
Art. 20.- Het individueel klachtendossier omvat:
1° het document dat de met redenen omklede klacht omvat;
2° het document waarbij de werkgever wordt op de hoogte gebracht van het feit dat een met
redenen omklede klacht werd ingediend;
3° in voorkomend geval, het document dat het resultaat van de verzoeningspoging bevat;
4° in voorkomend geval, het document betreffende de verlenging van de termijn om een
advies te verstrekken aan de werkgever bedoeld in artikel 28, zesde lid;
5° het voor de werkgever bestemde advies van de bevoegde preventieadviseur zoals bedoeld
in artikel 28, vierde lid;
6° in voorkomend geval, de vraag tot tussenkomst van de met het toezicht belaste ambtenaar;
7° de documenten die de verklaringen bevatten van de personen die werden gehoord door de
bevoegde preventieadviseur.
De specifieke gegevens van persoonlijke aard die de bevoegde preventieadviseur heeft vastgesteld bij de door hem ondernomen stappen en die uitsluitend aan hem zijn voorbehouden
mogen niet voorkomen in het individueel klachtendossier.
Het individueel klachtendossier wordt bijgehouden door de bevoegde preventieadviseur en
valt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.
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Het individueel klachtendossier dat de gegevens bedoeld in het eerste lid, 1° tot 6° bevat wordt
ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
0OEFSBGEFMJOH7*OUFSOFQSPDFEVSF
Art. 21.- Wanneer een werknemer meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hij een beroep doen op een procedure die intern is aan
de onderneming of instelling, volgens de hierna nader bepaalde regels.
Art. 22.- Wanneer er een vertrouwenspersoon werd aangewezen, wendt de werknemer die
meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
zich tot deze persoon, tenzij hij verkiest zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde preventieadviseur.
Art. 23.- De vertrouwenspersoon hoort de werknemer die zich tot hem wendt binnen een
termijn van acht kalenderdagen na het eerste contact en informeert hem over de mogelijkheid
om op informele wijze een oplossing te bekomen via een interventie bij een lid van de hiërarchische lijn of via een verzoening met de aangeklaagde.
De vertrouwenspersoon handelt enkel met het akkoord van de werknemer.
Het verzoeningsproces vereist het akkoord van de partijen.
Indien de werknemer niet wenst dat er op informele wijze gezocht wordt naar een oplossing,
indien de werknemer aan deze procedure een einde wil stellen, indien de verzoening of interventie niet leidt tot een oplossing of indien de feiten hierna blijven bestaan, kan de werknemer
die verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk een met redenen omklede klacht indienen bij de vertrouwenspersoon, overeenkomstig
artikel 25.
Art. 24.- Indien er geen vertrouwenspersoon werd aangewezen, wendt de werknemer die
meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
zich tot de bevoegde preventieadviseur die handelt overeenkomstig artikel 23.
Art. 25.- De werknemer kan enkel een met redenen omklede klacht indienen bij de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur, indien hij voorafgaand aan de indiening van
de met redenen omklede klacht een persoonlijk onderhoud heeft gehad met ten minste een van
deze personen.
De vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur bij wie de met redenen omklede
klacht zal ingediend worden evenals de werknemer die de met redenen omklede klacht wil
indienen zorgen er voor dat het persoonlijk onderhoud plaats vindt binnen een termijn van
acht kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn wil uitdrukt om een met redenen omklede klacht in te dienen.
Al naargelang het geval, ondertekent de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur een
kopie van de met redenen omklede klacht en overhandigt haar aan de werknemer. Deze kopie,
die geldt als ontvangstbewijs, vermeldt dat het persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden.
Wanneer de vertrouwenspersoon de met redenen omklede klacht in ontvangst neemt, stuurt
hij haar onmiddellijk door naar de bevoegde preventieadviseur.
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Van zodra de preventieadviseur een met redenen omklede klacht heeft ontvangen, brengt hij
de werkgever onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de werknemer die een met redenen
omklede klacht heeft ingediend de bescherming geniet bedoeld in artikel 32tredecies van de
wet en deelt hij aan de werkgever diens identiteit mee.
Art. 26.- De werknemers moeten de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur
kunnen raadplegen tijdens de werkuren.
Indien de gewone arbeidstijdsregeling die van toepassing is bij de werkgever het onmogelijk
maakt dat de werknemer de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventieadviseur kan raadplegen tijdens de werkuren, mag deze raadpleging ook buiten deze werkuren gebeuren, indien
hierover een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten.
In beide gevallen wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur beschouwd als arbeidstijd en zijn de verplaatsingskosten ten laste van de
werkgever.
Art. 27.- De met redenen omklede klacht is een door de werknemer ondertekend en gedateerd
document dat, naast het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen om een
einde te stellen aan de feiten, de volgende gegevens bevat:
1° de nauwkeurige omschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn
voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
2° het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan;
3° de identiteit van de aangeklaagde.
Art. 28.- De bevoegde preventieadviseur deelt zo snel mogelijk aan de aangeklaagde de feiten
mee die hem worden ten laste gelegd, hoort de personen, getuigen en anderen, die hij nuttig
oordeelt en onderzoekt de met redenen omklede klacht op volledig onpartijdige wijze.
De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun verklaring.
De preventieadviseur brengt onmiddellijk de werkgever op de hoogte van het feit dat de werknemer die een getuigenverklaring heeft afgelegd in de zin van artikel 32tredecies, § 1, 5° van
de wet de bescherming geniet bedoeld in dat artikel en deelt aan de werkgever diens identiteit
mee.
Hij overhandigt een geschreven advies aan de werkgever dat de volgende elementen bevat:
1° de samenvatting van de feiten;
2° in voorkomend geval, het resultaat van de verzoeningspoging;
3° voor zover de vastgestelde gegevens van de zaak het toelaten, een gemotiveerd advies over
de vraag of deze feiten al dan niet kunnen beschouwd worden als geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk of als feiten van een andere aard die een psychosociale belasting ingevolge het werk veroorzaken;
4° de analyse van de primaire, secundaire en tertiaire oorzaken van de feiten;
5° de maatregelen die moeten worden getroffen om, in het individuele geval, een einde te
stellen aan de feiten;
6° de andere toe te passen preventiemaatregelen.
Dit advies wordt aan de werkgever verstrekt binnen een termijn van drie maanden vanaf de
indiening van de met redenen omklede klacht.
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Deze termijn kan meermaals worden verlengd met een termijn van drie maanden, voor zover
de preventieadviseur dit telkens kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor schriftelijk meedeelt aan de werkgever en aan de werknemer die de met redenen omklede klacht heeft ingediend.
In elk geval wordt het advies ten laatste twaalf maanden na de indiening van de met redenen
omklede klacht verstrekt.
Art. 29.- De werkgever informeert de klager en de aangeklaagde over de individuele maatregelen die hij overweegt te nemen.
Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer kunnen wijzigen, deelt de
werkgever een afschrift van het advies van de preventieadviseur bedoeld in artikel 28 met
uitzondering van de voorstellen betreffende de collectieve preventiemaatregelen mee aan de
werknemer en hoort hij deze werknemer die zich kan laten bijstaan tijdens dit onderhoud.
Art. 30.- De werkgever deelt aan de werknemer die overweegt een rechtsvordering in te stellen een afschrift mee van het advies van de preventieadviseur bedoeld in artikel 28 met uitzondering van de voorstellen betreffende de collectieve preventiemaatregelen.
Art. 31.- De werknemer van een onderneming van buitenaf die meent het voorwerp te zijn
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer
van de werkgever in wiens inrichting hij permanent werkzaamheden uitvoert kan een beroep
doen op de interne procedure van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van een
werknemer van een onderneming van buitenaf, legt de werkgever in wiens inrichting permanent werkzaamheden worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever van de onderneming van buitenaf, opdat deze maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen getroffen worden.
"'%&-*/(74-05#&1"-*/(&/
Art. 32.- De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt aangeduid om de beslissingen van de
rechtsmachten inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, zoals
voorzien in artikel 32octiesdecies van de wet, in ontvangst te nemen.
Art. 33.- De bepalingen van de artikelen 1 tot 32 van dit besluit en zijn bijlage I vormen titel
I, hoofdstuk V van de Codex over het welzijn op het werk met de volgende opschriften:
1° “Titel I. - Algemene beginselen”
2° “Hoofdstuk V. - Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het
werk”
Art. 34 tot 36.- wijzigings- en opheffingsbepalingen
Art. 37.- (wijzigingsbepaling) In bijlage III Jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie
en Bescherming op het werk bedoeld in artikel 7, § 1, 2°, b, bij het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, vervan-
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gen bij het koninklijk besluit van 29 januari 2007, wordt een punt VIIbis ingevoegd, waarvan
de tekst is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
Art. 38.- (opheffingsbepaling) Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt opgeheven.
(overgangsbepaling) De bepalingen van het voornoemde koninklijk besluit van 11 juli 2002
blijven evenwel van toepassing op alle klachten die werden ingediend voor de datum van
inwerkingtreding van dit besluit en waarover de preventieadviseur nog geen advies heeft
meegedeeld aan de werkgever of waarvoor de werkgever nog geen individuele maatregelen
heeft getroffen.
Art. 39.- Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
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BIJLAGE I
#FLXBBNIFEFOFOLFOOJTWBOEFWFSUSPVXFOTQFSTPPOCFEPFMEJOBSUJLFM
De bekwaamheid op het vlak van de vaardigheden bedoeld in artikel 16, tweede lid, 5° heeft
inzonderheid betrekking op:
1) de basisvaardigheden inzake de methodologie voor psychosociale interventies en het
oplossen van problemen in organisaties;
2) de analyse van conflictuele toestanden en de beheersing ervan volgens de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies;
3) de technieken voor hulpverlenende gesprekken en adviesverlening en inzonderheid de
beheersing van emoties, actief luisteren en doeltreffende communicatie.
De kennis bedoeld in artikel 16, tweede lid, 5° heeft inzonderheid betrekking op:
1) het welzijnsbeleid, inzonderheid de personen die hierbij betrokken zijn en hun opdrachten, het dynamisch risicobeheersingssysteem;
2) de opdrachten van deze personen in het specifieke kader van de bescherming tegen
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
3) de interne en externe maatregelen die werden vastgesteld ten voordele van de personen
die verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk;
4) de definitie van de fenomenen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk;
5) elementen van de sociale psychologie van organisaties en instellingen en inzonderheid de
structuren, de processen en de veranderingen;
6) elementen van psychosociale deontologie;
7) rapporteringstechnieken.
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BIJLAGE II
*OWPFHJOHWBOFFOQVOU7**CJTJOCJKMBHF***i+BBSWFSTMBHWBOEFJOUFSOF%JFOTU
WPPS1SFWFOUJFFOCFTDIFSNJOHPQIFUXFSLCFEPFMEJOBSUJLFM f  C u
CJKIFULPOJOLMJKLCFTMVJUWBONBBSUCFUSFGGFOEFEF*OUFSOF%JFOTUWPPS
1SFWFOUJFFO#FTDIFSNJOHPQIFUXFSL
VIIbis. Inlichtingen betreffende de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door
het werk.
1. Collectieve preventiemaatregelen die werden genomen om de psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk te voorkomen:
A. Algemeen.
B. Specifiek betreffende de bescherming van de werknemers ten opzichte van andere
personen op de arbeidsplaats.
2. Incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan:
2.1.Aantal.
2.2 Aard.
2.3.Statuut van de betrokken personen;
3. Incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks werden gemeld aan de preventieadviseur of vertrouwenspersoon:
3.1.informele interventies:
a. aantal interventies door de vertrouwenspersoon;
b. aantal interventies door de preventietadviseur;
c. betrokken partijen;
c.1. aantal volgens persoon die de interventie vraagt;
c.1.1. werkgever;
c.1.2. werknemer;
c.1.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2. aantal volgens aangeklaagde;
c.2.1. Werkgever;
c.2.2. werknemer;
c.2.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2.4. andere personen op de arbeidsplaats;
d. Aantal volgens de aard van de interventie;
d.1.onthaal, advies;
d.2.interventie;
d.3.bemiddeling;
d.4.andere;
3.2.formele interventies;
a. totaal aantal met redenen omklede klachten;
b. totaal aantal met redenen omklede klachten ingediend na een informele interventie;
c. betrokken partijen;
c.1. aantal volgens klager;
c.1.1. werkgever;
c.1.2. werknemer;
c.1.3. lid van de hiërarchische lijn;
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c.2. aantal volgens aangeklaagde;
c.2.1. werkgever;
c.2.2. werknemer
c.2.3. lid van de hiërarchische lijn
c.2.4. andere personen op de arbeidsplaats
d. aantal feiten volgens hun aard
d.1.geweld;
d.2.pesterijen;
d.3.ongewenst seksueel gedrag;
d.4.andere.
e. Aantal maatregelen
e.1. individuele maatregelen;
e.2. collectieve maatregelen;
e.3. geen maatregelen;
e.4. interventie door de algemene directie toezicht welzijn op het werk.
4. Register van feiten bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
a. Aantal geregistreerde feiten;
b. Aantal volgens de aard van de feiten;
b.1. lichamelijk geweld;
b.2. psychisch geweld;
b.3. pesterijen;
b.4. ongewenst seksueel gedrag;
b.5. andere.
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TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN
HOOFDSTUK I:
DE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE
EN BESCHERMING OP HET WERK
Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk (B.S. 31.3.1998; Errata: B.S. 11.6.1998)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de
Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
(2) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de
preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot
wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen (B.S. 8.3.2002)
(3) koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 18.7.2002)
(4) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(5) koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het
opmaken van de arbeidsongevallensteekkaarten (B.S. 18.8.2004, ed. 3)
(6) koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van
de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften
(B.S. 14.3.2005)
(7) koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24
februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften (B.S. 25.10.2005)
(8) koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot invoeging van bijlagen I, II, III en IV (B.S.
13.2.2007)
(9) koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende wijziging van bijlage IV (B.S. 18.6.2007,
Ed. 2) [treedt in werking op 1 januari 2008]
(10) koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk
(B.S. 10.5.2007)
(11) koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007)
(12) koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de
preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op
het werk (B.S. 11.7.2007)
"'%&-*/(**/-&*%&/%&#&1"-*/(&/
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Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° interne dienst: interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
3° externe dienst: externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.
4° preventieadviseur van de interne dienst: elke natuurlijke persoon verbonden aan een
interne dienst en belast met de opdrachten bedoeld in afdeling II, met uitsluiting van het
administratief en medisch hulppersoneel (paramedisch personeel) en van de deskundigen
met vaardigheden bedoeld in [artikel 14, derde lid, 3° en 4° (3: KB 11.7.2002)];
5° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet.
6° ARAB: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
Art. 3.- § 1. Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit worden de werkgevers in
vier groepen ingedeeld.
De groep A bevat de werkgevers die meer dan 1.000 werknemers tewerkstellen.
Dit aantal werknemers wordt verminderd tot:
1° 500 voor de werkgevers van wie de onderneming behoort tot:
a) de industrie voor winning, reiniging en distributie van water;
b) de metaalverwerkende industrie, en de fijnmechanische en optische industrie, met
uitzondering van de ondernemingen bedoeld in 2°, f), g), h) en i)
c) de andere be- en verwerkende industrieën, met uitzondering van de ondernemingen
bedoeld in 2°, j)
2° 200 voor de werkgevers van wie de onderneming behoort tot:
a) de industrie voor productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warmwater;
b) de industrie voor vervaardiging en eerste verwerking van metalen;
c) de industrie voor vaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke;
d) de chemische industrie, met uitzondering van de ondernemingen bedoeld in 3°, d) e)
en f);
e) de kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelindustrie;
f) de industrie voor vervaardiging van producten uit metaal;
g) de machinebouwnijverheid;
h) de industrie van de automobielbouw en de fabrieken van auto-onderdelen;
i) de overige transportmiddelenfabrieken;
j) de houtindustrie en de fabrieken van houten meubelen;
k) de bouwnijverheid;
3° 50 voor de werkgevers van wie de onderneming behoort tot:
a) de industrie voor winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen;
b) de cokesovenbedrijven;
c) de aardolie-industrie;
d) de chemische grondstoffenfabrieken;
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e) de petro- en carbochemische industrie;
f) de industrie voor de vervaardiging van andere chemische producten met voornamelijk
industriële of agrarische toepassing.
De groep B omvat de werkgevers:
1° die tussen 200 en 1.000 werknemers tewerkstellen en die niet opgenomen zijn in groep
A;
2° die tussen 100 en 200 werknemers tewerkstellen en van wie de onderneming behoort tot
de bedrijfstakken bedoeld bij het derde lid, 1°;
3° die tussen 50 en 200 werknemers tewerkstellen en van wie de onderneming behoort tot de
bedrijfstakken bedoeld bij het derde lid, 2°;
4° die tussen 20 en 50 werknemers tewerkstellen en van wie de onderneming behoort tot de
bedrijfstakken bedoeld bij het derde lid 3°.
De groep C omvat de werkgevers die minder dan 200 werknemers tewerkstellen en die niet
zijn opgenomen in de groep A en B;
De groep D omvat de werkgevers die minder dan 20 werknemers tewerkstellen en waar de
werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervult.
Indien een technische bedrijfseenheid, bedoeld in artikel 35, § 3 van de wet moet worden
ingedeeld in één van de groepen bedoeld in § 1 wordt de activiteit van de technische bedrijfseenheid in aanmerking genomen.
§ 2. Het aantal werknemers wordt berekend door het aantal kalenderdagen waarop elke werknemer, gedurende een periode van de vier trimesters die elk trimester voorafgaan, ingeschreven is in het personeelsregister waarvan het bijhouden wordt opgelegd door het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, of in elk
ander document dat hiertoe bijgehouden wordt indien de werkgever aan de bepalingen van
genoemd koninklijk besluit niet onderworpen is, te delen door driehonderd vijfenzestig.
Wanneer het werkelijke uurrooster van een werknemer niet de drievierde bereikt van het uurrooster dat het zijne zou zijn geweest indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het aantal
kalenderdagen waarop hij in het personeelsregister werd ingeschreven tijdens de in het eerste
lid bedoelde periode gedeeld door twee.
Het aantal gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, b) tot e) van de
wet wordt berekend door het aantal uren waarop zij arbeid, stage of een vorm van arbeid verrichten tijdens een periode van vier trimesters die elk trimester voorafgaan, te delen door
duizend zevenhonderd vijftig.
"'%&-*/(**%&01%3"$)5&/7"/%&*/5&3/&%*&/45
Art. 4.- De interne dienst staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.
De interne dienst mag eveneens de opdrachten inzake gezondheidstoezicht bedoeld in artikel
6 uitoefenen, indien hij beantwoordt aan de voorwaarden opgelegd door artikel 13 § 2.

$0%&9

De interne dienst werkt samen met de externe dienst, telkens wanneer op die dienst een beroep
wordt gedaan.
De bepalingen van dit besluit doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de werkgever om
voor specifieke problemen die rijzen in verband met het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en die een bijzondere deskundigheid vergen die niet verplicht aanwezig is in de externe dienst, een beroep te doen op andere diensten of instellingen die gespecialiseerd zijn of bijzonder bevoegd zijn op de domeinen bedoeld in artikel 4 van de wet en
op het vlak van de mindervalide werknemers.
[De werkgever doet een beroep op de in het vierde lid bedoelde diensten of instellingen met
de medewerking van de interne of externe dienst en na advies van het comité.
De mogelijkheid om beroep te doen op de bovenvermelde diensten of instellingen, moeten
beschreven zijn in het jaarlijks actieplan bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (2:
KB 20.2.2002)]
Art. 5.- De interne dienst heeft als opdracht de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn
en de werknemers bij te staan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het
beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in het koninklijk besluit
van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
In het kader van dit dynamisch risicobeheersingssysteem heeft de interne dienst volgende
opdrachten:
1° in verband met de risicoanalyse:
a) medewerken aan de identificatie van de gevaren;
b) advies verlenen over de resultaten die voortvloeien uit het vaststellen en nader bepalen
van de risico’s, en maatregelen voorstellen teneinde over een permanente risicoanalyse te beschikken;
c) advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing
van het globaal preventieplan en het jaaractieplan;
2° deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie van de oorzaken van doorslaggevende aard van elk
ongeval dat een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad;
3° deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten;
4° bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de werkdruk, de aanpassing van de
techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen aan
de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk en andere psycho-sociale factoren verbonden aan de arbeid;
5° advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en
de individuele uitrusting;
6° advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de keukens, refters,
kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale
voorzieningen eigen aan de onderneming betreft die bestemd zijn voor de werknemers;
7° advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende:
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a) het gebruik van arbeidsmiddelen;
b) het gebruik van chemische en carcinogene stoffen en preparaten en biologische agentia;
c) het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
d) de voorkoming van brand;
e) de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
8° advies verlenen over de vorming van de werknemers:
a) bij indienstneming;
b) bij een overplaatsing of verandering van functie;
c) bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel;
d) bij invoering van een nieuwe technologie.
9° voorstellen doen voor het onthaal, [de begeleiding (10: KB 25.4.2007)], de informatie, de
vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen in verband met
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling en medewerken aan de maatregelen en de uitwerking van propagandamiddelen die in dat verband worden vastgesteld door het Comité;
10° aan de werkgever en aan het Comité advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel of
middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de
werknemers;
11° deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen en meewerken aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die
aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
12° ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en deze, in voorkomend geval, voorleggen voor advies aan de externe
dienst;
13° meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de
maatregelen te nemen ingeval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
14° meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte;
15° het verzekeren van het secretariaat van het comité;
16° alle andere opdrachten verrichten die worden opgelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten.
Art. 6.- Naast de samenwerking voor het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 5 zijn
de volgende opdrachten voorbehouden aan de preventieadviseurs, die beantwoorden aan de
vereisten bepaald bij artikel 22, 2° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
de externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, die behoren tot het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht:
1° het onderzoeken van de wisselwerking tussen de mens en de arbeid en hierdoor bijdragen
tot een betere afstemming van de mens op zijn taak enerzijds en de aanpassing van het
werk aan de mens anderzijds;
2° het gezondheidstoezicht op de werknemers verzekeren inzonderheid om:
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a) te vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld aan taken waarvan zij, wegens
hun gezondheidstoestand normaal de risico’s niet kunnen dragen en te vermijden dat
personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige besmettelijke
aandoeningen of die een gevaar voor de veiligheid inhouden van de andere werknemers;
b) de tewerkstellingskansen te bevorderen voor iedereen, onder meer door het voorstellen van aangepaste werkmethodes, het voorstellen van aanpassingen van de werkpost
en het zoeken naar aangepast werk, ook voor personen met een beperkte arbeidsgeschiktheid;
c) zo vroeg mogelijk beroepsziekten en de aandoeningen gebonden aan de arbeid op te
sporen, de werknemers te informeren en te adviseren over de aandoeningen en gebreken waardoor zij zijn getroffen en mee te werken aan het opsporen en de studie van
de risicofactoren die van invloed zijn op beroepsziekten en aandoeningen gebonden
aan de uitvoering van het werk;
3° toezicht houden op de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van de
werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte.
Art. 7.- § 1. Om deze opdrachten te vervullen zijn de preventieadviseurs ertoe gehouden ten
minste de volgende taken uit te oefenen:
1° In het kader van de permanente risicoanalyse en het opstellen en het bijsturen van het
globaal preventieplan en het jaaractieplan:
a) verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats, hetzij
op eigen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, hetzij binnen de kortst mogelijke
tijd na een aanvraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers;
b) op eigen initiatief, op vraag van de werkgever of op vraag van de betrokken werknemers de werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico’s of
nieuwe risico’s;
c) ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen
en van de werkposten;
d) onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de
arbeidsplaats hebben voorgedaan;
e) de nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor de
verbetering van het welzijn van de werknemers;
f) zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren onder de voorwaarden bepaald
door de wet en de uitvoeringsbesluiten;
g) kennis nemen van de fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter
plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico’s te verhelpen die eruit
voortvloeien;
h) de nodige documentatie bijhouden waarvan de inhoud bepaald is in bijlage I;
i) in geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie
beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of
hinder te verhelpen.
[j) de taken die de werkgever hen geeft in toepassing van artikel 26 van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, teneinde de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te vermijden. (6: KB 24.2.2005)]
2° In het kader van het beheer en de werking van de dienst te zorgen voor:
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3°

4°
5°
[6°

a) het opstellen bij de werkgevers van de groepen A,B en C van de maandverslagen en
bij de werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen en die niet behoren tot
groep B van de driemaandelijkse verslagen waarvan de inhoud is bepaald in bijlage II
bij dit besluit;
b) het opstellen van het jaarverslag waarvan de inhoud is bepaald in bijlage III bij dit
besluit;
[c) het opstellen van de arbeidsongevallensteekkaart waarvan de inhoud is bepaald in
bijlage IV bij dit besluit of het invullen van het formulier voor de aangifte van het
arbeidsongeval, overeenkomstig artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk; (6: KB 24.2.2005)]
de documenten op te stellen, aan te vullen of te viseren in het kader van de keuze, de
aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
de kennisgevingen die in toepassing van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten worden verricht bij te houden.
taken in het kader van het secretariaatswerk van het Comité te verrichten zoals bepaald in
de reglementering die de werking van het Comité vaststelt.
bijhouden van het document bedoeld in artikel 13, tweede lid, 8°, van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk. (10: KB 25.4.2007)]

§ 2. In het kader van de opdrachten inzake gezondheidstoezicht bepaald in artikel 6 zijn volgende taken voorbehouden aan de afdeling belast met het medisch toezicht:
a) ervoor zorgen dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen
worden door ziekte, de eerste hulp en de dringende verzorging krijgen, tenzij andere
medische diensten opgericht in toepassing van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen hiermee belast zijn;
b) de aangifte doen van beroepsziekten.
Art. 8.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 9 tot 12 worden de opdrachten en taken
bedoeld in de artikelen 5 tot 7 uitgeoefend door de interne dienst of de externe dienst.
Onverminderd de bepaling van artikel 11, kunnen alle opdrachten en taken bedoeld in het
eerste lid worden uitgeoefend door de interne dienst, indien deze over de vereiste bekwaamheid beschikt.
De werkgever moet het in het vierde lid bedoelde identificatiedocument, hetzij apart, hetzij
als deel van het jaarverslag van de dienst, hetzij als een bijlage bij de overeenkomst met de
externe dienst ter beschikking houden van de met toezicht belast ambtenaar.
Dit document vermeldt:
1° de identificatie van de werkgever;
2° de opdrachten die door de interne dienst worden verricht, eventueel middels een verwijzing naar de desbetreffende bepalingen van dit besluit;
3° de samenstelling van de interne dienst, het aantal preventieadviseurs, hun kwalificaties en
hun prestatieduur;
4° de vaardigheden die vertegenwoordigd zijn in de interne dienst, zodat de opdrachten volledig en doeltreffend kunnen worden vervuld;
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5° de administratieve, technische en financiële middelen waarover de interne dienst
beschikt;
6° de adviezen van het Comité;
7° wanneer het gaat om de opdracht inzake gezondheidstoezicht, een kopie van de erkenning
verleend door de bevoegde Gemeenschap.
Art. 9.- Bij de werkgevers van groep A en B worden de volgende opdrachten en taken steeds
vervuld door de interne dienst:
1° de opdrachten van artikel 5, eerste lid en tweede lid, 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,
13°, 14° en 15°;
2° de taken opgesomd in artikel 7, § 1, 1°, a) b) c) e) f) g) h) i), 2°, 3°, 4°, 5°;
3° de opdrachten en taken bedoeld in artikel 12 indien beroep gedaan wordt op een externe
dienst.
Art. 10.- Bij de werkgevers van de groep C wordt de interne dienst steeds belast met de
opdracht bedoeld in artikel 5, tweede lid 6°, 12° en 15° en de taken bedoeld in artikel 7 § 1,
1°, a) c) h) i), 2°, 3°, 4° en 5° evenals met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 12 indien
beroep gedaan wordt op een externe dienst.
Art. 11.- § 1. De werkgevers waarvan de interne dienst geen departement heeft die belast is
met het medisch toezicht, dat beantwoordt aan de bepalingen van artikel 13, § 2, zijn steeds
verplicht een beroep te doen op een externe dienst.
De externe dienst verricht in dat geval steeds de volgende opdrachten en taken:
1° de opdrachten bedoeld in artikel 6;
2° de taken bedoeld in artikel 7, § 2b).
§ 2. Bij de werkgevers van de groep C waarbij de interne dienst geen preventieadviseur heeft
die met vrucht een aanvullende vorming niveau I of II heeft beëindigd zoals bepaald in artikel
22 worden de volgende opdrachten en taken steeds verricht door een externe dienst:
1° de opdrachten bedoeld in artikel 5 eerste en tweede lid,1°;
2° verrichten van onderzoeken op de arbeidsplaats na een arbeidsongeval op de arbeidsplaats
met [vier (6: KB 24.2.2005)]of meer dagen arbeidsongeschiktheid.
[3° de opdrachten en taken die de werkgever hen geeft in toepassing van artikel 26 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, teneinde de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te vermijden. (6: KB 24.2.2005)]
§ 3. Bij de werkgevers van groep D worden de opdrachten en taken bedoeld in § 2 steeds verricht door een externe dienst.
Art. 12.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 9 tot 11, is de interne dienst telkens
wanneer een beroep gedaan wordt op een externe dienst steeds belast met de volgende
opdrachten:
1° de samenwerking met de externe dienst organiseren;
2° de coördinatie verzekeren met de externe dienst door aan deze externe dienst alle nuttige
informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor het vervullen van haar opdrachten;
3° in het kader van de risicoanalyse samenwerken met de externe dienst, door de preventieadviseur van de externe dienst te vergezellen bij onderzoekingen op de arbeidsplaats en
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hem bij te staan bij het onderzoeken van de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten en bij het opstellen van inventarissen;
4° medewerken met de externe dienst in het kader van de implementatie van de preventiemaatregelen die op basis van de risicoanalyse zijn vastgesteld inzonderheid door advies te
verstrekken in verband met de maatregelen inzake propaganda en inzake het onthaal, de
informatie, de vorming en sensibilisering van de werknemers en inzake het opstellen van
de instructies ten behoeve van de werknemers;
5° het medewerken aan de uitwerking van de procedures te volgen bij ernstig en onmiddellijk
gevaar, de organisatie van de eerste hulp en de dringende verzorging.
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Art. 13.- § 1. De interne dienst bestaat al dan niet uit afdelingen overeenkomstig artikel 35 en
36 van de wet.
§ 2. De werkgever die ervoor kiest dat de opdrachten bedoeld in artikel 6 worden uitgeoefend
door de interne dienst, richt binnen de interne dienst een departement op belast met het
medisch toezicht, dat erkend kan worden door de Gemeenschappen.
Het departement dat belast is met het medisch toezicht wordt geleid door een preventieadviseur die beantwoordt aan de vereisten bepaald bij artikel 22, 2° van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.
Het personeel dat deel uitmaakt van dit departement oefent zijn opdrachten uit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze preventieadviseur.
De samenstelling van dit departement en de prestatieduur van de leden ervan zijn conform aan
de bepalingen van de artikelen 25, 26 en 27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.
§ 3. Mogen belast worden met de opdrachten van een departement belast met het medisch
toezicht:
1° de arbeidsgeneeskundige dienst van de Staat;
2° de medische dienst van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen;
3° de medische dienst van de krijgsmacht.
In elk geval moeten deze diensten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° ze kunnen de door de bepalingen van dit besluit opgelegde verplichtingen vervullen,
zowel wat betreft de uitvoering van de taken die hierin zijn voorgeschreven als wat betreft
de titels en wetenschappelijke kwalificaties die de preventieadviseurs aan wie die taken
worden toevertrouwd, moeten bezitten;
2° de structuur van de diensten is zodanig dat zijn onafhankelijkheid wordt gewaarborgd
alsook die van de preventieadviseurs;
3° het medisch dossier maakt wat de arbeidsgeneeskunde betreft, het voorwerp uit van een
afzonderlijke behandeling.
Art. 14.- Onverminderd de bepalingen betreffende het departement belast met het medisch
toezicht, is de interne dienst dermate samengesteld dat zijn opdrachten kunnen worden vervuld op grond van het principe van multidisciplinariteit.
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Het principe van de multidisciplinariteit wordt bereikt door het gecoördineerd optreden van
preventieadviseurs en deskundigen die beschikken over verschillende vaardigheden die bijdragen tot de bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
Deze vaardigheden hebben inzonderheid betrekking op:
1° de arbeidsveiligheid;
2° de arbeidsgeneeskunde;
3° de ergonomie;
4° de bedrijfshygiëne;
5° de psychosociale aspecten van de arbeid [waaronder geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk (3: KB 11.7.2002)].
De werkgever bepaalt, rekening houdend met het globaal preventieplan en, na voorafgaand
advies van het Comité, welke vaardigheden in zijn onderneming of instelling aanwezig moeten zijn en voor welke vaardigheden hij een beroep doet op een externe dienst.
[De werkgever geeft gevolg aan dit advies overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk. (1: KB 3.5.1999)]
In elk geval mogen de vaardigheden inzake arbeidsveiligheid en deze inzake arbeidsgeneeskunde nooit door één en dezelfde persoon beoefend worden.
De werkgever die over één van de vaardigheden bedoeld in [het tweede lid, 3° en 4° (3: KB
11.7.2002)] moet beschikken, in toepassing van het globaal preventieplan, kan hiervoor ook
een beroep doen op andere personen in zijn onderneming of instelling die niet behoren tot de
interne dienst, voor zover deze personen over de deskundigheid beschikken bedoeld in [artikel
22, 3° en 4° (3: KB 11.7.2002)] van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk en voor zover deze personen
kunnen beschikken over de nodige tijd en middelen.
Art. 15.- Wanneer een interne dienst bestaat uit meerdere afdelingen in de zin van artikel 35
en 36 van de wet of wanneer een departement belast met het medisch toezicht is opgericht
bepaalt de werkgever, na voorafgaand advies van het comité welke de verhouding is tussen,
in voorkomend geval de afdelingen, het departement en de centrale dienst en door wie en op
welke wijze de leiding van de dienst en, in voorkomend geval, elke afdeling wordt verzekerd.
De leiding van de dienst of de afdeling wordt verzekerd door:
1° ofwel een preventieadviseur die met vrucht een erkende cursus van het eerste niveau heeft
beëindigd, wanneer de werkgever of de technische bedrijfseenheid behoort tot de groep
A;
2° ofwel een preventieadviseur die met vrucht een erkende cursus van ten minste het tweede
niveau heeft beëindigd, wanneer de werkgever of de technische bedrijfseenheid behoort
tot de groep B;
3° ofwel de preventieadviseur belast met de leiding van het departement belast met het
medisch toezicht.
Wanneer de preventieadviseur belast met de leiding van het departement belast met het
medisch toezicht, de leiding van de interne dienst of de afdeling waarneemt moet de interne
$0%&9

dienst of de afdeling al naargelang de werkgever of de technische bedrijfseenheid behoort tot
groep A of B eveneens beschikken over een preventieadviseur die voldoet aan de voorwaarden
bepaald in het tweede lid, 1° en 2°.
Art. 16.- De preventieadviseur belast met de leiding van de dienst hangt rechtstreeks af van
de persoon belast met het dagelijks beheer van de onderneming of instelling en heeft rechtstreeks toegang tot de persoon of personen belast met het dagelijks beheer van de technische
bedrijfseenheid of bedrijfseenheden.
De preventieadviseur belast met de leiding van een afdeling hangt rechtstreeks af van de persoon belast met het dagelijks beheer van de technische bedrijfseenheid waarvoor de afdeling
werd opgericht en heeft rechtstreeks toegang tot de persoon belast met het dagelijks beheer
van de onderneming of instelling.
De preventieadviseur belast met de leiding van het departement, belast met het medisch toezicht bedoeld in artikel 13, § 2 heeft eveneens rechtstreeks toegang tot de personen belast met
het dagelijks beheer bedoeld in het eerste lid.
Art. 17.- § 1. De werkgever bepaalt, na voorafgaand advies van het comité:
1° de wijze van samenstelling van de interne dienst;
2° de technische en wetenschappelijke middelen, de lokalen en de financiële middelen, evenals het administratief personeel dat ter beschikking van de interne dienst wordt gesteld;
[De werkgever geeft gevolg aan dit advies overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk. (1: KB 3.5.1999)]
§ 2. De werkgever bepaalt, na voorafgaand akkoord van het Comité, de minimumduur van de
prestaties van de preventieadviseurs dermate dat de aan de interne dienst toegewezen opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend worden vervuld.
Op verzoek van elke belanghebbende partij kan de minimumduur van de prestaties worden
gewijzigd, volgens dezelfde procedure.
Door duur van de prestaties moet worden begrepen de tijd die minimaal moet besteed worden
om de opdrachten en activiteiten toegekend aan de preventieadviseurs te kunnen vervullen.
Art. 18.- Opdat de preventieadviseurs hun opdrachten en activiteiten doeltreffend zouden
kunnen vervullen:
1° stelt de werkgever hen in kennis van de fabricageprocédés, de werktechnieken, de werken produktiemethodes evenals de stoffen en producten die in de onderneming worden
aangewend of die men zich voorneemt in de onderneming aan te wenden;
2° licht de werkgever hen in en raadpleegt hij hen over de wijzigingen die worden aangebracht aan de fabricageprocédés, de werktechnieken of installaties indien zij bestaande
risico’s kunnen verergeren of er nieuwe kunnen doen ontstaan, evenals wanneer nieuwe
producten worden gebruikt of gefabriceerd;
3° geven de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers hen alle informatie die zij vragen om hen in de mogelijkheid te stellen de opdrachten van de interne
dienst te vervullen;
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4° brengt de werkgever de preventieadviseur belast met de leiding van de dienst of van de
afdeling op de hoogte van alle activiteiten die op de arbeidsplaats worden uitgevoerd door
de tussenkomst van ondernemingen van buitenaf, zelfstandigen of uitzendkrachten;
5° deelt de werkgever aan de preventieadviseur belast met de leiding van de dienst de lijst
van de werknemers mede, met de gegevens nodig voor de uitoefening van zijn opdrachten.
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Art. 19.- De preventieadviseurs zijn verbonden met de werkgever door middel van een
arbeidsovereenkomst of door middel van een statuut waarbij hun rechtspositie eenzijdig is
geregeld door de overheid.
Zij worden tewerkgesteld in de onderneming of instelling waarvoor de interne dienst is opgericht.
De preventieadviseurs van een afdeling zijn werkzaam in de technische bedrijfseenheid waarvoor de afdeling is opgericht.
Art. 20.- § 1. De werkgever duidt de preventieadviseurs of hun tijdelijke plaatsvervangers
aan, vervangt hen of verwijdert hen uit hun functie, na voorafgaand akkoord van het
Comité.
Wanneer het de preventieadviseur betreft, die belast is met de leiding van een interne dienst
die uit verschillende afdelingen bestaat en de preventieadviseurs die hem bijstaan, is het voorafgaand akkoord vereist van alle Comités.
Wanneer het een preventieadviseur betreft die werkzaam is in een interne dienst, die niet uit
afdelingen bestaat, is het voorafgaand akkoord vereist van het Comité.
Wanneer het de preventieadviseur betreft die werkzaam is in een afdeling, is het voorafgaand
akkoord vereist van het Comité dat bevoegd is voor de technische bedrijfseenheid waarvoor
de afdeling werd opgericht.
§ 2. In geval geen akkoord bereikt wordt binnen één Comité of meerdere Comités, vraagt de
werkgever het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt de met het toezicht belaste ambtenaar een
advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever.
De werkgever stelt het Comité in kennis van het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving, vooraleer hij de beslissing
neemt.
De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief
per post.
§ 3. De bepalingen van § 1 en § 2 zijn, wat de aanduiding betreft, niet van toepassing op de
diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en hun adjunc$0%&9

ten die volgens de bepalingen van artikel 833.2.1. van het ARAB aangeduid waren op het
ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, evenals op de arbeidsgeneesheren die volgens de bepalingen van artikel 112 van het ARAB aangeduid waren, op het ogenblik van de
inwerkingtreding van dit besluit en die de functie van preventieadviseur blijven uitoefenen en
voor zover zij die functie in dezelfde onderneming, instelling of technische bedrijfseenheid
blijven uitoefenen.
Art. 21.- De preventieadviseurs bezitten een voldoende kennis van de wetgeving inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming
of instelling waarin zij hun opdracht vervullen, en hebben de nodige technische en wetenschappelijke kennis om de activiteiten bedoeld in afdeling II te kunnen vervullen.
[Deze kennis heeft inzonderheid betrekking op:
1° de technieken in verband met risicoanalyse;
2° de coördinatie van preventieactiviteiten:
- in de interne dienst;
- tussen de interne en externe dienst;
- met de werkgevers en werknemers van ondernemingen van buitenaf die in de eigen
onderneming werkzaamheden uitvoeren;
3° de maatregelen in verband met de hygiëne op de arbeidsplaatsen;
4° de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers van een ongeval of een plotse ziekte en de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar;
5° de opdrachten van de preventieadviseurs bedoeld in het koninklijk besluit van 3 mei 1999
betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming
op het werk;
6° de verslaggeving. (12: KB 17.5.2007)]
[Art. 22.- § 1. Bij de werkgevers van groep A en B dient een preventieadviseur met vrucht de
aanvullende vorming te hebben gevolgd bepaald in het koninklijk besluit van 17 mei 2007
betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Bij de werkgevers die behoren tot de groep A moeten de preventieadviseurs die de opdrachten
bedoeld in artikel 5 vervullen het bewijs leveren dat zij met vrucht een erkende cursus van ten
minste het tweede niveau hebben beëindigd en moet de preventieadviseur die de opdrachten
bedoeld in artikel 5 vervult en belast is met de leiding van de dienst het bewijs leveren dat hij
met vrucht een erkende cursus van het eerste niveau heeft beëindigd en ten minste twee jaar
ervaring heeft als preventieadviseur in een interne dienst voor preventie en bescherming op
het werk.
Bij de technische bedrijfseenheden die behoren tot de groep A, moeten de preventieadviseurs
die de opdrachten bedoeld in artikel 5 vervullen het bewijs leveren dat zij met vrucht een
erkende cursus van ten minste het tweede niveau hebben beëindigd en moet de preventieadviseur die de opdrachten bedoeld in artikel 5 vervult en die belast is met de leiding van de
afdeling het bewijs leveren dat hij met vrucht een erkende cursus van het eerste niveau heeft
beeindigd en ten minste twee jaar ervaring heeft als preventieadviseur in een interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk.
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Bij de werkgevers die behoren tot de groep B, moet de preventieadviseur die de opdrachten
bedoeld in artikel 5 vervult en die belast is met de leiding van de dienst het bewijs leveren dat
hij met vrucht een erkende cursus van ten minste het tweede niveau heeft beëindigd.
Bij de technische bedrijfseenheden die behoren tot de groep B moet de preventieadviseur die
de opdrachten bedoeld in artikel 5 vervult en die belast is met de leiding van de afdeling het
bewijs leveren dat hij met vrucht een erkende cursus van ten minste het tweede niveau heeft
beëindigd.
Personen die in het bezit zijn van een diploma, getuigschrift of andere titel waaruit blijkt dat
zij de vereiste kwalificatie bezitten om in een lidstaat van de Europese Unie de functie van
preventieadviseur te mogen uitoefenen, kunnen, naargelang van het niveau van deze kwalificatie, bij werkgevers van groep A of B, de functie van preventieadviseur uitoefenen, op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat zij bij een inrichter de vakken van de multidisciplinaire
basismodule en de specialisatiemodule gevolgd hebben, die betrekking hebben op de juridische en sociale aspecten van deze functie in België. (12: KB 17.5.2007)]
§ 2. In afwijking van § 1, volstaat het dat de preventieadviseur die de opdrachten bedoeld in
artikel 6 vervult, het bewijs levert dat hij beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 22,
2° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe Diensten voor
Preventie en Bescherming op het werk, zelfs wanneer hij belast wordt met de leiding van de
interne dienst of een afdeling.
Art. 23.- De preventieadviseurs hebben het recht en de plicht zich te vervolmaken.
Daarom geeft de werkgever hen de toelating alle nuttige contacten te onderhouden met universitaire centra en andere gespecialiseerde instanties die in staat zijn hen de gewenste middelen tot vervolmaking, het gewenste onderwijs en de gewenste medewerking te bezorgen.
Art. 24.- De aan vormingsactiviteiten bestede tijd wordt als normale werktijd beschouwd en
de daarbij horende kosten worden vergoed.
Art. 25.- In toepassing van artikel 43 van de wet vervullen de preventieadviseurs hun
opdrachten in volledige onafhankelijkheid ten overstaan van de werkgever en de werknemers.
De meningsverschillen betreffende de werkelijkheid van deze onafhankelijkheid worden op
verzoek van de preventieadviseur, de werkgever of de werknemers voorgelegd aan het advies
van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Art. 26.- De preventieadviseurs hebben het recht en de plicht alle contacten die nodig zijn
voor de uitvoering van hun opdrachten te onderhouden met de externe dienst, de externe
diensten voor technische controles op de werkplaats en alle andere diensten of instellingen die
gespecialiseerd zijn of bijzonder bevoegd zijn op het gebied van arbeidsveiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie, leefmilieu en psychosociale belasting veroorzaakt door het werk of
op het gebied van de mindervaliden, onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald in artikel
4, vierde lid.
Art. 27.- De verhouding tussen, de afdelingen, het departement en de centrale dienst, evenals
de wijze waarop de leiding van de dienst en in voorkomend geval, van elke afdeling wordt
verzekerd, wordt vastgesteld uiterlijk op 1 januari 2000, voor zover deze vaststelling op de
datum van inwerkingtreding van dit besluit niet is gebeurd.
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BIJLAGE I
*OIPVEWBOEFEPDVNFOUBUJFCFEPFMEJOBSUJLFM f I
1. De wetten, besluiten en overeenkomsten betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk, van toepassing in de onderneming of inrichting.
2. De akten en documenten bij diezelfde wetten, besluiten en overeenkomsten opgelegd.
3. Elk ander document in de onderneming of inrichting opgesteld om het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk evenals de interne en externe milieuzorg te
verzekeren.
4. De inventaris van de toestellen en machines die door de erkende organismen moeten
gecontroleerd worden krachtens de reglementaire bepalingen.
5. De lijst en de lokalisatie van de in de onderneming of inrichting gebruikte gevaarlijke
stoffen en preparaten.
6. De lijst en gegevens van de in de onderneming of inrichting aanwezige emissiepunten met
betrekking tot lucht- en waterverontreiniging. (8: KB 29.1.2007)]

BIJLAGE II
*OIPVEWBOEFNBBOEPGESJFNBBOEFMJKLTFWFSTMBHFO
CFEPFMEJOBSUJLFM f B
1. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk:
1.1.overzicht van de activiteiten;
1.2.relaties met de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
1.2.1. voorstellen;
1.2.2. vragen;
1.2.3. opmerkingen.
2. Opzoekingen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
3. Opgespoorde risico’s.
4. Synthese van de arbeidsongevallen:
4.1.analyse van de arbeidsongevallensteekkaarten en de verslagen;
4.2.plaats van de ongevallen;
4.3.oorzaken en preventiemaatregelen;
4.4. evolutie van de frequentie en de ernst van de ongevallen.
4.5.de plaats, de oorzaken en de preventiemaatregelen, voor de arbeidsongevallen overkomen aan werknemers die geen werknemer zijn van de werkgever, maar ten opzichte
van wie deze laatste de hoedanigheid had van:
1° hetzij, werkgever in wiens inrichting deze werknemers als werknemer van ondernemingen van buitenaf werkzaamheden kwamen uitvoeren;
2° hetzij, gebruiker;
3° hetzij, bouwdirectie belast met de uitvoering voor wie deze werknemers als werknemer van aannemers of onderaannemers van deze bouwdirectie werkzaamheden
uitvoerden.
5. Getroffen preventiemaatregelen.
6.1.Opties voor het verwezenlijken van het jaarlijks actieplan;
6.2.Realisaties in het kader van het jaarlijks actieplan.
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7. Commentaar over de wijzigingen aangebracht in de volgende documenten:
7.1.het organigram;
7.2.de exploitatievergunning en de opgelegde exploitatievoorwaarden;
7.3.de verslagen van de afvaardiging van het Comité belast met het opzoeken van de
oorzaken van een ongeval, een incident of een ernstige vergiftiging;
7.4.de attesten, processen-verbaal en verslagen afgeleverd door de erkende organismen;
7.5.de suggesties van de bevoegde brandweerdienst. (8: KB 29.1.2007)]

BIJLAGE III
+BBSWFSTMBHWBOEFJOUFSOF%JFOTUWPPS1SFWFOUJFFO#FTDIFSNJOHPQIFUXFSL
CFEPFMEJOBSUJLFM f  C
I. Inlichtingen betreffende de onderneming
1. Benaming en volledig adres van de onderneming (+ telefoonnummer).
2. Doel van de onderneming en nummer van het paritair comité waarvan het grootste deel
van het personeel afhangt.
3. Gemiddelde getalsterkte van het personeel, onderverdeeld volgens leeftijdsgroep (-dan 21
jaar, 21 jaar en meer), categorie werknemers (arbeider-bediende) en geslacht.
Het betreft het rekenkundig gemiddelde van het effectief op het einde van elk van de vier
trimesters.
4. Samenstelling van de interne Dienst en inzonderheid, naam en hoedanigheid van de preventieadviseurs.
5.1.Samenstelling van het Comité of van de Ondernemingsraad indien deze de bevoegdheden
van het Comité waarneemt. Naam en hoedanigheid van de voorzitter en van de leden.
5.2.Aantal vergaderingen van het Comité.
6.1.Naam en adres van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van het departement van de
interne Dienst of van het departement van de externe Dienst belast is met het toezicht op
de onderneming.
6.2.Naam van de geneesheer of van de hoofdgeneesheer aan de onderneming verbonden om
de dringende zorgen te verzekeren aan de arbeidsslachtoffers.
6.3.Naam van de verpleger(s) en verpleegster(s) die aan de onderneming verbonden zijn.
6.4.Naam van de hulpverlener(s); benaming en adres van het erkend organisme dat het
diploma of het certificaat heeft afgeleverd.
6.5.Benaming en adres van de kliniek of van de hospitaaldienst die overeenkomstig de bepalingen van de arbeidsongevallenwet is aangewezen.
II. Inlichtingen betreffende de overkomen ongevallen op de plaats van het werk
1. Aantal uren blootstelling van het risico tijdens het dienstjaar, dit wil zeggen het totaal
arbeidsuren gedurende het jaar gepresteerd, overuren inbegrepen.
Onderverdeling volgens categorie werknemers (arbeider-bediende).
2. Aantal ongevallen.
Onderverdeling volgens categorie van ernst (dood, blijvende ongeschiktheid, tijdelijke
ongeschiktheid), leeftijdsgroep (minder dan 21 jaar en meer dan 21 jaar), categorie werknemers en geslacht.
3. Jaarlijkse graden van frequentie van het beschouwde jaar en van de twee voorgaande
jaren.
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De graden van frequentie Fg is de verhouding van het totaal aantal ongevallen die de dood
of een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag, de dag van het ongeval niet meegerekend, voor gevolg hadden, welke tijdens de beschouwde periode werden opgetekend,
vermenigvuldigd met 1.000.000, tot het aantal uren blootstelling aan het risico, hetgeen
uitgedrukt wordt door de formule:
aantal ongevallen x 1.000.000
Fg = aantal uren blootstelling aan het risico
4. Duur van de werkelijke en forfaitaire ongeschiktheden ingevolge die ongevallen.
4.1.Werkelijke ongeschiktheden:
4.1.1. Aantal werkelijk verloren kalenderdagen (onderverdeling volgens tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid, door en categorie werknemers) op basis van
het totaal der individuele ongevallensteekkaarten of aangiften van ongevallen die
ten minste één dag arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt.
4.1.2. Werkelijke graden van ernst van de ongevallen voor het beschouwde jaar en voor
de twee voorgaande jaren. De werkelijke graad van ernst (werkelijke Eg) is de
verhouding van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen ingevolge arbeidsongevallen, vermenigvuldigd met 1.000, tot het aantal uren blootstelling aan het risico,
hetgeen uitgedrukt wordt door de formule:
aantal werkelijke verloren kalenderdagen x 1.000
aantal uren blootstelling aan het risico
4.2.Forfaitaire ongeschiktheden:
4.2.1. Aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (onderverdeling volgens blijvende ongeschiktheid, dood en categorie werknemers) vastgesteld volgens het totaal van de
individuele ongevallensteekkaarten of aangiften van ongevallen die ten minste één
dag arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt.
4.2.2. Globale graden van ernst van de ongevallen voor het beschouwde jaar en voor de
twee voorgaande jaren. De globale graad van ernst (globale Eg) is de verhouding
van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen, vermeerderd met het aantal dagen
forfaitaire werkongeschiktheid, vermenigvuldigd met 1.000, tot het aantal uren
blootstelling aan het risico, hetgeen uitgedrukt wordt door de formule:
Werkelijke Eg =

aantal werkelijke verloren kalenderdagen
+ aantal dagen forfaitaire werkongeschiktheid x 1.000
Globale Eg =
aantal uren blootstelling aan het risico
III. Inlichtingen betreffende de ongevallen op de weg naar en van het werk
IV. Inlichtingen betreffende de veiligheid
1. Maatregelen genomen om de veiligheid te verzekeren.
2. Voorstellen om de veiligheid te verzekeren die aan het Comité werden voorgelegd, met de
vermelding van de gevolgen die eraan gegeven werden.
3.1.Aantal verplichte bezoeken welke door het of de organismen die erkend werden voor de
controles opgelegd bij de reglementering werden afgelegd, met de onderverdeling volgens
de aard van de toestellen of installaties die onderzocht werden.
3.2.Naam en adres van de organismen.
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V. Inlichtingen betreffende de gezondheid van de werknemers
Als bijlage het verslag van het departement van de interne Dienst of de afdeling van de
externe Dienst belast met het medisch toezicht.
Bij ontstentenis van dat verslag de volgende inlichtingen verschaffen:
1. Aantal verplichte onderzoekingen bij indienstneming.
2. Aantal periodieke onderzoekingen:
2.1.van personen minder dan 21 jaar oud - onderscheid tussen degenen van minder dan
18 jaar - en degenen van 18 tot 21 jaar;
2.2.tot opsporing van de beroepsziekten met onderscheid volgens de categorie van de
schadelijke agentia opgenomen in bijlage II, van titel II, hoofdstuk III, afdeling I van
het ARAB;
2.3.van personen met een veiligheidsfunctie;
2.4.van mindervaliden;
2.5.van personen die moeten worden ingeënt tegen tuberculose;
2.6.van personen die rechtstreeks in aanraking komen met voedingswaren of -stoffen.
3. Aantal onderzoekingen bij werkhervatting.
4. Aantal spontane raadplegingen.
5. Aantal en aard van de inentingen.
VI. Inlichtingen met betrekking tot de hygiëne van de arbeid en van de werkplaatsen
1. Maatregelen getroffen tot bevordering van de hygiëne van de arbeid en van de werkplaatsen.
1.1.aantal mededelingen gericht tot de werknemers met het doel hen in te lichten over de
ernst van het gevaar dat de gevaarlijke stoffen en preparaten waarmee de betrokkenen
in aanraking komen kunnen veroorzaken.
1.2.Aantal tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gerichte vragen om onderzoek van
arbeidsposten, ingeval van ontstaan en wijziging van risico’s.
1.3.Aantal raadplegingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer door de werkgever
gevraagd in verband met projecten die de gezondheid van het personeel kunnen beïnvloeden.
1.4.Aantal schriftelijke adviezen door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gegeven in
het raam van de maatregelen ter bestrijding van de arbeidshinder.
1.5.Aantal analyses of controlemaatregelen verricht met het oog op het bepalen van het
belang van de factoren die de arbeid hinderen.
1.6.Aantal bezoeken aan de werkplaatsen verricht door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
2. Suggesties op het stuk van arbeidssalubriteit en -hygiëne voorgelegd aan het Comité met
opgave van het gevolg dat eraan werd gegeven naar gelang zij uitgaan van:
2.1.de werkgever;
2.2.de vertegenwoordiger van de werknemers;
2.3.de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
3. Aantal klachten geformuleerd door het personeel en onderzocht door het Comité betreffende:
3.1.de salubriteit van de arbeidslokalen;
3.2.de collectieve beschermingsmiddelen;
3.3.de individuele beschermingsmiddelen;
3.4.het in toepassing brengen van maatregelen ter bestrijding van de arbeidshinder;
#*+-"(&

3.5.de manier waarop het departement van de interne Dienst of de afdeling van de externe
Dienst belast met het medisch toezicht werkt;
3.6.de manier waarop de in toepassing van de arbeidsongevallenwet opgerichte medische,
verplegende of farmaceutische dienst werkt.
4. Bestaan van de asbestinventaris.
VII. Inlichtingen betreffende de verfraaiing van de werkplaatsen
1. Maatregelen genomen met het oog op de verfraaiing der werkplaatsen.
2. Voorstellen betreffende de verfraaiing die aan het Comité voorgelegd werden met de vermelding van de gevolgen die eraan gegeven werden.
[VIIbis. Inlichtingen betreffende de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
1. Collectieve preventiemaatregelen die werden genomen om de psychosociale belasting
veroorzaakt door het werk te voorkomen:
A. Algemeen.
B. Specifiek betreffende de bescherming van de werknemers ten opzichte van andere
personen op de arbeidsplaats.
2. Incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan:
2.1.Aantal.
2.2 Aard.
2.3. Statuut van de betrokken personen.
3. Incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks werden gemeld aan de preventieadviseur of vertrouwenspersoon:
3.1. informele interventies:
a. aantal interventies door de vertrouwenspersoon;
b. aantal interventies door de preventietadviseur;
c. betrokken partijen:
c.1. aantal volgens persoon die de interventie vraagt:
c.1.1. werkgever;
c.1.2. werknemer;
c.1.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2. aantal volgens aangeklaagde:
c.2.1. werkgever;
c.2.2. werknemer;
c.2.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2.4. andere personen op de arbeidsplaats;
d. aantal volgens de aard van de interventie:
d.1. onthaal, advies;
d.2. interventie;
d.3. bemiddeling;
d.4. andere;
3.2.formele interventies:
a. totaal aantal met redenen omklede klachten;
b. totaal aantal met redenen omklede klachten ingediend na een informele interventie;
c. betrokken partijen:
c.1. aantal volgens klager:
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c.1.1. werkgever;
c.1.2. werknemer;
c.1.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2. aantal volgens aangeklaagde:
c.2.1. werkgever;
c.2.2. werknemer;
c.2.3. lid van de hiërarchische lijn;
c.2.4. andere personen op de arbeidsplaats;
d. aantal feiten volgens hun aard:
d.1. geweld;
d.2. pesterijen;
d.3. ongewenst seksueel gedrag;
d.4. andere;
e. aantal maatregelen:
e.1. individuele maatregelen;
e.2. collectieve maatregelen;
e.3. geen maatregelen;
e.4. interventie door de algemene directie toezicht welzijn op het werk.
4. Register van feiten bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
a. Aantal geregistreerde feiten.
b. Aantal volgens de aard van de feiten:
b.1. lichamelijk geweld;
b.2. psychisch geweld;
b.3. pesterijen;
b.4. ongewenst seksueel gedrag;
b.5. andere. (11: KB 17.5.2007)]
VIII.

Aangewende vormings-, voorlichtings- en propagandamiddelen

IX.

Verspreiding van de documenten en inlichtingen voor het personeel

X. Een opsomming van de voornaamste thema’s van het jaarlijks actieplan voor het
dienstjaar dat volgt op het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft en desgevallend de uitvoeringstermijnen wanneer dit dienstjaar wordt overschreden. (8: KB
29.1.2007)]
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BIJLAGE IV
*OIPVEWBOEFBSCFJETPOHFWBMMFOTUFFLLBBSUCFEPFMEJOBSUJLFM f D
I. Inlichtingen betreffende de steekkaart
1. Jaar.
2. Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar.
II. Inlichtingen betreffende de werkgever
1. Naam, voornamen, volledig adres van de werkgever (postnummer, gemeente, straat en
nummer) en inschrijvingsnummer bij de R.S.Z.
2. Doel van de onderneming.
3. Afdeling, bouwplaats en postnummer.
4. Aantal bedienden en aantal werklieden.
5. Arbeidsdagen gepresteerd door geheel het personeel sedert het begin van het jaar tot het
einde van de maand die het ongeval voorafgaat.
III. Inlichtingen betreffende het slachtoffer
1. Naam, voornamen en woonplaats van het slachtoffer (postnummer, gemeente, straat en
nummer).
2. Nummer op het personeelsregister.
3. Beroepscategorie.
4. Geslacht.
5. Nationaliteit.
6. Geboortedatum.
7. Burgerlijke stand.
8. Anciënniteit in de beroepscategorie.
9. Gewoon beroep in de onderneming.
10. Werkplaats, bouwplaats, afdeling, dienst, departement of afdeling waar het slachtoffer
gewoonlijk zijn functie uitoefent.
11. Anciënniteit in de onderneming en in de exploitatiezetel.
12. Anciënniteit in het gewone beroep.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

Inlichtingen betreffende het ongeval
Plaats van het ongeval - postcode.
Datum, dag, uur.
Naam, adres van de getuigen.
Omstandig verslag van het ongeval.
Tewerkstelling van het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval. Aanduiden of het om
het gewone beroep gaat.
Zoniet, het uitgeoefende beroep aanduiden.
6. Aard van het ongeval.
Arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk.
7. Classificatie van het ongeval.
7.1.Vorm van het ongeval.
7.2.Materiële agens.
8. Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te vermijden.
V. Inlichtingen betreffende de verwondingen
1. Gevolgen van het ongeval:
1.1.voorziene tijdelijke arbeidsongeschiktheid
1.2.voorziene bestendige arbeidsongeschiktheid.
#*+-"(&

2. Classificatie van de verwondingen.
2.1.Aard.
2.2.Plaats.
Door het KB van 9 april 2007 worden vanaf 1 januari 2008 de bovenstaande velden I tot V als
volgt vervangen:
[I. Inlichtingen betreffende de steekkaart
1. Jaar.
2. Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar.
II. Inlichtingen betreffende de werkgever
1. Naam, voornamen, volledig adres van de werkgever (postnummer, gemeente, straat en
nummer), ondernemingsnummer en voor werkgevers met meerdere vestigingen, de aanvulling met vestigingseenheidsnummer.
2. Doel van de onderneming.
III. Inlichtingen betreffende het slachtoffer
1. Naam, voornamen en woonplaats van het slachtoffer (postnummer, gemeente, straat en
nummer).
2. Nummer op het personeelsregister.
3. Beroepscategorie.
4. Geslacht.
5. Nationaliteit.
6. Geboortedatum.
7. Burgerlijke stand.
8. Gewoon beroep in de onderneming.
9. Soort werkpost.
- de gebruikelijke arbeidsplaats
- de occasionele of mobiele arbeidsplaats
- andere arbeidsplaats
10. Datum van indiensttreding.
11. Anciënniteit van het beroep in de onderneming.
12. Uurrooster van het slachtoffer op dag van het ongeval.
IV. Inlichtingen betreffende het ongeval
1. Plaats van het ongeval
- op de zetel van de onderneming (adres preciseren - zie veld II.1)
- op de openbare weg - verkeersongeval? Ja - Neen
- op een andere plaats (adres preciseren)
- indien tijdelijke of mobiele bouwplaats, nummer van aangifte van bouwplaats te preciseren
2. Waar (omgeving of soort plaats) bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed
(bijvoorbeeld: onderhoudsruimte, bouwplaats van een tunnel, locatie voor veeteelt, kantoor, school, warenhuis, ziekenhuis, parkeerplaats, sporthal, op het dak van een hotel,
particuliere woning, riool, tuin, autoweg, aan boord van een aangemeerd schip, onder
water, enz.)?
3. Datum, dag, uur.
4. Naam, adres van de getuigen.
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5. Omstandig verslag van het ongeval.
6. Aard van het ongeval.
Arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk.
7. Classificatie van het ongeval.
7.1.Vorm van het ongeval.
7.2.Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of de taak (in de ruime zin) die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: verwerking
van producten, opslag, grondverzet, nieuwbouw of sloop van een bouwwerk, werk in
de landbouw of bosbouw, werk met levende dieren, verzorging, bijstand aan een persoon of aan personen, opleiding, kantoorwerk, inkoop, verkoop, kunst, of de nevenactiviteiten van deze verschillende werkzaamheden, zoals installatie, losmaken,
onderhoud, reparatie, schoonmaken, enz.).
7.3.Bepaal de specifieke activiteit die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: vullen van de machine, werken met handgereedschap, besturen van een transportmiddel, grijpen, optillen, een voorwerp rollen, een
last dragen, een doos sluiten, een ladder opgaan, lopen, gaan zitten, enz.) EN de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.).
8. Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te vermijden.
9. Welke beschermingsmiddelen droeg de getroffene op het ogenblik van het ongeval?
V. Inlichtingen betreffende de verwondingen
1. Gevolgen van het ongeval:
1.1.geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien
1.2.geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien
1.3. tijdelijke arbeidsongeschiktheid
1.4. blijvende arbeidsongeschiktheid te voorzien
1.5. overlijden, datum van overlijden
2. Classificatie van de verwondingen.
2.1.Aard.
2.2.Plaats.
2.3. Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond geraakt? Beschrijf in dalende
volgorde van belangrijkheid alle verschillende contacten die de verwondingen hebben
veroorzaakt (bijvoorbeeld: contact met elektrische stroom, een warmtebron of gevaarlijke stoffen, verdrinking, bedolven worden, door iets ingesloten worden (gas, vloeistof, vaste materie), verplettering tegen een voorwerp of stoot door een voorwerp,
botsing, contact met snijdende of puntige voorwerpen, beknelling of verplettering in,
onder of tussen iets, problemen met het bewegingsapparaat, psychische shock, verwonding door dier of mens, enz.) EN de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld:
gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen,
enz.). (9: KB 9.4.2007)]
De steekkaart wordt opgesteld rekening houdend met de aanduidingen die voorkomen op de
tabellen A, B, C, D, E, F.
De vermeldingen in die tabellen opgenomen moeten voluit op de steekkaart worden overgeschreven.
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Tabel A. - De afwijkende gebeurtenis
De afwijkende gebeurtenis waarvan het letsel het directe gevolg is, vermelden. Van een hele
reeks opeenvolgende oorzaken wordt alleen die aangegeven, welke onmiddellijk aan het ongeval vooraf ging die in de tijd het dichtst staat bij het contact en de verwonding. Ingeval verschillende oorzaken zich gelijktijdig hebben voorgedaan, zal enkel die oorzaak behouden
blijven, die het meest doorslaggevend of het meest kenschetsend lijkt.
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0NTDISJKWJOH
(FFOJOGPSNBUJF
"GXJKLFOEFHFCFVSUFOJTBMTHFWPMHWBOFFOFMFLUSJTDIFTUPSJOH FYQMPTJF CSBOEOJFUHFTQFDJGJDFFSE
&MFLUSJTDIFTUPSJOHEPPSFFOEFGFDUJOEFJOTUBMMBUJFNFUJOEJSFDUDPOUBDUBMTHFWPMH
&MFLUSJTDIFTUPSJOHNFUEJSFDUDPOUBDUBMTHFWPMH
&YQMPTJF
#SBOE WVVS[FF
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
"GXJKLFOEFHFCFVSUFOJTEPPSPWFSMPQFO LBOUFMFO MFLLFO MFFHMPQFO WFSEBNQFO WSJKLPNFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
*OWBTUFUPFTUBOEPWFSMPQFO LBOUFMFO
*OWMPFJCBSFUPFTUBOEMFLLFO TJKQFMFO MFFHMPQFO TQBUUFO TQSPFJFO
*OHBTWPSNJHFUPFTUBOEWFSEBNQFO BÌSPTPMWPSNJOH HBTWPSNJOH
*OQPFEFSWPSNSPPLPOUXJLLFMJOH TUPG EFFMUKFT
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
#SFLFO CBSTUFO HMJKEFO WBMMFO JOTUPSUFOWBOIFUCFUSPLLFOWPPSXFSQOJFUHFTQFDJGJDFFSE
#SFLFOWBONBUFSJBBM PQEFWPFHFOPGWFSCJOEJOHFO
#SFLFO CBSTUFO XBBSCJKTDIFSWFOTQBOFOPOUTUBBO IPVU HMBT NFUBBM TUFFO LVOTUTUPG PWFSJHF
(MJKEFO WBMMFO JOTUPSUFOWBOIFUCFUSPLLFOWPPSXFSQIPHFSHFMFHFO PQIFUTMBDIUPGGFSWBMMFOE
(MJKEFO WBMMFO JOTUPSUFOWBOIFUCFUSPLLFOWPPSXFSQMBHFSHFMFHFO IFUTMBDIUPGGFSNFFTMFQFOE
(MJKEFO WBMMFO JOTUPSUFOWBOIFUCFUSPLLFOWPPSXFSQPQHFMJKLFIPPHUFHFMFHFO
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
7FSMJFT WBO DPOUSPMF HFIFFM PG HFEFFMUFMJKL  PWFS FFO NBDIJOF  WFSWPFS PG USBOTQPSUNJEEFM  IBOEHFSFFE
TDIBQ WPPSXFSQ EJFSOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7FSMJFT WBO DPOUSPMF HFIFFM PG HFEFFMUFMJKL   PWFS FFO NBDIJOF JODMVTJFG POCFEPFME TUBSUFO  FO PWFS IFU NFU EF
NBDIJOFCFXFSLUFNBUFSJBBM
7FSMJFTWBODPOUSPMF HFIFFMPGHFEFFMUFMJKL PWFSFFOWFSWPFSPGUSBOTQPSUNJEEFM BMEBOOJFUHFNPUPSJTFFSE
7FSMJFTWBODPOUSPMF HFIFFMPGHFEFFMUFMJKL PWFSFFOIBOEHFSFFETDIBQ BMEBOOJFUHFNPUPSJTFFSE FOPWFSIFUNFU
IFUHFSFFETDIBQCFXFSLUFNBUFSJBBM
7FSMJFTWBODPOUSPMF HFIFFMPGHFEFFMUFMJKL PWFSFFOWPPSXFSQ EBUXPSEUHFESBHFO WFSQMBBUTU HFIBOUFFSE FO[
7FSMJFTWBODPOUSPMF HFIFFMPGHFEFFMUFMJKL PWFSFFOEJFS
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
6JUHMJKEFOPGTUSVJLFMFONFUWBM WBMMFOWBOQFSTPOFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7BMMFOWBOQFSTPOFOWBOIPPHUF
6JUHMJKEFOPGTUSVJLFMFONFUWBM WBMMFOWBOQFSTPOFOPQEF[FMGEFIPPHUF
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
#FXFHFOWBOIFUMJDIBBN[POEFSGZTJFLFCFMBTUJOH EPPSHBBOTMFJEFOEUPUVJUXFOEJHMFUTFM OJFUHFTQFDJGJDFFSE
0QFFOTOJKEFOEWPPSXFSQTUBQQFO
,OJFMFO HBBO[JUUFO UFHFOJFUTMFVOFO
%PPSFFOWPPSXFSQPGEFWBBSUEBBSWBOHFHSFQFOPGNFFHFTMFFQUXPSEFO
0OHFDPÕSEJOFFSEF POCFIFFSTUFPGWFSLFFSEFCFXFHJOHFO
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
#FXFHFO WBO IFU MJDIBBN NFU PG [POEFS GZTJFLF CFMBTUJOH EPPSHBBOT MFJEFOE UPU JOXFOEJH MFUTFM   OJFU
HFTQFDJGJDFFSE
0QUJMMFO ESBHFO PQTUBBO
%VXFO USFLLFO
/FFS[FUUFO CVLLFO
#VJHFO ESBBJFO [JDIPNESBBJFO
;XBBSCFMBEFOMPQFO NJTTUBQPGVJUHMJKEFO[POEFSWBMMFO
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
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7FSSBTTJOH TDISJL HFXFMEQMFHJOH BHSFTTJF CFESFJHJOH BBOXF[JH[JKOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7FSSBTTJOH TDISJL
(FXFMEQMFHJOH BHSFTTJF CFESFJHJOHUVTTFOQFSTPOFFMTMFEFOWBOEFXFSLHFWFS
(FXFMEQMFHJOH BHSFTTJF CFESFJHJOHEPPSCVJUFOTUBBOEFSTKFHFOTEFTMBDIUPGGFSTJOIFULBEFSWBOIVOCFSPFQTVJU
PFGFOJOH CBOLPWFSWBM CVTDIBVGGFVST FO[
"BOHFWBMMFO PNWFSHFMPQFOXPSEFOEPPSFFOEJFS
"BOXF[JH[JKOWBOIFUTMBDIUPGGFSPGWBOFFOBOEFSXBBSEPPSHFWBBSWPPSEFQFSTPPO[FMGFOFWFOUVFFMPPLWPPS
BOEFSFOPOUTUBBU
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO CFIPSFOEUPUHSPFQ IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
0WFSJHFBGXJKLFOEFHFCFVSUFOJTTFO OJFUJOEF[FMJKTUWFSNFME

Tabel B. - Bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp
Voor de classificatie van het bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp zal alleen het
betrokken voorwerp, dat verband houdt met de (laatste) afwijkende gebeurtenis, in aanmerking worden genomen. Indien verscheidene bij de (laatste) afwijkende gebeurtenis betrokken
voorwerpen kunnen worden ingeroepen, telt alleen het betrokken voorwerp dat in de tijd als
laatste komt (het dichtste, in de tijd, bij het letsel).
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0NTDISJKWJOH
(FFOCFUSPLLFOWPPSXFSQPGHFFOJOGPSNBUJF
(FFOCFUSPLLFOWPPSXFSQ
(FFOJOGPSNBUJF
0WFSJHFTJUVBUJFT CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
(FCPVXFO  DPOTUSVDUJFT  PQQFSWMBLLFO  HFMJKLWMPFST CJOOFO PG CVJUFO  WBTU PG WFSQMBBUTCBBS  UJKEFMJKL PG
QFSNBOFOU OJFUHFTQFDJGJDFFSE
0OEFSEFMFO WBO HFCPVXFO  DPOTUSVDUJFT  EFVSFO  NVSFO  XBOEFO  FO PCTUBLFMT EJF BMT [PEBOJH CFEPFME [JKO
SBNFO TDIVJGSBNFO 
0QQFSWMBLLFOPGMPPQSVJNUFOHFMJKLWMPFSTWMPFSFO CJOOFOPGCVJUFO MBOECPVXHSPOE TQPSUUFSSFJOFO HMBEEFWMPFSFO 
WMPFSFONFUPCTUBLFMT QMBOLFONFUTQJKLFST  
0QQFSWMBLLFOPGMPPQSVJNUFOHFMJKLWMPFSTESJKWFOE
0WFSJHFHFCPVXFO DPOTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOHFMJKLWMPFST CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
(FCPVXFO DPOTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUF CJOOFOPGCVJUFO OJFUHFTQFDJGJDFFSE
#PWFOHSPOETFEFMFOWBOHFCPVXFOWBTU EBLFO UFSSBTTFO PQFOJOHFO USBQQFO LBEFT
$POTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUFWBTU MPPQCSVHHFO WBTUFMBEEFST QZMPOFO
$POTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUFCFXFFHCBBS SPMTUFJHFST WFSQMBBUTCBSFMBEEFST XFSLCBLLFO IFGQMBUGPSNFO
$POTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUFUJKEFMJKL UJKEFMJKLFTUFMMJOHFO IBSOBTHPSEFMTFOWBOHMJKOFO
$POTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUFESJKWFOE CPPSQMBUGPSNFO TUFJHFSTPQMJDIUFST
0WFSJHFHFCPVXFO DPOTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOJOEFIPPHUF CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
(FCPVXFO DPOTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOPOEFSHSPOET CJOOFOPGCVJUFO OJFUHFTQFDJGJDFFSE
(SBBGXFSL[BBNIFEFO HFVMFO QVUUFO LVJMFO TUFJMFIFMMJOHFO XFSLLVJMFO
0OEFSBBSETFHBOHFO UVOOFMT
0OEFSXBUFSPNHFWJOH
0WFSJHFHFCPVXFO DPOTUSVDUJFT PQQFSWMBLLFOPOEFSHSPOET CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
%JTUSJCVUJFTZTUFNFOWPPSNBUFSJBMFO BBOWPFS MFJEJOHFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
%JTUSJCVUJFTZTUFNFO WPPS NBUFSJBMFO  BBOWPFS  MFJEJOHFO  WBTU  WPPS HBTTFO  WMPFJTUPGGFO  WBTUF TUPGGFO  JODM
MBBEUSFDIUFST
%JTUSJCVUJFTZTUFNFOWPPSNBUFSJBMFO BBOWPFS MFJEJOHFOWFSQMBBUTCBBS
3JPMFSJOHFO ESBJOBHF
0WFSJHFEJTUSJCVUJFTZTUFNFOWPPSNBUFSJBMFO UPFWPFS MFJEJOHFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
.PUPSFO TZTUFNFOWPPSUSBOTNJTTJFFOPQTMBHWBOFOFSHJFOJFUHFTQFDJGJDFFSE
.PUPSFO HFOFSBUPSFO UIFSNJTDIF FMFLUSJTDIFPGTUSBMJOHTFOFSHJF JODMDPNQSFTTPST QPNQFO
4ZTUFNFOWPPSUSBOTNJTTJFFOPQTMBHWBOFOFSHJF NFDIBOJTDI QOFVNBUJTDI IZESBVMJTDI FMFLUSJTDI JODMCBUUFSJKFO
FOBDDVT
0WFSJHFTZTUFNFOWPPSUSBOTNJTTJFFOPQTMBHWBOFOFSHJF CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEOJFUHFTQFDJGJDFFSE
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPS[BHFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSTOJKEFO TOPFJFO JODMTDIBSFO LOJQUBOHFO TOPFJTDIBSFO
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)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSTMJKQFO TUFLFO CFJUFMFO TOPFJFO NBBJFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSLSBCCFO QPMJKTUFO TDIVSFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSCPSFO ESBBJFO TDISPFWFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSTQJKLFSFO LMJOLFO OJFUFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSOBBJFO CSFJFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSMBTTFO MJKNFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSFYUSBDUJFWBONBUFSJBMFOFOHSPOECFXFSLJOH JODMMBOECPVXXFSLUVJHFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSQPFUTFO TNFSFO XBTTFO TDIPPONBLFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSTDIJMEFSFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSWBTUIPVEFO HSJKQFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSLFVLFOXFSL[BBNIFEFO VJUHF[POEFSENFTTFO
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOQSJLLFOE TOJKEFOE
)BOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOPWFSJHF OJFUTOJKEFOE
0WFSJHIBOEHFSFFETDIBQOJFUHFNPUPSJTFFSEWPPSPWFSJHFXFSL[BBNIFEFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCP
WFOOJFUWFSNFME
.FDIBOJTDIHFSFFETDIBQNFUEFIBOECFEJFOEOJFUHFTQFDJGJDFFSE
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPS[BHFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSTOJKEFO TOPFJFO JODMTDIBSFO LOJQUBOHFO TOPFJTDIBSFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSTMJKQFO TUFLFO CFJUFMFO HSPPUUFIBHFO[JF TOPFJFO NBBJFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSLSBCCFO QPMJKTUFO TDIVSFO JODMEPPSTMJKQNBDIJOF
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSCPSFO ESBBJFO TDISPFWFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSTQJKLFSFO LMJOLFO OJFUFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSOBBJFO CSFJFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSMBTTFO MJKNFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSFYUSBDUJFWBONBUFSJBMFOFOHSPOECFXFSLJOH JODMMBOECPVXNBDIJOFT CFUPO
CSFLFST
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSQPFUTFO TNFSFO XBTTFO TDIPPONBLFO JODMTUPG[VJHFS IPHFESVLSFJOJHFS
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSTDIJMEFSFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSWBTUIPVEFO HSJKQFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSLFVLFOXFSL[BBNIFEFO VJUHF[POEFSENFTTFO
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSWFSXBSNFO JODMESPHFS WFSGBGCSBOEFS TUSJKLJK[FS
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOQSJLLFOE TOJKEFOE
.FDIBOJTDIIBOEHFSFFETDIBQWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOPWFSJHF OJFUTOJKEFOE
1OFVNBUJTDIFTQVJUXFSLUVJHFO [POEFSIFUXFSLUVJHOBVXLFVSJHXFFSUFHFWFO
.FUEFIBOECFEJFOENFDIBOJTDIHFSFFETDIBQ WPPSPWFSJHFXFSL[BBNIFEFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCP
WFOOJFUWFSNFME
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHOJFUHFTQFDJGJDFFSE
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPS[BHFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSTOJKEFO BGTOJKEFO JODMTDIBSFO LOJQUBOHFO TOPFJTDIBSFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSTMJKQFO TUFLFO CFJUFMFO TOPFJFO NBBJFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSLSBCCFO QPMJKTUFO TDIVSFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSCPSFO ESBBJFO TDISPFWFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSTQJKLFSFO LMJOLFO OJFUFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSOBBJFO CSFJFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSMBTTFO MJKNFO
)BOEHFSFFETDIBQ  [POEFS BBOEVJEJOH PWFS BBOESJKWJOH  WPPS FYUSBDUJF WBO NBUFSJBMFO FO HSPOECFXFSLJOH JODM
MBOECPVXNBDIJOFT
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSQPFUTFO TNFSFO XBTTFO TDIPPONBLFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSTDIJMEFSFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSWBTUIPVEFO HSJKQFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSLFVLFOXFSL[BBNIFEFO VJUHF[POEFSENFTTFO
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOQSJLLFOE TOJKEFOE
)BOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSNFEJTDIFFODIJSVSHJTDIFEPFMFJOEFOPWFSJHF OJFU
TOJKEFOE
0WFSJHIBOEHFSFFETDIBQ[POEFSBBOEVJEJOHPWFSBBOESJKWJOHWPPSPWFSJHFXFSL[BBNIFEFO CFIPSFOEUPUHSPFQ
 NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
.BDIJOFTFOVJUSVTUJOHESBBHCBBSPGWFSQMBBUTCBBSOJFUHFTQFDJGJDFFSE
%SBBHCBSF PG WFSQMBBUTCBSF NBDIJOFT  WPPS PQHSBWJOHFO FO HSPOECFXFSLJOH  NJKOCPVX  TUFFO[BOEHSPFWFO FO
NBDIJOFTWPPSEFCPVX PQFOCBSFXFSLFO

#*+-"(&

























































%SBBHCBSFPGWFSQMBBUTCBSFNBDIJOFTWPPSHSPOECFXFSLJOH MBOECPVX
%SBBHCBSFPGWFSQMBBUTCBSFNBDIJOFT OJFUWPPSHSPOECFXFSLJOH WPPSCPVXQMBBUTFO
7FSQMBBUTCBSFWMPFSSFJOJHJOHTNBDIJOFT
0WFSJHFESBBHCBSFPGWFSQMBBUTCBSFNBDIJOFT CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
.BDIJOFTFOVJUSVTUJOHWBTUHFNPOUFFSEOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7BTUHFNPOUFFSEFNBDIJOFTWPPSPQHSBWJOHFOFOHSPOEXFSL[BBNIFEFO
.BDIJOFTWPPSIFUWPPSCFXFSLFOWBONBUFSJBMFO CSFLFO WFSNBMFO GJMUFSFO TDIFJEFO NFOHFO LOFEFO
.BDIJOFTWPPSIFUWFSXFSLFOWBONBUFSJBMFODIFNJTDIFQSPDÊEÊT SFBDUPSFO GFSNFOUPSFO
.BDIJOFTWPPSIFUWFSXFSLFOWBONBUFSJBMFOXBSNUFQSPDÊEÊT PWFO ESPPHJOTUBMMBUJFT ESPPHSVJNUFT
.BDIJOFTWPPSIFUWFSXFSLFOWBONBUFSJBMFOLPVEFQSPDÊEÊT LPVEFPQXFLLJOH
.BDIJOFTWPPSIFUWFSXFSLFOWBONBUFSJBMFOBOEFSFQSPDÊEÊT
.BDIJOFTWPPSWPSNFOQFSTFO QMFUUFO
.BDIJOFTWPPSWPSNFOLBMBOEFSFO MBNJOFSFO NBDIJOFTNFUSPMMFO JODMWPPSQBQJFSGBCSJDBHF
.BDIJOFTWPPSWPSNFOEPPSJOKFDUJF FYUSVTJF JOCMB[JOH TQJOOFO BGHJFUFO TNFMUFO
#FXFSLJOHTNBDIJOFTWPPSTDIBWFO GSF[FO WMBLTMJKQFO TMJKQFO QPMJKTUFO ESBBJFO CPSFO
#FXFSLJOHTNBDIJOFTWPPS[BHFO
#FXFSLJOHTNBDIJOFTWPPSTOJKEFO TQMJKUFO TOPFJFO JODMEFDPVQFFSQFST TDIBBS TOJKNBDIJOF TOJKCSBOEFS
.BDIJOFTWPPSPQQFSWMBLCFXFSLJOHTDIPPONBLFO XBTTFO ESPHFO TDIJMEFSFO ESVLLFO
.BDIJOFTWPPSPQQFSWMBLCFXFSLJOHHBMWBOJTFSFO FMFLUSPMZUJTDIFPQQFSWMBLCFIBOEFMJOH
.BDIJOFTWPPSBTTFNCMFSFO MBTTFO MJKNFO TQJKLFSFO TDISPFWFO LMJOLFO TQJOOFO LBCFMESBBJFO OBBJFO OJFUFO
.BDIJOFTWPPSDPOEJUJPOFSFO WFSQBLLFO WVMMFO FUJLFUUFSFO TMVJUFO FO[ 
0WFSJHFNBDIJOFTWPPSTQFDJGJFLFJOEVTUSJÌMFEPFMFJOEFO NBDIJOFTWPPSDPOUSPMF UFTUFO EJWFSTFNBDIJOFT
4QFDJBMFNBDIJOFTWPPSMBOECPVX WFFUFFMU OJFUCFIPSFOEUPUEFIJFSCPWFOHFOPFNEFNBDIJOFT
0WFSJHFNBDIJOFTFOVJUSVTUJOHWBTUHFNPOUFFSECFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
4ZTUFNFOWPPSHFTMPUFOPGPQFOUSBOTQPSUFOPQTMBHOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7BTUFUSBOTQPSUCBOEFO NBUFSJBMFOFOTZTUFNFOWPPSPOPOEFSCSPLFOUSBOTQPSUMPPQCBOEFO SPMUSBQQFO LBCFMCBOFO 
SPMCBOEFO 
7SBDIUFOQFSTPOFOMJGUFO IFGJOTUBMMBUJFTHPFEFSFOMJGU IJKTFNNFS LSJL
7BTUFPGWFSQMBBUTCBSFLSBOFO PQWPFSUVJHFOHFNPOUFFSE MPPQLSBOFO IFGNBUFSJFFMWPPSIBOHFOEFMBTUFO
7FSQMBBUTCBSFUSBOTQPSUTZTUFNFO USBOTQPSUXBHFOUKFT BMEBOOJFUHFNPUPSJTFFSE LSVJXBHFO QBMFUIFGXBHFOUKF FO[
*OTUBMMBUJFTWPPSIFGGFO WBTUNBLFO HSJKQFOFOEJWFSTFUSBOTQPSUNJEEFMFO JODMTUSPQQFO IBLFO UBLFMT FO[
4ZTUFNFOWPPSPQTMBH WFSQBLLJOH DPOUBJOFST  TJMPT SFTFSWPJST UBOLT CBTTJOT WBTUHFNPOUFFSE
4ZTUFNFOWPPSPQTMBH USBOTQPSU DPOUBJOFST MBBECBLLFOWFSQMBBUTCBBS
)VMQNJEEFMFOWPPSPQTMBH TUFMMJOHFO QBMMFUTUFMMJOHFO QBMMFUUFO
%JWFSTF WFSQBLLJOHFO  LMFJO FO NJEEFMHSPPU  WFSQMBBUTCBBS EJWFSTF CBLLFO FO WBUFO  GMFTTFO  LJTUFO  HBTGMFTTFO 
CSBOECMVTTFST FO[
0WFSJHFTZTUFNFOWPPSHFTMPUFOPGPQFOUSBOTQPSUFOPQTMBH PWFSJHF CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFU
WFSNFME
7PFSUVJHFOWPPSUSBOTQPSUPWFSMBOEOJFUHFTQFDJGJDFFSE
;XBSFWPFSUVJHFOWSBDIUXBHFOT HPFEFSFOWFSWPFS CVTTFOFOUPVSJOHDBST QFSTPOFOWFSWPFS
-JDIUFWPFSUVJHFOWSBDIUPGQFSTPOFOWFSWPFS
7PFSUVJHFONFUUXFFPGESJFXJFMFO BMEBOOJFUHFNPUPSJTFFSE
0WFSJHFWFSWPFSNJEEFMFOPWFSMBOETLJT SPMTDIBBUTFO 
0WFSJHFWPFSUVJHFOWPPSUSBOTQPSUPWFSMBOE CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
0WFSJHFUSBOTQPSUWPFSUVJHFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7PFSUVJHFOPQSBJMT JODMIBOHFOEFNPOPSBJMWSBDIUWFSWPFS
7PFSUVJHFOPQSBJMT JODMIBOHFOEFNPOPSBJMQFSTPOFOWFSWPFS
7BBSUVJHFOWSBDIUWFSWPFS
7BBSUVJHFOQFSTPOFOWFSWPFS
7BBSUVJHFOWJTTFSJK
-VDIUWPFSUVJHFOWSBDIUWFSWPFS
-VDIUWPFSUVJHFOQFSTPOFOWFSWPFS
0WFSJHFUSBOTQPSUWPFSUVJHFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
.BUFSJBMFO WPPSXFSQFO QSPEVDUFO POEFSEFMFOWBONBDIJOFT CSFVLNBUFSJBBM TUPGOJFUHFTQFDJGJDFFSE
#PVXNBUFSJBMFOHSPPUFOLMFJOQSFGBCFMFNFOUFO CFLJTUJOHTPOEFSEFMFO CBMLFO CBLTUFOFO EBLQBOOFO FO[
#PVXNBUFSJBBMPGPOEFSEFMFOWBONBDIJOFT WPFSUVJHFODIBTTJT LFUUJOHLBTU LSVL XJFM FO[
#FXFSLUFTUVLLFOPGFMFNFOUFO NBDIJOFXFSLUVJHFO JODMEFFMUKFTFOTQMJOUFSTBGLPNTUJHWBOEF[FWPPSXFSQFO
"TTFNCMBHFFMFNFOUFOTDISPFWFO TQJKLFST CPVUFO FO[
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%FFMUKFT TUPG TDIFSWFO TUVLKFT TQBUUFO TQMJOUFSTFOBOEFSFCSFVLEFFMUKFT
-BOECPVXQSPEVDUFO JODMHSBBOLPSSFMT TUSP PWFSJHFMBOECPVXQSPEVDUJFT
1SPEVDUFOWPPSEFMBOECPVX WFFUFFMU JODMNFTUTUPGGFO WFFWPFEFS
0QHFTMBHFOQSPEVDUFOJODMWPPSXFSQFOFOWFSQBLLJOHFOJOPQTMBH
0QHFTMBHFOQSPEVDUFOJOSPMMFO LMPTTFO
-BTUFOENWNFDIBOJTDIUSBOTQPSUNJEEFMWFSQMBBUTU
-BTUFOIBOHFOEBBOIFGJOTUBMMBUJFT LSBBO
-BTUFONFUEFIBOEHFCSVJLFO
0WFSJHFNBUFSJBMFO WPPSXFSQFO QSPEVDUFO POEFSEFMFOWBONBDIJOFT CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFU
WFSNFME
$IFNJTDIFTUPGGFO FYQMPTJFWFO SBEJPBDUJFWFTUPGGFO CJPMPHJTDIFTUPGGFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
#JKUFOEF DPSSPTJFWFTUPGGFO WBTU WMPFJCBBSPGHBTWPSNJH
4DIBEFMJKLF HJGUJHFTUPGGFO WBTU WMPFJCBBSPGHBTWPSNJH
0OUWMBNCBSFTUPGGFO WBTU WMPFJCBBSPGHBTWPSNJH
&YQMPTJFWFO SFBDUJFWFTUPGGFO WBTU WMPFJCBBSPGHBTWPSNJH
(BTTFO EBNQFO[POEFSTQFDJGJFLFVJUXFSLJOH CJPMPHJTDIJOFSU WFSTUJLLFOE
3BEJPBDUJFWFTUPGGFO
#JPMPHJTDIFTUPGGFO
4UPGGFO NBUFSJBMFO[POEFSTQFDJGJFLFSJTJDPT XBUFS JOFSUFNBUFSJBMFO FO[
0WFSJHF DIFNJTDIF TUPGGFO  FYQMPTJFWFO  SBEJPBDUJFWF TUPGGFO  CJPMPHJTDIF TUPGGFO  CFIPSFOE UPU HSPFQ   NBBS
IJFSCPWFOOJFUWFSNFME
7FJMJHIFJETTZTUFNFOFOWFJMJHIFJETVJUSVTUJOHOJFUHFTQFDJGJDFFSE
7FJMJHIFJETTZTUFNFOPQNBDIJOFT
1FSTPPOMJKLFCFTDIFSNJOHTTZTUFNFO
4ZTUFNFOFOVJUSVTUJOHWPPSIVMQWFSMFOJOH
0WFSJHFWFJMJHIFJETTZTUFNFOFOWFJMJHIFJETVJUSVTUJOH CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
,BOUPPSVJUSVTUJOHFOQFSTPPOMJKLFVJUSVTUJOH TQPSUVJUSVTUJOH XBQFOT IVJTIPVEFMJKLFBQQBSBUFOOJFUHFTQF
DJGJDFFSE
.FVCJMBJS
"QQBSBUVVSJOGPSNBUJDB CVSFBVUJDB SFQSPHSBGJF DPNNVOJDBUJF
#FOPEJHEIFEFOWPPSPOEFSXJKT TDISJKWFO UFLFOFO TDISJKGNBDIJOF GSBOLFFSNBDIJOF WFSHSPUJOHTBQQBSBBU QSJLLMPL
"SUJLFMFOFOVJUSVTUJOHWPPSTQPSUFOTQFM
8BQFOT
1FSTPPOMJKLFCF[JUUJOHFO LMFEJOH
.V[JFLJOTUSVNFOUFO
)VJTIPVEFMJKLFBQQBSBUFO HFCSVJLTBSUJLFMFO WPPSXFSQFO MJOOFOHPFE WPPSQSPGFTTJPOFFMHFCSVJL
0WFSJHFLBOUPPSVJUSVTUJOHFOQFSTPPOMJKLFVJUSVTUJOH TQPSUVJUSVTUJOH XBQFOT CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFO
OJFUWFSNFME
-FWFOEFPSHBOJTNFOFONFOTFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
#PNFO QMBOUFO LXFFLQSPEVDUFO
%JFSFOIVJTEJFSFO WFF
%JFSFOXJMEFEJFSFO JOTFDUFO TMBOHFO
.JDSPPSHBOJTNFO
7JSVTTFO
.FOTFO
0WFSJHFMFWFOEFPSHBOJTNFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
#VMLBGWBMOJFUHFTQFDJGJDFFSE
#VMLBGWBMTUPGGFO QSPEVDUFO NBUFSJBMFO WPPSXFSQFO
#VMLBGWBMDIFNJTDIFTUPGGFO
#VMLBGWBMCJPMPHJTDIF QMBOUBBSEJHF EJFSMJKLFTUPGGFO
0WFSJHCVMLBGWBM CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
'ZTJTDIFWFSTDIJKOTFMFOFOOBUVVSMJKLFFMFNFOUFOOJFUHFTQFDJGJDFFSE
'ZTJTDIFWFSTDIJKOTFMFOMBXBBJ OBUVVSMJKLFTUSBMJOH MJDIU MJDIUCPPH PWFSESVL POEFSESVL ESVL
/BUVVSMJKLFFOBUNPTGFSJTDIFFMFNFOUFO JODMXBUFSWMBLUFT NPEEFS SFHFO IBHFM TOFFVX JK[FM XJOETUPPU FO[
/BUVVSSBNQFO PWFSTUSPNJOH WVMLBOJTNF BBSECFWJOH WMPFEHPMG WVVS CSBOE FO[
0WFSJHFGZTJTDIFWFSTDIJKOTFMFOFOOBUVVSMJKLFFMFNFOUFO CFIPSFOEUPUHSPFQ NBBSIJFSCPWFOOJFUWFSNFME
0WFSJHFCFUSPLLFOWPPSXFSQFOEJFOJFUJOEF[FMJKTUWFSNFMEXPSEFO
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Tabel C.- Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te
beletten
Betrokken gebieden.
1.
Geen.
2.
Individuele factor.
2.1.
Arbeidspost.
2.2.
Aanleren.
2.3.
Herziening van de bevelen.
2.4.
Toezicht op de arbeidsmethoden.
2.5.
Fysische of psychische aanpassing aan de arbeidspost.
2.6.
Andere maatregelen.
3.
Materiële factor.
3.1.
Inspectie.
3.2.
Onderhoud.
3.3.
Materieel.
3.4.
Persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen.
3.5.
Leefmilieu, omgevingsfactoren.
3.6.
Andere maatregelen.
Tabel D. - Gevolgen van het ongeval
1. Voorziene tijdelijke ongeschiktheid. Aantal kalenderdagen ongeschiktheid tussen de
datum van het ongeval en de vermoedelijke datum van de werkherneming.
2. Voorziene bestendige ongeschiktheid (overlijden - bestendige ongeschiktheid). Deze
wordt berekend op basis van 7500 verloren dagen voor een overlijden of een on-geschiktheid van 100 pct.
In geval van gedeeltelijke ongeschiktheid wordt de forfaitaire ongeschiktheid berekend volgens de beschikbare inlichtingen op het ogenblik waarop deze steekkaart wordt opgesteld, en
namelijk op grond van de geneeskundige bepaling van de bestendige werkongeschiktheid, en
bij ontstentenis, volgens de aanduidingen van onderstaande tabel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dood..........................................................................................................................7.500
Volledige blijvende ongeschiktheid ..........................................................................7.500
Verlies van een arm boven de elleboog ....................................................................5.450
Verlies van een arm aan of onder de elleboog..........................................................4.900
Verlies van de hand ...................................................................................................4.450
Verlies van een duim.................................................................................................1.700
Verlies van een vinger..................................................................................................825
Verlies van twee vingers ...........................................................................................1.875
Verlies van drie vingers.............................................................................................2.700
Verlies van vier vingers.............................................................................................3.200
Verlies van een duim en een vinger ..........................................................................2.475
Verlies van een duim en twee vingers ......................................................................3.100
Verlies van een duim en drie vingers........................................................................3.850
Verlies van een duim en vier vingers........................................................................4.050
Verlies van een been boven de knie..........................................................................6.000
Verlies van een been aan of onder de knie ...............................................................4.875
Verlies van een voet ..................................................................................................3.750
#*+-"(&

18.
19.
20.
21.
22.

Verlies van een grote teen of meerdere tenen..............................................................500
Verlies van het gezicht van een oog..........................................................................2.800
Verlies van het gezicht van twee ogen......................................................................7.500
Verlies van het gehoor van een oor...........................................................................1.500
Verlies van het gehoor van twee oren .......................................................................6.000

Tabel E. - Soort letsel
Deze lijst wordt gebruikt om de letsels in te delen veroorzaakt door arbeidsongevallen of
ongevallen op de weg van en naar het werk, met uitsluiting in het bijzonder, van de beroepsziekten.
Algemeen coderingsprincipe: Ingeval van multipele letsels die bij één ongeval zijn opgelopen
waarbij een van de letsels duidelijk ernstiger is dan het (de) andere, moet dit ongeval worden
gerangschikt in de groep die beantwoordt aan de aard van het duidelijk ernstigste letsel.
Alleen in gevallen waarin het slachtoffer twee of meer soorten letsel heeft opgelopen en een
daarvan niet als ernstiger dan het (de) andere kan worden beschouwd, moet code 120 multipele letsels worden gebruikt.
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0NTDISJKWJOH
0OCFLFOEMFUTFM*OGPSNBUJFPOUCSFFLU
8POEFOFOPQQFSWMBLLJHFMFUTFMT
0QQFSWMBLLJHFMFUTFMT
0NWBU EF LOFV[JOHFO  CVJMFO  IFNBUPNFO  TDIBBGXPOEFO  TDISBNNFO  CMBSFO  CFUFO WBO OJFUHJGUJHF JOTFDUFO 
PQQFSWMBLLJHFXPOEFO
0NWBUPPLEFIPPGEIVJEXPOEFOFOPQQFSWMBLLJHFMFUTFMTFOWSFFNEFWPPSXFSQFOEJFIFUPPH PPS FO[CJOOFOESJO
HFO0NWBUOJFUEFCFUFOWBOHJGUJHFEJFSFO DPEF
0QFOXPOEFO
0NWBUEFTDIFVSXPOEFO PQFOXPOEFO TOJKXPOEFO LOFV[JOHFONFUXPOEFO WFSMJFTWBOOBHFMTXPOEFONFUMFUTFM
BBOTQJFSFO QF[FOFO[FOVXFO
0NWBU OJFU EF USBVNBUJTDIF BNQVUBUJFT  WFSXJKEFSJOH WBO EF PPHCPM BWVMTJF WBO IFU PPH DPEF   HFDPNQMJ
DFFSEFCPUCSFVLFO DPEF WFSCSBOEJOHFONFUPQFOXPOEFO DPEF PQQFSWMBLLJHFMFUTFMT DPEF
7MFFTXPOEFONFUWFSMJFTWBOXFFGTFM
"OEFSFTPPSUFOXPOEFOFOPQQFSWMBLLJHFMFUTFMT
#PUCSFVLFO
(FTMPUFOCPUCSFVLFO
0NWBUEFFOLFMWPVEJHFCPUCSFVLFOCPUCSFVLFONFUMFUTFMTBBOHFXSJDIUFO POUXSJDIUJOHFOFO[ CPUCSFVLFONFU
JOXFOEJHFMFUTFMTPG[FOVXMFUTFMT
0QFOCPUCSFVLFO
0NWBUEFCPUCSFVLFONFUMFUTFMTBBOXFLFEFMFOWBOIFUMJDIBBN HFDPNQMJDFFSEFCPUCSFVLFO
"OEFSFTPPSUFOCPUCSFVLFO
0OUXSJDIUJOHFO WFSTUVJLJOHFOFOWFSSFLLJOHFO
0NWBUBMMFBDVUFQSPCMFNFONFUEFTLFMFUNVTDVMBUVVSBMTHFWPMHWBOPWFSCFMBTUJOHWBOTQJFSFO QF[FO CBOEFOFO
HFXSJDIUFO
0OUXSJDIUJOHFO
0NWBUEFTVCMVYBUJFTFOWFSTDIVJWJOHWBOCFFOEFSFJOEFOCJKEFHFXSJDIUFO
0NWBUOJFUEFWFSTDIPWFOCPUCSFVL DPEF
7FSTUVJLJOHFOFOWFSSFLLJOHFO
0NWBUEFPWFSCFMBTUJOHFOEJFMFJEFOUPUCSFVLFOFOTDIFVSFOWBOTQJFSFO QF[FO CBOEFO FOHFXSJDIUFO BMTNFEF
IFSOJBTBMTHFWPMHWBOPWFSCFMBTUJOH
0NWBUOJFUEFWFSTDIVJWJOHFOWBOCFFOEFSFJOEFOCJKEFHFXSJDIUFOEJFNPFUFOXPSEFOHFDPEFFSEPOEFSJOEJFO
EF[FHFQBBSEHBBONFUFFOPQFOXPOE NPFUFO[FPOEFSXPSEFOHFDPEFFSE
"OEFSFTPPSUFOPOUXSJDIUJOHFO WFSTUVJLJOHFOFOWFSSFLLJOHFO
5SBVNBUJTDIFBNQVUBUJFT WFSMJFTWBOMFEFNBUFO
0NWBU EF BNQVUBUJFT FO LOFV[JOHFO  WFSXJKEFSJOH WBO EF PPHCPM  JODMVTJFG USBVNBUJTDIF BWVMTJF WBO IFU PPH FO
WFSMJFTWBOPPSPSFO
"G[FUUJOHFO
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4DIVEEJOHFOFOJOXFOEJHFMFUTFMT
0NWBU BMMF JOXFOEJHF MFUTFMT [POEFS CPUCSFVLFO  NFU BOEFSF XPPSEFO BMMF JOXFOEJHF LOFV[JOHFO  CMPFEJOHFO 
TDIFVSXPOEFO IFSTFOMFUTFMTFOTDIFVSJOHWBOJOXFOEJHFPSHBOFO
0NWBUOJFUEFPQFOXPOEFO DPEF FOMFUTFMTEJFHFQBBSEHBBONFUCPUCSFVL DPEFTJOHSPFQ
4DIVEEJOHFO
0NWBUEFJOUSBDSBOJBMFMFUTFMT
*OXFOEJHFMFUTFMT
0NWBUEFMFUTFMTWBOPSHBOFOJOCPSTULBTFOCVJLFOWBOCFLLFOPSHBOFO
4DIVEEJOHFOFOJOXFOEJHFMFUTFMTEJFJOBGXF[JHIFJEWBOCFIBOEFMJOHMFWFOTCFESFJHFOELVOOFO[JKO
4DIBEFMJKLFFGGFDUFOWBOFMFLUSJDJUFJU
"OEFSFTPPSUFOTDIVEEJOHFOFOJOXFOEJHFMFUTFMT
7FSCSBOEJOHFO CSBOEQMFLLFO EPPSLPLFOEFWMPFJTUPG FOCFWSJF[JOH
#SBOEQMFLLFO UIFSNJTDIFEPPSLPLFOEFWMPFJTUPG FOWFSCSBOEJOHFO
0NWBUEFWFSCSBOEJOHFOEPPSIFUFWPPSXFSQFOPGPQFOWVVSCSBOEQMFLLFOEPPSLPLFOEFWMPFJTUPGXSJKWJOHTTDISPFJ
QMFLLFO TUSBMJOHTWFSCSBOEJOHFO JOGSBSPPE  [POOFCSBOE FGGFDUFO WBO CMJLTFN WFSCSBOEJOHFO UFO HFWPMHF WBO
FMFLUSJTDIFTUSPPN WFSCSBOEJOHFONFUPQFOXPOE
0NWBUOJFUEFTUSBMJOHTFGGFDUFO CFIBMWFWFSCSBOEJOHFO DPEF
$IFNJTDIFWFSCSBOEJOHFO DPSSPTJF
0NWBUEFDIFNJTDIFWFSCSBOEJOHFO BMMFFOVJUXFOEJHFWFSCSBOEJOHFO 
0NWBUOJFUEFWFSCSBOEJOHFOBMTHFWPMHWBOIFUJOTMJLLFOWBOFFODPSSPTJFWFPGCJKUFOEFTUPG DPEF
#FWSJF[JOH
0NWBU EF FGGFDUFO WBO UFNQFSBUVVSEBMJOH CFWSJF[JOH  HFEFFMUFMJKLF EJLUFIVJEWFSMJFT  CFWSJF[JOH NFU BGHFTUPSWFO
XFFGTFM OFDSPTF
0NWBUOJFUEFBCOPSNBBMMBHFMJDIBBNTUFNQFSBUVVS IZQPUIFSNJF FOBOEFSFFGGFDUFOWBOPWFSNBUJHFLPVEF DPEF

"OEFSFTPPSUFOWFSCSBOEJOHFO CSBOEQMFLLFOEPPSLPLFOEFWMPFJTUPGFOCFWSJF[JOH
7FSHJGUJHJOHFOFOJOGFDUJFT
"DVUFWFSHJGUJHJOHFO
0NWBUEFBDVUFFGGFDUFOWBOJOKFDUJF JOHFTUJFFOBCTPSQUJFPGJOIBMBUJFWBOUPYJTDIF DPSSPTJFWFPGCJKUFOEFTUPGGFO
CFUFOWBOHJGUJHFEJFSFOWFSTUJLLJOHEPPSLPPMNPOPYJEFPGBOEFSFUPYJTDIFHBTTFO
0NWBUOJFUEFVJUXFOEJHFDIFNJTDIFWFSCSBOEJOHFO DPEF BOBGZMBDUJTDIFTIPDL DPEF
"DVUFJOGFDUJFT
0NWBUEFJOGFDUJFTEPPSWJSVT CBDUFSJFFOBOEFSFJOGFDUVFV[FTUPGGFO
"OEFSFTPPSUFOWFSHJGUJHJOHFOFOJOGFDUJFT
7FSESJOLJOHFOWFSTUJLLJOH
7FSTUJLLJOH
0NWBU EF WFSTUJLLJOH EPPS TBNFOESVLLJOH  BGTOPFSJOH PG XVSHJOH PNWBU PPL WFSTUJLLJOH EPPS IFU POUCSFLFO PG
SFEVDFSFOWBO[VVSTUPGJOEFPNHFWJOHTMVDIUFOWFSTUJLLJOHEPPSWSFFNEFWPPSXFSQFOJOEFMVDIUXFHFO
0NWBUOJFUEFWFSTUJLLJOHEPPSLPPMNPOPYJEFPGBOEFSFUPYJTDIFHBTTFO DPEF
7FSESJOLJOHFOOJFUEPEFMJKLFPOEFSEPNQFMJOH
0NWBU OJFU EF WFSTUJLLJOH [PBMT HFEFGJOJFFSE JO  CFEPMWFO POEFS NBUFSJBMFO PG BOEFSF OJFUWMPFJCBSF NBTTBT
CWCTOFFVX BBSEFFO[
"OEFSFTPPSUFOWFSESJOLJOHFOWFSTUJLLJOH
&GGFDUFOWBOMBXBBJ USJMMJOHFOFOESVL
"DVVUHFIPPSWFSMJFT
0NWBUIFUQBSUJFFMPGUPUBBMHFIPPSWFSMJFT
&GGFDUFOWBOESVL
0NWBUEFFGGFDUFOWBOMVDIUFOXBUFSESVL CBSPUSBVNB
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Tabel F. - Verwond deel van het lichaam
De groepen betreffende de verschillende plaatsen moeten enkel gebruikt worden voor de
rangschikking der gevallen, waarin het slachtoffer diverse letsels opliep op diverse plaatsen,
waarvan klaarblijkelijk geen enkel erger is dan de andere.
Zo het ongeval verschillende letsels veroorzaakt op diverse plaatsen en één hiervan duidelijk
erger is dan de overige, dan wordt dat ongeval ondergebracht in de groep, die overeenstemt
met de plaats van het zwaarste.
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HOOFDSTUK II:
DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK
Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de
prestaties van de preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die
diensten, en tot wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen (B.S. 8.3.2002)
(2) koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 18.7.2002)
(3) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(4) koninklijk besluit van 31 maart 2003 (B.S. 9.4.2003)
(5) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
(6) koninklijk besluit van 2 december 2003 (B.S. 8.1.2004 )
(7) koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S.
22.12.2003)
(8) koninklijk besluit van 17 februari 2006 betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring (B.S. 16.3.2006)
(9) koninklijk besluit van 23 oktober 2006 tot aanpassing van verschillende koninklijke
besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (B.S. 21.11.2006)
(10) koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de
preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op
het werk (B.S. 11.7.2007)
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Artikel 1.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° de externe dienst: de externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
3° de preventieadviseur van de externe dienst: de natuurlijke persoon verbonden aan een
externe dienst die belast wordt met de opdrachten bedoeld in afdeling II van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het werk en die gespecialiseerd is in één van de disciplines bedoeld in artikel 21 en
voldoet aan de voorwaarden van artikel 22;
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4° het Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van
een Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging
de werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
5° De Minister: De Minister van Tewerkstelling en Arbeid;
6° ARAB: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
[7° het koninklijk besluit betreffende de interne dienst: het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)]
[Art. 2.- Telkens de werkgever beroep doet of beroep moet doen op een externe dienst om de
opdrachten uit te voeren bedoeld in de afdeling II van het koninklijk besluit betreffende de
interne dienst doet hij beroep op één enkele externe dienst.
De externe dienst voert de in het eerste lid bedoelde opdrachten uit, werkt samen met de
interne dienst en staat ter beschikking van de werkgever, van de leden van de hiërarchische
lijn en van de werknemers, inzonderheid door hen alle nuttige informatie en adviezen te verstrekken.
In afwijking van het eerste lid moet de werkgever beroep doen op een tweede externe dienst
wanneer een technische bedrijfseenheid gelegen is op het grondgebied van een Gemeenschap
waarvoor de eerste dienst niet over de erkenning beschikt, bedoeld in artikel 40, § 3, derde lid
van de wet.
In afwijking van het eerste lid en onverminderd de mogelijkheid waarin artikel 4, vierde lid
van het koninklijk besluit betreffende de interne dienst voor de werkgever voorziet, mag deze
een beroep doen op een tweede externe dienst wanneer de technische bedrijfseenheid op
voortdurende wijze beroep moet doen op bijzondere bekwaamheden en op technische middelen die nodig zijn voor de uitvoering van voornoemde opdrachten en die niet aanwezig zijn
in de eerste externe dienst. (1)]
[In afwijking van het eerste lid, kan de werkgever een beroep doen op een andere externe
dienst voor elke technische bedrijfseenheid die opgericht is. In elke technische bedrijfseenheid voert een enkele externe dienst het geheel van de in het eerste lid bedoelde opdrachten
uit. (6)]
Art. 3.- [ De werkgever die op eigen initiatief, of op vraag van het comité, beslist om ofwel
een beroep te doen op meer dan één externe dienst, ofwel om de opdrachten van de interne
dienst toe te vertrouwen aan de externe dienst, ofwel om de interne dienst de opdrachten te
laten uitvoeren die hij had toevertrouwd aan een externe dienst, ofwel om te veranderen van
externe dienst, vraagt het voorafgaand advies van het of van de bevoegde comités. (6)]
Indien geen overeenstemming wordt bereikt, vraagt de werkgever het advies van de met het
toezicht belaste ambtenaar.
Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt de met het toezicht belaste ambtenaar een
advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever.
De werkgever stelt het comité in kennis van het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving, vooraleer hij de beslissing
neemt.
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De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief
per post.
"'%&-*/(**013*$)5*/(7"/%&&95&3/&%*&/45&/
"-(&.&/&13*/$*1&4#&53&''&/%&)&5#&)&&3
Art. 4.- Een externe dienst kan worden opgericht door
1° werkgevers;
2° de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare instellingen, de provincies en
de gemeenten.
Hij wordt opgericht, ofwel voor het volledige Belgische grondgebied, ofwel voor een gebied
waarvoor één of meerdere gemeenschappen bevoegd zijn, ofwel voor een te bepalen gebied,
ofwel voor een bepaalde activiteitensector of voor verschillende activiteitensectoren binnen
een bepaald gebied
De territoriale of sectoriële bevoegdheid van de externe dienst wordt uitsluitend bepaald door
de erkenning bedoeld in [artikel 40, § 3, eerste lid (1)] van de wet, met inbegrip van de afdeling belast met het medisch toezicht.
Art. 5.- De externe dienst wordt opgericht volgens Belgisch recht onder de vorm van een
vereniging zonder winstoogmerk.
In afwijking van het eerste lid, kan de Minister, na advies van de [Vaste Operationele
Commissie (9)] bedoeld in artikel 44, de instellingen van de Staat, de Gemeenschappen, de
Gewesten, de openbare instellingen, de provincies en de gemeenten die niet zijn opgericht
onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk eveneens erkennen.
Art. 6.- De rechtspersoon heeft uitsluitend als maatschappelijk doel:
1° het beheer van de externe dienst.
2° het vervullen van de opdrachten van een externe dienst en andere preventieactiviteiten die
er onmiddellijk verband mee houden, zoals bepaald door de wet en zijn uitvoeringsbesluiten.
De externe dienst is er altijd ertoe gehouden een overeenkomst met een werkgever te sluiten,
voor zover deze werkgever er zich toe verbindt de bepalingen van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten en deze van de overeenkomst na te leven.
De afdelingen waaruit de externe dienst bestaat mogen geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
Art. 7.- [§ 1. (4) De externe dienst mag geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen waarin hij zijn opdrachten moet vervullen.
[§ 2. De externe dienst voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° de externe dienst oefent zijn opdrachten uit volgens de principes van integrale kwaliteitszorg;
2° bij de aanvang van zijn activiteiten dient hij te beschikken over een beleidsverklaring
inzake integrale kwaliteitszorg. (4)]
[§ 3. De externe dienst past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is volgens de norm
NBN EN ISO 9001 (2) en levert hiervan het bewijs.
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De externe dienst die op 31 december 2002 erkend was en waarvan de erkenning nadien
hernieuwd wordt, moet het in vorig lid bedoelde bewijs uiterlijk op 31 december 2006 kunnen
voorleggen en moet, in afwachting, na een termijn van vier jaar van activiteiten een document
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij de principes van integrale kwaliteitszorg toepast.
De externe dienst waarvan de eerste erkenning na 1 januari 2003 ingaat, moet het in het eerste
lid bedoelde bewijs uiterlijk binnen een termijn van twee jaar van activiteiten kunnen voorleggen.
Het in het eerste lid bedoelde bewijs wordt geleverd door een certificaat voor het uitvoeren
van de opdrachten bedoeld in de afdeling 2 van het koninklijk besluit betreffende de interne
dienst, uitgereikt door een certificatie-instelling die specifiek voor het uitvoeren van de certificatie van deze kwaliteitssystemen geaccrediteerd is door het Belgisch Accreditatiesysteem,
overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen alsmede van beproevingslaboratoria, of door een gelijkwaardige accreditatie-instelling opgericht binnen de Europese Economische Ruimte.
De externe dienst mag geen gebruik maken van de eventuele mogelijkheid voorzien door de
norm NBN EN ISO 9001 om bepaalde van zijn eisen niet toe te passen. (4)]
Art. 8.- De externe dienst beschikt over de nodige materiële, technische, wetenschappelijke
en financiële middelen om te allen tijde zijn opdrachten volledig en doeltreffend te kunnen
vervullen.
Deze middelen worden door de raad van bestuur vastgesteld, rekening houdend met de te
verrichten opdrachten, de aard van de risico’s en de grootte van de ondernemingen of instellingen die op de externe dienst een beroep doen en de principes van integrale kwaliteitszorg
[of het kwaliteitssysteem (4)] bedoeld in artikel 7.
Art. 9.- De externe dienst voert een boekhouding overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en zijn uitvoeringsbesluiten en inzonderheid rekening houdend met de bepalingen van het koninklijk besluit
van 23 januari 1992 op de boekhouding, de jaarrekening en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige diensten, met inbegrip van de opdrachten van de bedrijfsrevisor.
Art. 10.- Elke externe dienst stelt een tariefregeling vast voor de opdrachten die zij zal vervullen.
Deze tariefregeling wordt medegedeeld aan de Minister.
[Deze tariefregeling houdt rekening met de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit
hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs vastgesteld in afdeling IIbis. (1)]
[Art. 11.- Geen enkele vorm van korting, ristorno, terugbetaling of andere commerciële praktijk die tot doel heeft of als gevolg heeft het bedrag van de verplichte forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in afdeling IIbis te verlagen, mag door de externe dienst worden toegepast of
voorgesteld aan de werkgever en deze laatste mag dit noch vragen noch aanvaarden, zelfs niet
wanneer de overeenkomst werd gesloten ingevolge een overheidsopdracht. (1)]
Art. 12.- De werkingsopbrengsten van de externe dienst worden aangewend om de dienst in
staat te stellen zijn opdrachten te vervullen die hem zijn toevertrouwd in toepassing van de
wet en zijn uitvoeringsbesluiten.
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Wat overblijft moet uitsluitend worden besteed aan:
1° het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk;
2° het uitwerken van specifieke actieprogramma’s met betrekking tot het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk in de ondernemingen of instellingen of voor
een bepaalde sector.
Art.13.- De externe dienst sluit met de werkgever die op zijn diensten een beroep doet een
schriftelijke overeenkomst waarin inzonderheid de volgende bedingen zijn opgenomen:
1° de opdracht of de opdrachten die aan de externe dienst worden toevertrouwd;
2° de aard, de omvang en de minimumduur van de prestaties die aan de werkgever zullen
worden geleverd om elk van de overeengekomen opdrachten te vervullen;
3° de middelen die de werkgever ter beschikking stelt van de externe dienst onder de vorm
van lokalen en uitrusting in zijn onderneming of instelling;
4° de wijze waarop samengewerkt wordt met de interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk;
5° de betrekkingen met het Comité;
6° de wijze waarop de overeenkomst wordt beëindigd.
De overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij wordt beëindigd:
1° ambtshalve, wanneer de externe dienst niet meer erkend is
2° door opzegging door één van de partijen, met naleving van een opzeggingstermijn van één
jaar die aanvangt op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de kennisgeving van de
opzegging gebeurt.
De overeenkomst wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
De externe dienst is ertoe gehouden de opdrachten die het voorwerp zijn van de overeenkomst
zelf uit te voeren.
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Art. 13bis.- Deze afdeling is van toepassing op de werkgevers en de daarmee gelijkgestelde
personen, bedoeld in artikel 2 van de wet, alsook op de externe diensten waarop zij een beroep
doen bij toepassing van artikel 8 en 11 van het koninklijk besluit betreffende de interne
dienst.
Art. 13ter.- De werkgever is aan de dienst een forfaitaire bijdrage verschuldigd die de algemene minimumprestaties dekt die moeten worden geleverd om:
1° de opdrachten en taken uit te voeren bedoeld in de artikelen 5 tot 7 van het koninklijk
besluit betreffende de interne dienst die met toepassing van de artikelen 8 en 11 van hetzelfde besluit worden uitgevoerd door de externe dienst en die beschreven zijn in de
overeenkomst gesloten met toepassing van artikel 13, eerste lid, 1° en 2°;
2° de adviezen te verstrekken bedoeld in artikel 31bis van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk.
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3° [de opdrachten en taken in verband met de preventie en bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, die aan de preventieadviseur zijn toegewezen in toepassing van hoofdstuk Vbis van de wet. (2)]
Art. 13quater.- § 1. De forfaitaire bijdrage bedoeld in artikel 13ter is een jaarlijkse minimumbijdrage en bedraagt:
1° 13,58 euro per werknemer voor wie de risicoanalyse heeft aangetoond dat medisch toezicht overbodig is;
2° 95,09 euro per werknemer die onderworpen is aan verplicht medisch toezicht.
§ 2. In de totale forfaitaire bijdrage zijn de eventuele verplaatsingsonkosten van de preventieadviseurs en van de personen die hen bijstaan, niet inbegrepen.
Art. 13quinquies.- De andere prestaties die een werkgever toevertrouwt aan een externe
dienst, inzonderheid studies, onderzoek, metingen en controles die worden uitgevoerd in het
kader van de opdrachten van risicobeheer en die deel uitmaken van de analyse- of expertisemethoden, worden beschouwd als aanvullende prestaties bij de algemene prestaties en worden
afzonderlijk aangerekend aan ten minste 81,51 euro per uur.
Art. 13sexies.- De kosten van de analyses, radiologische onderzoeken, functionele of andere
gerichte tests die worden uitgevoerd in het kader van medisch toezicht, worden vastgesteld
conform de erelonen die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de gezondheidsprestaties,
die is opgesteld in uitvoering van artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Art. 13septies.- In afwijking van artikel 13quater, § 1, 1°, zijn werkgevers die in totaal minder
dan twintig werknemers in dienst hebben en voor wie de risicoanalyse heeft aangetoond dat
een medisch toezicht niet nodig is, aan de dienst een éénmalige forfaitaire minimum bijdrage
verschuldigd die:
1° 81,51 euro bedraagt voor het geheel van de onderneming indien het aantal werknemers
gelijk is aan negen of minder;
2° 163,02 euro bedraagt voor het geheel van de onderneming indien het aantal werknemers
hoger is dan negen.
Art. 13octies.- § 1. Het aantal werknemers dat in aanmerking moet worden genomen voor de
berekening van de forfaitaire minimumbijdragen bedoeld in artikel 13quater, § 1, 1°, alsook
in artikel 13septies, stemt overeen met het gemiddelde aantal werknemers die vermeld staan
op de vier driemaandelijkse aangiften bij de RSZ van het afgelopen burgerlijk jaar.
§ 2. Het aantal werknemers dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van
de forfaitaire minimumbijdrage bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2° stemt overeen met het
aantal werknemers ingeschreven op de in [de artikelen 6, § 1 en 7, § 1 van het koninklijk
besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezichtop de werknemers (5)] bedoelde
nominatieve lijsten.
Art. 13nonies.- Wanneer in de uitvoeringsbepalingen van de wet een niet-jaarlijkse periodiciteit van de periodieke gezondheidsevaluatie voor een werknemer is voorzien, dan is de
werkgever de dienst een jaarlijkse forfaitaire bijdrage verschuldigd die equivalent is aan het
bedrag van 95,09 euro gedeeld door het aantal jaren tussen elk periodiek geneeskundig onderzoek.
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Art. 13decies.- De forfaitaire minimum bijdragen worden gekoppeld aan het indexcijfer van
de consumptieprijzen overeenkomstig de beginselen bepaald door de artikelen 2, 4, 5 en 6, 1°
van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven
in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden
gekoppeld.
Artikel 4 van dezelfde wet, aangevuld bij artikel 18, § 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen, voorziet dat enkel de gezuiverde gezondheidsindex in aanmerking mag
genomen worden voor de sociale prestaties.
De basisspilindex bedraagt 107,30.
Art. 13undecies.- De diensten ontvangen de bijdragen overeenkomstig de met de werkgever
gesloten overeenkomst voor zover de hieronder vastgestelde betalingstermijnen niet zijn overschreden:
1° het bedrag van de éénmalige forfaitaire minimum bijdrage bedoeld in artikel 13septies
wordt betaald uiterlijk dertig dagen volgend op de datum van de met de werkgever gesloten overeenkomst of uiterlijk op 31 januari van het lopende jaar voor een werkgever die
reeds door een overeenkomst is gebonden;
2° de forfaitaire minimum bijdragen bedoeld in artikel 13quater, worden per provisioneel
vierde gestort uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van elk kalenderkwartaal; de eerste
storting die in het lopende jaar wordt verricht, mag evenwel niet lager zijn dan de éénmalige forfaitaire minimum bijdrage bedoeld in artikel 13septies;
3° de rekeningen die betrekking hebben op de voor een kalenderjaar verschuldigde globale
bedragen worden uiterlijk eind februari volgend op dat jaar vereffend.
Art. 13duodecies.- Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van deze afdeling, moeten worden voorgelegd aan de Medische arbeidsinspectie. (1)]
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Art. 14.- Binnen de externe dienst wordt een advies-comité opgericht dat paritair is samengesteld uit leden die de werkgevers die de vereniging vormen vertegenwoordigen en uit leden
die de werknemers van de werkgevers waarmee een overeenkomst werd gesloten vertegenwoordigen.
De leden die de werknemers vertegenwoordigen worden aangeduid door de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
werk.
Deze leden worden aangeduid voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar.
Hun aantal mag niet lager zijn dan drie en niet hoger dan vijf.
Het aantal leden dat de werkgevers vertegenwoordigt mag niet hoger zijn dan het aantal van
de leden die de werknemers vertegenwoordigen.
Eén van de leden van het adviescomité is er de voorzitter van.
Voor elk lid van het adviescomité wordt een plaatsvervanger aangeduid die het werkend lid
vervangt wanneer dit verhinderd is.
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In geval van onenigheid omtrent de aanduiding van de leden die de werkgevers vertegenwoordigen of van de leden die de werknemers vertegenwoordigen, beslist de [Vaste Operationele
Commissie (9)] bedoeld in artikel 44.
[Het adviescomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin ten minste de nadere regelen
zijn opgenomen betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen
vergaderen evenals de wijze waarop wordt vastgesteld dat een akkoord werd bereikt. (1)]
Art. 15.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 18, 20 en 24, is het adviescomité in
verband met de organisatie en het beheer van de externe dienst, bevoegd voor de volgende
domeinen:
1° de jaarrekeningen en de begroting van de externe dienst;
2° de toepassing van de principes van integrale kwaliteitszorg [en het kwaliteitssyteem
bedoeld in artikel 7, § 3, eerste lid (4)];
3° de samenstelling van de afdelingen in verhouding tot het aantal preventieadviseurs en hun
deskundigheid;
4° de verdeling van de taken tussen de preventieadviseurs en de personen die hen bijstaan;
5° de minimale prestaties die moeten worden uitgeoefend bij de werkgevers met wie de
overeenkomst is gesloten, in functie van de kenmerken van deze werkgevers;
6° de aanduiding, de vervanging of de verwijdering van de preventieadviseurs en de personen die hen bijstaan;
7° de aanwending van de inkomsten van de externe dienst;
8° de trimestriële opvolging van de activiteiten van de externe dienst met inbegrip van de
prestaties;
9° de jaarlijkse activiteitenverslagen van de externe dienst;
10° [de hernieuwing (1)] van de erkenning van de externe dienst.
Het adviescomité geeft een advies over de domeinen bedoeld in het eerste lid, 1° en 7° tot 10°.
Het geeft een voorafgaand akkoord over de criteria van intern beleid inzake de domeinen
bedoeld in het eerste lid, 2° tot 6°.
[De raad van bestuur vraagt, in geval geen akkoord wordt bereikt, het advies van de met het
toezicht belaste ambtenaar.
Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt de met het toezicht belaste ambtenaar een
advies waarvan per aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de raad van bestuur.
De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief
ter post.
De raad van bestuur stelt het adviescomité in kennis van het advies van de met het toezicht
belaste ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving,
vooraleer hij de beslissing neemt. (1)]
Art. 16.- Om de opdrachten bedoeld in artikel 15 te vervullen, vergadert het adviescomité
driemaandelijks.
Ten minste één maand voor de datum van elk van die vergaderingen, zendt de persoon belast
met de leiding van de dienst aan de leden een verslag betreffende de afgelopen periode en dat
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betrekking heeft op de activiteiten van de dienst en in voorkomend geval, op alle vraagstukken
met betrekking tot de organisatie en het beheer van de dienst, evenals de toestand van het
personeel.
De persoon belast met de leiding van de dienst stelt zelf dit verslag voor. Hij wordt bijgestaan
door de preventieadviseurs die de afdelingen van de dienst leiden.
Dit verslag stemt overeen met het model vastgesteld door de Minister.
Op het einde van elk dienstjaar legt de voorzitter van de raad van bestuur de jaarrekeningen
van de dienst, waaraan het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor is gevoegd, voor aan het
adviescomité.
De raad van bestuur evenals de persoon belast met de leiding van de dienst houden een geheel
van informatie en documenten ter beschikking van de leden van het adviescomité, waarvan de
aard en de inhoud worden bepaald door de Minister.
De met het toezicht belaste ambtenaren worden tijdig op de hoogte gebracht door de voorzitter van de raad van bestuur van de datum, het uur en de plaats van de vergaderingen van het
adviescomité.
Zij kunnen ambtshalve deelnemen aan deze vergaderingen en er gehoord worden op hun
vraag.
Alle informatie die zij in het kader van hun opdrachten wensen te ontvangen, wordt hen verstrekt.
Art. 17.- Binnen de externe dienst wordt een persoon aangeduid die belast is met de leiding
en het beheer van de dienst en die de eind- verantwoordelijkheid voor deze leiding en dat
beheer draagt.
Deze persoon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
[1° het bewijs leveren dat hij deskundig is op één van de gebieden bedoeld in artikel 21, door
de voorwaarden bedoeld in artikel 22 na te leven; (1)]
2° beschikken over een aangepaste wetenschappelijke en beroepservaring om de externe
dienst met de nodige deskundigheid te kunnen leiden;
3° met de externe dienst verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd;
4° een voltijdse activiteit uitoefenen binnen de externe dienst;
[De voorwaarde bedoeld in het tweede lid, 1° is niet van toepassing op de persoon, belast met
de leiding of met het beheer van de externe dienst die deze functie sedert drie jaar uitoefent
op 1 januari 2002 onder voorbehoud van een voorafgaandelijk akkoord van het Adviescomité,
ten laatste bekomen op 1 januari 2003. Deze persoon dient houder te zijn van een universitair
einddiploma of van een einddiploma van hoger onderwijs van universitair niveau. (1)]
Art. 18.- De persoon belast met de leiding van de externe dienst heeft inzonderheid de volgende opdrachten:
1° de activiteiten van de verschillende afdelingen waaruit de externe dienst bestaat coördineren;
2° er over waken dat de opdrachten van de externe dienst die bij een werkgever worden
uitgevoerd, worden verricht in samenwerking met de interne dienst van de werkgever;
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3° zorgen voor de uitwerking en waken over de toepassing van de principes van integrale
kwaliteitszorg [ of van het kwaliteitssysteem (4)] van toepassing in de externe dienst;
4° een jaarverslag over de werking van de externe dienst opstellen;
5° op schriftelijke wijze een preventieadviseur aanduiden die:
a) in overleg met de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk de lijst
opstelt van de aanvullende opdrachten en taken die door de externe dienst moeten of
zullen worden verricht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 tot 10 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk;
b) de overeenkomst voorbereidt die met de werkgever, overeenkomstig artikel 13, zal
worden gesloten.
6° voorstellen doen aan de raad van bestuur wat de materiële, technische en wetenschappelijke middelen betreft, die nodig zijn voor het vervullen van de opdrachten van de externe
dienst;
De persoon belast met de leiding van de externe dienst is uitsluitend tegenover de raad van
bestuur verantwoording voor zijn activiteiten in verband met de leiding van de dienst verschuldigd.
Art. 19.- § 1. De externe dienst bestaat uit twee afdelingen, namelijk een afdeling belast met
risicobeheersing die multidisciplinair is samengesteld en een afdeling belast met het medisch
toezicht.
§ 2. De externe dienst is samengesteld uit preventieadviseurs die kunnen bijgestaan worden
door verpleegkundigen die houder zijn van een graduaatsdiploma, door sociaal assistenten of
door personen die met vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming van ten minste het
tweede niveau hebben beëindigd.
Deze personen die de externe dienst aanvullen oefenen hun activiteiten uit onder de verantwoordelijkheid van de preventieadviseurs die zij bijstaan.
[In toepassing van artikel 18, 5°, a) wordt een eerste bezoek aan de arbeidsplaatsen bij alle
werkgevers uitgevoerd door een preventieadviseur bedoeld in artikel 22.
Bij de werkgevers waar geen enkele werknemer onderworpen is aan het verplicht medisch
toezicht en bij werkgevers waar de werknemers onderworpen zijn aan een niet-jaarlijks
medisch toezicht, wordt het volgende bezoek aan de arbeidsplaatsen om de drie jaar uitgevoerd door een persoon die de preventieadviseur bijstaat en die met succes een erkende aanvullende vorming van ten minste niveau twee gevolgd heeft.
Bij de werkgevers waar de werknemers een veiligheidspost waarnemen of blootstaan aan een
fysieke, mentale of psychosociale belasting, wordt het jaarlijks bezoek aan de arbeidsplaatsen
uitgevoerd door een persoon die de preventieadviseur bijstaat bedoeld in het voorgaande lid
of wordt het bezoek om de twee jaar uitgevoerd door een preventieadviseur bedoeld in artikel
22 in het kader van de permanente risicoanalyse.
Bij de werkgevers waar de werknemers blootstaan aan fysische, chemische of biologische
agentia, die verantwoordelijk zijn voor beroepsziekten of aandoeningen die hun oorsprong
vinden in het beroep, wordt een jaarlijks bezoek aan de arbeidsplaatsen uitgevoerd door een
preventieadviseur bedoeld in het voorgaande lid. (1)]
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§ 3. De persoon belast met de leiding van een afdeling draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de activiteiten van de afdeling.
Art. 20.- De afdeling belast met risicobeheersing wordt geleid door een ingenieur die met
vrucht een erkende cursus van aanvullende vorming van het eerste niveau heeft beëindigd en
die:
1° hetzij academisch gevormd is;
2° hetzij industrieel ingenieur is en die het bewijs levert van een nuttige beroepservaring van
tien jaar in verband met de preventie en bescherming op het werk.
[De preventieadviseur belast met het beheer van deze afdeling is uitsluitend tegenover de met
de leiding van de dienst belaste persoon verantwoording verschuldigd voor zijn werkzaamheden in verband met de leiding, het beheer en de organisatie van de afdeling. (1)]
De personen die deel uitmaken van deze afdeling oefenen hun functies uit onder de verantwoordelijkheid van deze preventieadviseur.
Art. 21.- De afdeling belast met risicobeheersing bestaat uit preventieadviseurs die deskundig
zijn op het gebied van:
1° de arbeidsveiligheid;
2° de arbeidsgeneeskunde;
3° de ergonomie;
4° de bedrijfshygiëne;
5° de psycho-sociale aspecten van de arbeid [waaronder geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk (2)].
[Art. 22.- Een preventieadviseur is deskundig op één van de in artikel 21 bedoelde gebieden,
indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
[1° wat de arbeidsveiligheid betreft, academisch gevormd ingenieur of industrieel ingenieur
zijn, en het bewijs leveren dat hij met vrucht een aanvullende vorming van het eerste
niveau heeft beëindigd, bepaald in het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de
vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk; (10)]
2° wat de arbeidsgeneeskunde betreft, de houder van een diploma van arts die bovendien:
- ofwel houder is van een diploma dat toelaat de arbeidsgeneeskunde te beoefenen;
- ofwel houder is van een titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde;
- ofwel, geslaagd is in de theoretische vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde, waarin de kennis vereist in de multidisciplinaire
basisvorming is begrepen, en die titel behaalt ten laatste binnen de drie jaar die er op
volgen;
3° wat betreft de ergonomie, de houder van een einddiploma van een universiteit of van een
einddiploma van hoger onderwijs op universitair niveau, waarvan het curriculum een
belangrijk aandeel hetzij antropometrie, biomechanica en bewegingsleer, hetzij anatomie
en inspanningsfysiologie, hetzij psychologie in de domeinen van arbeid en organisatie
bevat, en die het bewijs levert met vrucht een multidisciplinaire basisvorming en een
module specialisatie ergonomie te hebben beëindigd bedoeld bij het koninklijk besluit van
5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en die bovendien vijf jaar
ervaring bewijst op het vlak van ergonomie;

$0%&9

4° wat betreft de arbeidshygiëne, de houder van een einddiploma van een universiteit of van
een einddiploma van hoger onderwijs op universitair niveau waarvan het curriculum een
belangrijk aandeel van de wetenschappen scheikunde, fysica en biologie bevat en die het
bewijs levert met vrucht een multidisciplinaire basisvorming en een module specialisatie
arbeidshygiëne te hebben beëindigd, bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 december
2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk, en die bovendien vijf jaar ervaring bewijst op
het vlak van arbeidshygiëne;
5° wat betreft de psycho-sociale aspecten van de arbeid, de houder van een einddiploma van
een universiteit of van een einddiploma van hoger onderwijs op universitair niveau waarvan het curriculum een belangrijk aandeel psychologie en sociologie omvat en met daarenboven reeds een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie en die het
bewijs levert met vrucht een multidisciplinaire basisvorming en een module specialisatie
psycho-sociale aspecten van het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk te hebben beëindigd, bedoeld bij het koninklijk besluit van 5
december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk, en die bovendien vijf jaar ervaring
bewijst op het vlak van de psycho-sociale aspecten van de arbeid.
De in het eerste lid, 3°, 4° en 5° bedoelde personen die met vrucht de specialisatiemodules
hebben beëindigd, kunnen hun activiteiten uitoefenen onder de verantwoordelijkheid van een
preventieadviseur van de desbetreffende discipline, teneinde de vereiste beroepservaring te
verwerven.
De personen die in toepassing van de bepalingen van kracht voor de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk de functie van
preventieadviseur deskundig op gebied van ergonomie, arbeidshygiëne en psycho-sociale
aspecten van de arbeid uitoefenden in een erkende externe dienst, mogen deze functie blijven
vervullen op voorwaarde dat zij zich er toe verbinden om de specialisatiemodules, bedoeld in
het eerste lid, 3°, 4° en 5° met vrucht te beëindigen binnen de vier jaar na de inwerkingtreding
van dit besluit.
Evenwel, mogen de in het derde lid bedoelde personen die beschikken over één van de einddiploma’s bedoeld in het eerste lid, 3°, 4° en 5°, de functie blijven vervullen, zonder de voormelde specialisatiemodules te volgen, indien zij op de datum van inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk met vrucht een
aanvullende vorming van het eerste niveau hebben beëindigd of deze vorming hebben aangevat en op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij gedurende ten minste duizend uren per
jaar de desbetreffende discipline beoefenen. (7)]
Art. 23.- Bij de uitoefening van eenzelfde opdracht inzake risicobeheersing mag één enkele
preventieadviseur terzelfdertijd niet meer dan twee disciplines vertegenwoordigen.
In elk geval mag de discipline inzake arbeidsveiligheid en deze inzake arbeidsgeneeskunde
nooit door één en dezelfde persoon beoefend worden.
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[Art. 24.- De afdeling belast met het medisch toezicht wordt geleid door een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel 22, eerste lid,
2°.
Deze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is uitsluitend tegenover de met de leiding van de
dienst belaste persoon verantwoording verschuldigd voor zijn werkzaamheden in verband met
de leiding, het beheer en de organisatie van de afdeling.
Op deze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn de bijzondere regels bepaald in [de artikelen 18, 19, 23 en 25 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (5)] van toepassing. (1)]
[Art. 25.- De afdeling belast met het medisch toezicht bestaat uit preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren die bijgestaan worden door verplegend personeel en administratief personeel.
De personen die deel uitmaken van deze afdeling oefenen hun functies uit onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 24, eerste lid bedoelde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Op de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren zijn de bijzondere regels bepaald in [de artikelen 18, 19, 23 en 25 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (5)] van toepassing.
Tijdens de opdrachten die bij de werkgevers worden uitgevoerd in het kader van het medisch
toezicht, wordt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer uitsluitend bijgestaan door personeel
dat deel uitmaakt van de afdeling belast met het medisch toezicht.
Voor specifieke prestaties van medische aard opgelegd door de wet en haar uitvoeringsbesluiten moet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beroep doen op specifiek gekwalificeerd
personeel zoals bepaald in deze besluiten. Dit personeel behoort al dan niet tot de afdeling
belast met het medisch toezicht. (1)]
Art. 26.- [§ 1. (1)] Onverminderd de bepalingen van de artikelen 19 § 2 en 21 wordt het aantal en de deskundigheid van de preventie-adviseurs belast met risicobeheersing, en de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren evenals het [verplegend (1)] en administratief personeel die
moeten verbonden worden aan de externe dienst bepaald, rekening houdend met de eisen die
gesteld worden aan de prestaties te verrichten bij elke werkgever die een overeenkomst gesloten heeft met de externe dienst en rekening houdend met het feit dat hun opdrachten te allen
tijde volledig en efficiënt moeten worden vervuld.
[§ 2. Het minimum aantal preventieadviseurs wordt berekend volgens de volgende verdeling
van hun prestaties:
1° voor de prestaties van een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, gemiddeld:
a) een uur per werknemer die verplicht onderworpen is aan medisch toezicht;
b) twintig minuten per jongere op het werk bedoeld in artikel 12 van het koninklijk
besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk;
c) twintig minuten per werknemer die blootstaat aan arbeidsdruk, conform de bepalingen van Titel VIII van de Codex over het welzijn op het werk.
2° voor de prestaties van de preventieadviseurs die belast zijn met risicobeheer, gemiddeld
tien minuten per werknemer geteld onder de personeelsleden.
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§ 3. De uren die gepresteerd worden door de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren voor de
werknemers die onderworpen zijn aan het medisch toezicht, worden, als volgt verdeeld:
1° vijfenveertig minuten, per werknemer, worden gewijd aan de opdrachten bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit betreffende de interne dienst;
2° vijftien minuten, per werknemer, worden gewijd aan de uitvoering van de opdrachten
bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende de interne dienst, in samenwerking met de preventieadviseurs van andere disciplines en die deel uitmaken van de afdeling risicobeheer. (1)]
Art. 27.- Onder prestaties van een preventie-adviseur, wordt verstaan het geheel van activiteiten die deze preventie-adviseur moet verrichten teneinde de activiteiten toegewezen aan de
externe dienst te allen tijde volledig en doeltreffend te kunnen verwezenlijken.
De verplaatsingen die de preventieadviseurs moeten doen om zich naar de verschillende werkgevers die aangesloten zijn bij de externe dienst te begeven, behoren niet tot deze prestaties.
Deze prestaties houden bovendien rekening met de tijd die wordt besteed aan studies en
onderzoek dat nodig is om deze opdrachten integraal en gewetensvol te vervullen.
Art. 28.- De externe dienst is dermate georganiseerd dat bij eenzelfde werkgever, de verschillende opdrachten van die dienst, steeds worden vervuld door dezelfde ploeg van preventieadviseurs.
De naam van de preventieadviseur of van de preventieadviseurs wordt medegedeeld door de
werkgever aan het Comité.
Art. 29.- De externe dienst stelt voor elke interventie uitgevoerd in het kader van haar overeenkomst op algemene wijze een verslag op dat de volgende gegevens bevat:
1° de aanduiding van de werkgever bij wie de interventie gebeurt;
2° de naam van de preventieadviseur of preventieadviseurs die de interventie hebben verricht
evenals hun kwalificatie;
3° de verwijzing naar het kwaliteitshandboek van zodra het bestaat;
4° de datum van de interventie;
5° een beschrijving van de interventie met in voorkomend geval, de aanduiding van de reglementaire bepaling die ze oplegt;
6° de adviezen en besluiten.
Al naar gelang het geval wordt het verslag aangevuld met de eisen opgelegd door de specifieke methodes die bij de interventie werden gebruikt.
Art. 30.- Dit verslag is bestemd voor de werkgever die een beroep doet op de externe dienst
en wordt bijgehouden door de interne dienst.
Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren en wordt ter
informatie voorgelegd aan het comité.
Art. 31.- De externe dienst stelt een jaarverslag op waarvan de inhoud wordt bepaald door de
Minister.
Dit jaarverslag wordt voorgelegd aan de raad van bestuur van de vereniging, het adviescomité en [de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde (1)] en wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
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Art. 32.- De Raad van bestuur van de externe dienst duidt de preventieadviseurs of hun tijdelijke plaatsvervangers aan, vervangt hen of verwijdert hen uit hun functie na voorafgaand
akkoord van de leden die de werkgevers en de leden die de werknemers vertegenwoordigen
in het adviescomité.
[De raad van bestuur vraagt, indien geen akkoord wordt bereikt, het advies van de met het
toezicht belaste ambtenaar.
De procedure bedoeld in artikel 15, vijfde tot achtste lid is van toepassing. (1)]
[Art. 33.- Bij toepassing van artikel 43 van de wet, vervullen de preventieadviseurs hun
opdrachten in volledige onafhankelijkheid ten overstaan van de werkgevers en de werknemers
bij wie zij hun opdrachten uitvoeren evenals ten overstaan van de raad van bestuur.
De meningsverschillen betreffende de werkelijkheid van de onafhankelijkheid en betreffende
de bekwaamheid van de preventieadviseurs worden op verzoek van één van de betrokken
partijen onderzocht door de met het toezicht belaste ambtenaar.
Deze ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt hij een advies waarvan per aangetekend
schrijven kennis wordt gegeven aan de betrokken partijen, de raad van bestuur en het adviescomité.
De kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte van de brief
ter post. (1)]
Art. 34.- [De werkgever verzoekt de raad van bestuur de preventieadviseur te vervangen,
wanneer deze preventieadviseur die bij deze werkgever opdrachten uitvoert overeenkomstig
artikel 28 niet langer het vertrouwen geniet van de werknemers en indien het geheel van de
leden die de werknemers in het Comité vertegenwoordigen hierom verzoekt.
De raad van bestuur vervangt de preventieadviseur en licht het Adviescomité en de werkgever
hierover in. (1)]
Art. 35.- De preventieadviseurs worden betaald door de raad van bestuur van de externe
dienst.
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Art. 36.- De aanvraag tot erkenning of tot vernieuwing van de erkenning, wordt gericht tot de
Minister.
Deze aanvraag is vergezeld van [de volgende inlichtingen en documenten (1)]:
1° een kopie van de statuten van de externe dienst;
2° een organigram betreffende de structuur van de dienst en de lijst van personen werkzaam
in de dienst;
3° een kopie van de erkenning verleend door de Gemeenschappen aan de afdeling belast met
het medisch toezicht;
4° naam en voornaam van de persoon belast met de leiding van de dienst, zijn kwalificaties
en beroepservaring;
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5° naam en voornaam van de preventieadviseur belast met de leiding van de afdeling belast
met risicobeheersing en zijn kwalificaties;
6° naam en voornaam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer belast met de leiding van
de afdeling belast met het medisch toezicht en zijn kwalificaties;
7° naam en voornaam van de preventieadviseurs bedoeld in artikel 22, evenals hun kwalificaties en, in voorkomend geval, hun beroepservaring;
8° de verklaring waarbij de externe dienst zich ertoe verbindt de principes van integrale
kwaliteitszorg toe te passen [of een afschrift van het certificaat bedoeld in artikel 7, § 3,
vierde lid (4)]; [in geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde
of opgestuurde kopie van dit laatste document dient de in artikel 508, §§ 2 en 3, van de
programmawet van 22 december 2003 voorziene procedure te worden nageleefd; (8)]
9° een inventaris van de materiële middelen.
[De Minister of de met het toezicht belaste ambtenaar kan alle andere inlichtingen of documenten vragen die hij nodig acht. (1)]
[Art. 37.- De erkenningsaanvraag wordt onderzocht door de met het toezicht belaste ambtenaar op basis van de stukken van het dossier, in voorkomend geval, aangevuld met de informatie en documenten verstrekt in toepassing van artikel 36, derde lid.
Zodra het dossier volledig is, verricht hij een onderzoek ter plaatse en stelt een verslag op.
Het dossier en het verslag worden voorgelegd aan de [Vaste Operationele Commissie (9)] die
binnen drie maanden na de overzending van die documenten een advies aan de Minister
bezorgt. (1)]
[Art. 38.- De Minister neemt de beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt toegekend.
De beslissing wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de aanvrager.
De [Vaste Operationele Commissie (9)] wordt ingelicht over de beslissing van de Minister.
(1)]
[Art. 39.- § 1. De eerste erkenning van een externe dienst wordt verleend voor een termijn
van vijf jaar.
Uiterlijk één jaar voor het verstrijken van die termijn vraagt de externe dienst de hernieuwing
van de erkenning aan bij de Minister.
De aanvraag is vergezeld van de volgende documenten en inlichtingen:
1° de wijzigingen aangebracht in de bij artikel 36, tweede lid bedoelde documenten en
inlichtingen;
2° een financieel verslag over de werking van de dienst tijdens de eerste drie jaar;
3° een verslag over de organisatie en de werking van de dienst en over de opdrachten verricht
tijdens de eerste drie jaar;
4° een kwaliteitshandboek [of een afschrift van het certificaat bedoeld in artikel 7, § 3,
vierde lid (4)]. [In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde
of opgestuurde kopie van dit laatste document dient de in artikel 508, §§ 2 en 3, van de
programmawet van 22 december 2003 voorziene procedure te worden nageleefd. (8)]
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§ 2. De aanvraag wordt onderzocht door de met het toezicht belaste ambtenaar op basis van
de stukken van het dossier, in voorkomend geval, aangevuld met de informatie en de documenten verstrekt in toepassing van artikel 36, derde lid.
Indien de dienst de door voornoemde ambtenaar overeenkomstig artikel 36, derde lid gevraagde inlichtingen of documenten niet verstrekt binnen twee maanden vanaf de datum van die
vraag, wordt de hernieuwing van de erkenning ambtshalve geweigerd. Deze beslissing wordt
door de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde bij ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de externe dienst.
Zodra het dossier volledig is, verricht de met het toezicht belaste ambtenaar een onderzoek ter
plaatse en stelt een verslag op.
§ 3. Het dossier en het verslag worden voorgelegd aan de [Vaste Operationele Commissie (9)]
die binnen drie maanden na de overzending van die documenten een advies aan de Minister
bezorgt.
De Minister beslist de erkenning al dan niet te hernieuwen.
De beslissing wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de externe dienst.
De hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar.
De [Vaste Operationele Commissie (9)] wordt ingelicht over de beslissing van de Minister.
(1)]
[Art. 40.- § 1. De bij de ministeriële besluiten van 5 januari 2000 en 1 februari 2000 erkende
externe diensten moeten vóór 31 december 2001 een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning indienen.
De aanvraag is vergezeld van de volgende documenten en inlichtingen:
1° de wijzigingen aangebracht in de bij artikel 36, tweede lid bedoelde documenten en
inlichtingen;
2° de documenten die het bewijs leveren dat de externe dienst voldoet aan de specifieke
bepalingen opgelegd door het ministerieel besluit waarbij de erkenning werd verleend;
3° een financieel verslag met betrekking tot het eerste werkingsjaar van de dienst;
4° een verslag over de organisatie en de werking van de dienst en over de opdrachten die in
de loop van het eerste jaar vervuld werden.
§ 2. De aanvraag wordt onderzocht door de met het toezicht belaste ambtenaar op basis van
de stukken van het dossier, in voorkomend geval, aangevuld met de informatie en documenten
verstrekt in toepassing van artikel 36, derde lid.
Indien de dienst de door voornoemde ambtenaar overeenkomstig artikel 36, derde lid,
gevraagde inlichtingen of documenten niet verstrekt binnen twee maanden vanaf de datum
van die vraag, wordt de hernieuwing van de erkenning ambtshalve geweigerd. Deze beslissing
wordt door de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde bij ter post aangetekend
schrijven ter kennis gebracht van de externe dienst.
Zodra het dossier volledig is, verricht de met het toezicht belaste ambtenaar een onderzoek ter
plaatse en stelt een verslag op.
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In voorkomend geval vervolledigt hij het verslag met het advies of de adviezen uitgebracht in
het kader van de tussenkomsten inzake verzoening, uitgevoerd in toepassing van de artikelen
15, vierde lid en 33.
§ 3. Het dossier en het verslag worden voorgelegd aan de [Vaste Operationele Commissie (9)]
die binnen drie maanden na de overzending van die documenten een advies aan de Minister
bezorgt.
De Minister beslist de erkenning al dan niet te hernieuwen.
De beslissing wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de externe dienst.
De hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een termijn van vijf jaar.
De [Vaste Operationele Commissie (9)] wordt ingelicht over de beslissing van de Minister.
(1)]
[Art. 41.- Elke aanvraag tot verdere hernieuwing van een erkenning wordt onderzocht en
toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 39, met dien verstande dat het financieel
verslag, het verslag over de werking en de organisatie van de dienst en over de door de dienst
vermelde opdrachten, bedoeld in artikel 39 § 1, derde lid, 2° en 3° betrekking hebben op de
laatste vijf jaren.
Alle kennisgevingen die gebeuren in toepassing van de bepalingen van deze afdeling worden
geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte ter post van het aangetekend schrijven. (1)]
[Art. 42.- De erkende externe diensten zijn ertoe gehouden, op eigen initiatief, de volgende
inlichtingen en documenten te verstrekken aan de Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde:
1° elke wijziging van hun statuten;
2° elke wijziging in de organisatie, de beschikbare middelen en het kwaliteitsbeleid dat van
aard is de naleving van de voorwaarden van dit besluit te beïnvloeden;
3° elke indienstneming of vervanging van een preventieadviseur al dan niet belast met de
leiding van een dienst of een afdeling;
4° de in artikel 10 bedoelde tariefregeling;
5° het in artikel 31 bedoelde jaarverslag;
6° de begroting evenals de in artikel 16, vijfde lid bedoelde jaarrekeningen.
[7° elke intrekking of verval van het in artikel 7, § 3, vierde lid, bedoelde certificaat. (4)]
De in het eerste lid, 5° en 6° bedoelde documenten moeten uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar worden overgezonden.
Deze documenten worden ter beschikking gehouden van de [Vaste Operationele Commissie
(9)]. (1)]
[Art. 43.- De erkende externe diensten zijn ertoe gehouden, op verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaar, alle documenten of inlichtingen te verstrekken die betrekking hebben
op hun activiteiten of werking of die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving van
dit besluit. (1)]
[Indien de met het toezicht belaste ambtenaren vaststellen dat de externe dienst niet meer
voldoet aan de bepalingen van dit besluit, kunnen zij een termijn vast stellen binnen welke de
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externe dienst zich in regel moet stellen. Wanneer de externe dienst houder is van het certificaat bedoeld in artikel 7, § 3, vierde lid, stelt de Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde de certificatie-instelling, die het kwaliteitssysteem van de externe dienst gecertificeerd heeft, in kennis van al de vaststellingen die relevant zijn voor de certificatie.
Wanneer de externe dienst zich niet in regel heeft gesteld na verloop van de in vorig lid
bedoelde termijn of wanneer de Administratie van de arbeidshygiëne en - geneeskunde vaststelt dat het in artikel 7, § 3, vierde lid, bedoelde certificaat door de certificatie-instelling
ingetrokken, niet hernieuwd of niet uitgereikt is, kan de Minister, op voorstel van deze administratie, de erkenning schorsen of intrekken.
De beslissingen genomen in uitvoering van het tweede en derde lid worden, met opgave van
de redenen, aan de betrokken externe dienst betekend bij een ter post aangetekende brief. De
[Vaste Operationele Commissie (9)] wordt eveneens van deze beslissingen op de hoogte
gesteld.
De certificatie-instelling van de betrokken externe dienst wordt op de hoogte gesteld van de
beslissingen genomen in uitvoering van het derde lid. (4)]
Art. 44.- [De Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (9)] heeft als opdracht:
[1° advies te verstrekken over de aanvragen tot erkenning, de aanvragen tot hernieuwing van
de erkenning, de aanvragen tot uitbreiding van de territoriale bevoegdheid en de aanvragen tot uitbreiding van de sectoriële bevoegdheid (1)];
2° adviezen en voorstellen te formuleren over de erkenningsvoorwaarden, inzonderheid wat
de principes van integrale kwaliteitszorg betreft;
3° de jaarverslagen en financiële verslagen die door de externe dienst worden opgesteld
onderzoeken.
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HOOFDSTUK III:
DE DIENSTEN BELAST MET TECHNISCHE CONTROLES
Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties, van artikel 261 van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 29 april 1999
betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats
(B.S. 24.8.2005)
(3) koninklijk besluit van 17 februari 2006 betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring (B.S. 16.3.2006)
(4) koninklijk besluit van 23 oktober 2006 tot aanpassing van verschillende koninklijke
besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (B.S. 21.11.2006)
"'%&-*/(*%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de externe diensten voor technische controles op
de werkplaats.
Deze technische controles hebben inzonderheid betrekking op de onderzoeken en controles
die in toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen worden uitgevoerd met
betrekking tot inzonderheid machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen, met het oog op het vaststellen van eventuele gebreken die een invloed hebben op het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de Minister: Onze Minister tot wiens bevoegdheid de arbeid behoort;
2° de Ambtenaar-generaal: de Directeur-generaal van de Administratie van de arbeidsveiligheid of zijn afgevaardigde;
3° de Administratie: de administratie van de arbeidsveiligheid;
4° externe dienst voor technische controles op de werkplaats: een instelling bedoeld in artikel
40, § 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
Art. 3.- § 1. De externe diensten voor technische controles op de werkplaats worden erkend
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
§ 2. Enkel de externe diensten voor technische controles op de werkplaats erkend volgens de
bepalingen van dit besluit mogen de benaming: “Externe dienst voor technische controles op
de werkplaats erkend door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid” dragen.

$0%&9

§ 3. Enkel keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens de van toepassing zijnde normen van
de reeks NBN-EN 45.000 kunnen erkend worden als externe dienst voor technische controles
op de werkplaats.
"'%&-*/(**&3,&//*/(470038""3%&/
Art. 4.- § 1. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt opgericht
volgens Belgisch recht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.
§ 2. De rechtspersoon heeft als maatschappelijk doel:
1° het beheer van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats;
2° het vervullen van de opdrachten van een externe dienst voor technische controles op de
werkplaats, zoals bepaald door de wet en zijn uitvoeringsbesluiten.
De rechtspersoon kan geen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn,
bedoeld in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor
preventie en bescherming op het werk.
De rechtspersoon kan technische onderzoeken of controles uitvoeren die niet in toepassing
van wettelijke of reglementaire bepalingen door een externe dienst voor technische controles
op de werkplaats moeten uitgevoerd worden, op voorwaarde dat haar onafhankelijkheid niet
in het gedrang komt.
§ 3. In afwijking van §1, kan de Minister, na gunstig advies van [de Vaste Operationele
Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB
23.10.2006)], de instellingen van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare
instellingen, de provincies en de gemeenten of andere instellingen die niet zijn opgericht
onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk erkennen. De Minister kan het
bekomen van deze afwijking afhankelijk maken van bijzondere voorwaarden.
§ 4. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats voert een boekhouding
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
Art. 5.- Binnen de externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt een persoon aangeduid die belast is met de leiding en het beheer van de werkzaamheden waarvoor
de externe dienst voor technische controles op de werkplaats werd erkend en die de totale
verantwoordelijkheid van de uitvoering van deze werkzaamheden op zich neemt.
Deze persoon, hierna directeur genoemd, moet aan volgende voorwaarden voldoen:
1° houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur.
Deze voorwaarde wordt niet vereist wanneer de directeur houder is van een diploma van
industrieel ingenieur en ten minste tien jaar beroepservaring heeft;
2° beschikken over een aangepaste wetenschappelijke en beroepservaring om de externe
dienst voor technische controles op de werkplaats met de nodige deskundigheid te kunnen
leiden;
3° met de externe dienst voor technische controles op de werkplaats verbonden zijn door
middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
4° een voltijdse activiteit uitoefenen binnen de externe dienst voor technische controles op
de werkplaats.
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Art. 6.- § 1. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats, de directeur en het
technisch personeel mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier, de installateur of
de gebruiker zijn van de machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen,
die zij controleren, noch de gemachtigde van een der genoemde personen. Zij mogen noch
rechtstreeks, noch als gemachtigden van de betrokken partijen optreden bij het ontwerpen, de
bouw, de verkoop of het onderhoud van deze machines, installaties, arbeidsmiddelen en
beschermingsmiddelen. Een eventuele uitwisseling van technische informatie tussen de fabrikant en de externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt door deze bepaling
niet uitgesloten.
§ 2. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats dient de controles uit te
voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid; het personeel
van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats dient vrij te zijn van elke
pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die de beoordeling of de uitslagen van
de controles kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die bij de
resultaten van hun controle belang hebben.
§ 3. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats dient te beschikken over het
nodige personeel en moet de nodige middelen bezitten om de met de uitvoering van de controles verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens
dient de externe dienst voor technische controles op de werkplaats toegang te hebben tot het
nodige materieel om in voorkomend geval bijzondere controles te kunnen uitvoeren.
§ 4. Het technisch personeel dient:
1° een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;
2° in de externe dienst voor technische controles op de werkplaats een goede vorming en
regelmatig bijscholing te ontvangen;
3° een behoorlijke kennis te bezitten van de voorschriften betreffende de controles die zij
verrichten en voldoende ervaring met deze controles te bezitten;
4° de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte controles verklaringen,
processen-verbaal en rapporten op te stellen;
5° met de externe dienst voor technische controles op de werkplaats verbonden zijn door
middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
§ 5. De verklaringen, processen-verbaal en rapporten waarvan het opstellen wordt opgelegd
door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk en door haar uitvoeringsbesluiten moeten door de directeur of namens de directeur ondertekend zijn.
§ 6. De onafhankelijkheid van het personeel dient te zijn gewaarborgd. Zijn bezoldiging mag
niet afhangen van het aantal controles dat het verricht, noch van de uitslagen van deze controles.
§ 7. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats dient voor zichzelf en voor
zijn personeel een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten tenzij deze burgerlijke aansprakelijkheid door de Staat wordt gedekt.
§ 8. Het personeel van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alles wat het bij de uitoefening van zijn taak in
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het kader van dit besluit ter kennis is gekomen, behalve tegenover de met het toezicht belaste
ambtenaren.
Art. 7.- § 1. Om een erkenning te bekomen voor het uitvoeren van de controles bedoeld in
artikel 1, moet de externe dienst voor technische controles op de werkplaats het bewijs leveren
dat hij beantwoordt aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde normen van de reeks
NBN-EN-45.000.
Het in het eerste lid bedoelde bewijs wordt geleverd door een Beltestaccreditatie certificaat of
een door deze laatste uitgereikt gelijkwaardig attest.
§ 2. De externe diensten voor technische controles op de werkplaats die voor het eerst een
erkenning aanvragen of de reeds in toepassing van dit besluit erkende externe diensten voor
technische controles op de werkplaats die een uitbreiding van het toepassingsgebied van hun
erkenning vragen, mogen een aanvraag indienen voor het bekomen van een voorlopige erkenning zonder te beschikken over een accreditering bedoeld in § 1 mits het volgen van de bijzondere procedure, bedoeld in artikel 21.
Art. 8.- De externe dienst voor technische controles op de werkplaats moet bovendien over
een voldoende technische bekwaamheid beschikken op het vlak van het specifieke domein
waarvoor het zijn erkenning aanvraagt.
Art. 9.- De externe diensten voor technische controles op de werkplaats zijn ertoe gehouden
vrije toegang te verlenen tot hun lokalen aan de ambtenaren van de Administratie welke door
de Ambtenaar-generaal werden belast met een onderzoek of een audit om te controleren of de
werking van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats in overeenstemming is met de bepalingen van dit besluit en om te controleren of de erkenningsvoorwaarden
nageleefd zijn. Zij zijn ertoe gehouden alle documenten en gegevens welke nodig zijn voor
het uitvoeren van de opdracht van deze ambtenaren ter beschikking te stellen.
"'%&-*/(***8&3,*/(4$3*5&3*"
Art. 10.- Om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren beschikt de externe dienst voor
technische controles op de werkplaats over de nodige apparatuur, alsook over de nodige literatuur en documentatie, bijgewerkt en aangepast aan de evolutie van wetenschap en techniek.
Art. 11.- De externe dienst voor technische controles op de werkplaats stelt van elke controle
een verslag op, dat de volgende gegevens bevat:
1° een omschrijving van de controle met een verwijzing naar de reglementaire bepaling die
deze controle oplegt;
2° de identificatie van de werkgever voor wie de controle werd uitgevoerd;
3° de naam van het personeelslid dat de controle heeft uitgevoerd;
4° een identificatienummer;
5° de datum van de controle.
De Minister kan het model vaststellen waaraan een verslag moet beantwoorden.
Art. 12.- In elk verslag wordt duidelijk vermeld welke de conclusies van de controle zijn en
welke maatregelen het bedrijf eventueel moet uitvoeren. Tevens wordt in het verslag vermeld
voor welke datum de volgende controle moet plaatsvinden.
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Art. 13.- Indien een werkgever voor een controle beroep doet op een externe dienst voor
technische controles op de werkplaats en deze laatste de controle niet kan uitvoeren voor het
ogenblik vastgesteld krachtens de wettelijke bepalingen, deelt de dienst dit mede aan de werkgever binnen een termijn van tien dagen die voorafgaat aan de laatste dag waarop de controle
normaal had moeten worden uitgevoerd. De werkgever deelt dit feit onverwijld mede aan het
comité voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 14.- § 1. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats moet de controles
waarvoor hij erkend is zelf uitvoeren. Uitbesteding is slechts toegelaten in uitzonderlijke
gevallen of voor het uitvoeren van deeltaken van controles die een bijzondere vaardigheid
vereisen.
§ 2. Bij de aanvraag tot erkenning deelt de externe dienst voor technische controles op de
werkplaats uitdrukkelijk mee welke deeltaken van controles worden uitbesteed. De identiteit
en de kwalificaties van de onderaannemers en de modaliteiten van de contracten van onderaanneming worden meegedeeld bij de aanvraag tot erkenning.
§ 3. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats brengt de werkgever op de
hoogte van elke uitbesteding. De uitbesteding moet voor de werkgever aanvaardbaar zijn.
Art. 15.- De externe diensten voor technische controles op de werkplaats zijn ertoe gehouden
de schriftelijke instructies na te leven welke hun door de Ambtenaar-generaal worden gegeven
voor het uitvoeren van de keuringen waarvoor ze erkend zijn.
Art. 16.- De erkende externe diensten voor technische controles op de werkplaats zijn ertoe
gehouden aan de Administratie de volgende inlichtingen te verstrekken:
1° elke wijziging van de statuten van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats;
2° elke organisatorische of technische wijziging die van aard is de naleving van de erkenningsvoorwaarden te beïnvloeden;
3° elke vervanging van de directeur;
4° de lijst van de technische personeelsleden met aanduiding van hun kwalificatie alsook
elke wijziging van deze lijst;
5° een beknopt driemaandelijks verslag betreffende de in het kader van hun erkenning uitgevoerde controles;
6° een jaarlijks gedetailleerd verslag omvattende een financieel verslag en een verslag van de
activiteiten van het voorbije jaar;
7° elke intrekking of wijziging van de onder artikel 7, § 1 bedoelde accreditatie;
8° elke aanvraag tot uitbreiding van de in artikel 7, § 1, bedoelde accreditatie;
9° elke wijziging betreffende de onderaanneming bedoeld in artikel 14 en elke occasionele
onderaanneming.
Art. 17.- De externe diensten voor technische controles op de werkplaats zijn ertoe gehouden,
op aanvraag van de Ambtenaar-generaal, iedere informatie te verstrekken die betrekking heeft
op de activiteiten en de werking van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats of die van belang is voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van dit besluit
en van de andere reglementaire bepalingen in toepassing waarvan zij erkend zijn, inzonderheid informatie over de tijd die de controles in beslag hebben genomen.
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Art. 18.- § 1. De aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing van de erkenning wordt gericht
aan de Ambtenaar-generaal.
§ 2. De erkenningsaanvraag vermeldt duidelijk op welke controles zij betrekking heeft.
§ 3. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken gevoegd:
1° het afschrift van het diploma van de directeur; [in geval van gegronde twijfel over de
waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie van dit document dient de in
artikel 508, §§ 2 en 3, van de programmawet van 22 december 2003 voorziene procedure
te worden nageleefd; (KB 17.2.2006)]
2° een recent bewijs van goed gedrag en zeden van de directeur;
3° het curriculum vitae van de directeur;
4° het afschrift van de statuten van het organisme;
5° het afschrift van het bewijs van de accreditatie, bedoeld in artikel 7 § 1; [in geval van
gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie van dit
document dient de in artikel 508, §§ 2 en 3, van de programmawet van 22 december 2003
voorziene procedure te worden nageleefd; (KB 17.2.2006)]
6° een verklaring dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de externe dienst voor technische
controles op de werkplaats zal worden gedekt door een verzekeringscontract;
7° een verklaring waarbij de externe dienst voor technische controles op de werkplaats de
verbintenis aangaat de bepalingen van dit besluit na te leven.
In voorkomend geval worden bij de aanvraag eveneens de inlichtingen bedoeld in artikel 14
gevoegd.
Art. 19.- De erkenningsaanvraag wordt onderzocht door de Administratie. Dit onderzoek is
gesteund op de bij het aanvraagdossier gevoegde stukken alsook op elk nodig geacht onderzoek ter plaatse.
De externe dienst voor technische controles op de werkplaats wordt vermoed te beschikken
over een voldoende technische bekwaamheid op het gebied waarop de aanvraag betrekking
heeft, indien de in artikel 7 vermelde accreditatie expliciet verwijst naar het overeenstemmend
toepassingsgebied vermeld in de aanvraag of indien uit het voorwerp van deze accreditatie
duidelijk blijkt, dat de accreditatie dit toepassingsgebied dekt.
Art. 20.- § 1. De Administratie brengt binnen de zestig dagen na de vaststelling van de volledigheid van het dossier advies uit over de aanvraag bij de Minister.
De Minister neemt een beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt verleend.
§ 2. Wanneer de Minister een erkenning verleent, verwittigt de Administratie de externe dienst
voor controles op de werkplaats met een ter post aangetekende brief.
De Administratie brengt eveneens [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)] op de hoogte van de
erkenning.
§ 3. Wanneer de Minister beslist de erkenning niet of slechts gedeeltelijk te verlenen, wordt
dit door de Administratie bij een ter post aangetekende brief meegedeeld aan de externe dienst
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voor technische controles op de werkplaats. De ter post aangetekende brief wordt geacht
ontvangen te zijn op de derde werkdag na de afgifte van de brief ter post.
De Administratie brengt eveneens [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)] op de hoogte van de
beslissing van de Minister.
De externe dienst voor technische controles op de werkplaats beschikt over dertig dagen te
rekenen vanaf de ontvangst van de brief om aan de Administratie zijn bezwaren mee te
delen.
De Administratie maakt het dossier binnen de zestig dagen na ontvangst van de bezwaren over
aan [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)], die bij de Minister advies uitbrengt over de
aanvraag.
De Minister neemt een beslissing. Deze beslissing wordt aan de externe dienst voor controles
op de werkplaats meegedeeld bij een ter post aangetekende brief.
Art. 21.- De externe diensten voor technische controles op de werkplaats bedoeld in artikel 7,
§ 2 mogen de hierna vermelde bijzondere erkenningsprocedure volgen:
1° De aanvraag tot erkenning wordt gericht aan de Minister;
2° De erkenningsaanvraag vermeldt duidelijk op welke controles zij betrekking heeft;
3° Bij de aanvraag dienen de in artikel 18 § 3 vermelde stukken gevoegd, met uitzondering
van deze over de accreditatie, alsook een verklaring waarbij hij de verbintenis aangaat de
bepalingen betreffende de werkingscriteria na te leven, artikel 16, 7° en 8° uitgezonderd;
4° De aanvragen worden onderzocht door de Administratie op basis van de bij de aanvraag
gevoegde stukken alsook op basis van elk nodig geacht onderzoek.
Om te oordelen of de externe dienst voor technische controles op de werkplaats over
personeel beschikt met een voldoende technische bekwaamheid in het gebied waarop de
aanvraag betrekking heeft, kan de Administratie audits laten uitvoeren door eigen deskundigen.
De Ambtenaar-generaal kan eveneens van de aanvrager eisen dat de resultaten van een
pre-audit, uitgevoerd door een accreditatie-instelling, worden voorgelegd.
5° De Administratie brengt verslag uit bij [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)]. Deze
Commissie onderzoekt de aanvraag en brengt advies uit bij de Minister. De Minister
neemt een beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt verleend. Deze beslissing
wordt bij een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen medegedeeld aan
de externe dienst voor technische controles op de werkplaats;
6° De aldus verleende erkenning blijft geldig voor een periode van drie jaar. Zes maanden
vóór het verstrijken van die periode moet een erkenningsaanvraag gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 18, 19 en 20.
Art. 22.- § 1. Het feit dat een instelling aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt, brengt
geen verplichting mee deze dienst te erkennen als externe dienst voor technische controles op
de werkplaats.
§ 2. Het aantal externe diensten voor technische controles op de werkplaats kan beperkt worden rekening houdend ondermeer met de behoeften van de markt, met de zorg de onderaan-
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neming op een zo laag mogelijk peil te houden en met de noodzaak te beschikken over
externe diensten voor technische controles op de werkplaats waarvan het volume van de activiteiten voldoende is om een optimale ontwikkeling van de verworven ervaring en van de
uitrusting toe te laten. Over deze aangelegenheden wordt regelmatig [de Vaste Operationele
Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB
23.10.2006)] geraadpleegd.
Art. 23.- Voor de controles van elektrische installaties gelden de bepalingen van [dit besluit
(KB 10/8/2005)] niet, wanneer het Algemeen reglement op de elektrische installaties een
andere erkenningsprocedure voorziet.
"'%&-*/(7<%&7"45&01&3"5*0/&-&$0..*44*& ,# >
Art. 24.- § 1. opgeheven bij KB 23.10.2006
§ 2. [De Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)] heeft als opdracht:
1° advies te geven over het erkennen van externe diensten voor technische controles op de
werkplaats in toepassing van artikel 21 van dit besluit;
2° advies te verlenen bij beroepen van externe diensten voor technische controles op de
werkplaats waarvan de erkenningsaanvraag werd geweigerd of gedeeltelijk geweigerd
overeenkomstig artikel 20 en bij beroepen tegen de beslissingen bedoeld in de artikelen
29, 30, 31 en 32;
3° advies te verlenen in aangelegenheden bedoeld in artikel 22 § 2;
4° de werking van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats te evalueren.
Art. 25 tot 28.- opgeheven bij KB 23.10.2006
"'%&-*/(7*50&;*$)5&/4"/$5*&4
Art. 29.- Indien de met het toezicht belaste ambtenaren vaststellen dat de externe dienst voor
technische controles op de werkplaats niet meer voldoet aan een van de bepalingen van de
artikelen 4, 5 en 6 betreffende de erkenningsvoorwaarden of indien zij vaststellen dat de
externe dienst voor technische controles op de werkplaats niet voldoet aan de verplichtingen
die voortvloeien uit de werkingscriteria, kunnen zij een termijn vaststellen binnen welke de
externe dienst voor technische controles op de werkplaats zich in regel moet stellen. De
Ambtenaar-generaal brengt de accrediteringsinstantie van de betrokken externe dienst voor
technische controles op de werkplaats op de hoogte van al de punten die relevant zijn voor de
accreditatie.
Art. 30.- § 1. Op voorstel van de Ambtenaar-generaal kan de Minister de erkenning schorsen
of intrekken indien de externe dienst voor technische controles op de werkplaats zich niet in
regel heeft gesteld na verloop van de in artikel 29 bedoelde termijn.
§ 2. Indien gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de erkenning uit het jaarlijks
activiteitenverslag bedoeld in artikel 16 blijkt dat de externe dienst voor technische controles
op de werkplaats geen enkele activiteit heeft uitgeoefend in het domein waarop zijn erkenning
betrekking heeft of dat deze activiteit verwaarloosbaar is, vervalt de erkenning ambtshalve.
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Art. 31.- De erkenning vervalt ambtshalve indien de in artikel 7 bedoelde accreditatie door de
accrediteringsinstantie werd ingetrokken of niet werd hernieuwd. De intrekking van de erkenning treedt in voege wanneer, na verloop van de procedure die volgt uit het bij de accreditatieinstelling eventueel ingediend beroep, deze instelling de intrekking of niet hernieuwing van
de accreditatie bevestigt.
Art. 32.- De erkenning vervalt ambtshalve, indien de externe dienst voor technische controles
op de werkplaats weigert de bepalingen van artikel 17 na te leven.
Art. 33.- § 1. De beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen van de artikelen 29
en 30, § 1 worden, met opgave van de redenen, aan de betrokken externe dienst voor technische controles op de werkplaats medegedeeld bij een ter post aangetekende brief.
Indien de beslissing de schorsing of de intrekking van de erkenning als gevolg heeft, treedt zij
in werking drie maanden na de datum van ontvangst van de beslissing.
De accrediteringsinstantie van de betrokken externe dienst voor technische controles op de
werkplaats en [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)] worden op de hoogte gebracht van deze beslissingen.
§ 2. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats beschikt over dertig dagen
te rekenen vanaf de ontvangst van de brief om zijn bezwaren kenbaar te maken bij de Minister.
Dit beroep is schorsend.
§ 3. De bezwaren worden onderzocht door [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (KB 23.10.2006)], die advies verstrekt aan de Minister.
De beslissing tot schorsing of intrekking wordt door de Minister bevestigd of vernietigd en bij
een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen aan de externe dienst voor
technische controles op de werkplaats overgemaakt.
In geval van bevestiging treedt de schorsing of intrekking in werking drie maanden na de
datum van de beslissing tot bevestiging.
§ 4. De bij dit artikel bedoelde aangetekende brieven worden geacht ontvangen te zijn de
derde werkdag na de afgifte van de brief ter post.
"'%&-*/(7**4-05#&1"-*/(&/
Art. 34.- § 1 De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de erkenningen die worden
verleend na de inwerkingtreding van dit besluit.
§ 2. De erkenningen door de Minister verleend, in toepassing van de voorschriften van
Hoofdstuk I van Titel V van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming blijven
gelden, rekening houdend met de bepalingen van § 3 en op voorwaarde dat de betrokken
organismen de bepalingen betreffende de werkingscriteria van dit besluit, met uitzondering
van deze betreffende de accreditatie, naleven.
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§ 3. De in § 2 bedoelde erkenningen vervallen automatisch drie jaar na de inwerkingtreding
van dit besluit. Binnen die termijn moeten de betrokken diensten een erkenningsaanvraag
indienen overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
Art. 35.- opgeheven bij KB 28/8/2002
Art 36.- opheffingsbepaling
Art. 37.- bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk
Art. 38.- Dit besluit treedt in werking drie maanden na zijn publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
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HOOFDSTUK IV:
DE COMITÉS VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING
OP HET WERK
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités
voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 10.7.1999)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot wijziging van het KB van 3.5.1999 (B.S.
22.9.2001)
(2) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
"'%&-*/(*%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Interne dienst: de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk;
2° Externe dienst: de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
3° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
Voor de toepassing van de afdelingen II en III wordt onder comité verstaan: het comité voor
Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een comité, de vakbondsafvaardiging, en, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers zelf, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 53 van de wet.
Voor de toepassing van de afdelingen IV en V wordt onder comité verstaan: het comité voor
Preventie en Bescherming op het werk.
[Voor de toepassing van afdeling Vbis wordt onder rechtstreekse participatie verstaan: de
rechtstreekse participatie van de werknemers zelf, overeenkomstig de bepalingen van artikel
53 van de wet. (1)]
"'%&-*/(**01%3"$)5&/7"/)&5$0.*5
Art. 2.- In toepassing van artikel 65 van de wet heeft het comité inzonderheid als opdracht
adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid inzake het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten
ervan.
Het comité wordt tevens betrokken bij het beheer en de werkzaamheden van het departement
belast met het medisch toezicht van de interne dienst door ten minste twee maal per jaar, met
een tijdsverloop van maximaal zes maanden hieraan aandacht te besteden op grond van een
verslag dat hiertoe door de preventieadviseur belast met het medisch toezicht wordt opgesteld.
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Art. 3.- Het comité brengt een voorafgaand advies uit over:
1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
2° de planning en invoering van nieuwe technologieën, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, verbonden aan de keuzen inzake uitrusting,
de arbeidsomstandigheden en de invloed op de omgevingsfactoren op het werk, met uitzondering van die gevolgen, waarop een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing
is, die in gelijkaardige waarborgen voorziet;
3° de keuze of de vervanging van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats en andere instellingen en deskundigen;
4° de keuze of de verandering van de diensten waarop een beroep wordt gedaan in toepassing
van de arbeidsongevallenwetten;
5° elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de
mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen;
6° de specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaats teneinde, in voorkomend geval, rekening te houden met de tewerkgestelde mindervalide werknemers;
7° de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke
en collectieve beschermingsmiddelen.
Art. 4.- Het comité geeft zijn voorafgaand akkoord in de gevallen bepaald door de verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 5.- Het comité is er mee belast in de hem eigen domeinen de propagandamiddelen en de
maatregelen in verband met het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op
het vlak van de preventie en bescherming op het werk uit te werken en in toepassing te brengen.
Art. 6.- Het comité stimuleert de activiteiten van de interne dienst en volgt de werking van de
interne dienst op.
Art. 7.- Het comité onderzoekt de door de werknemers geuite klachten met betrekking tot het
welzijn op het werk, evenals de klachten die betrekking hebben op de manier waarop de
diensten, waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een beroep wordt gedaan, hun
opdracht vervullen.
Art. 8.- Het comité werkt voorstellen uit om de arbeidsplaats en de omgeving ervan te verfraaien.
Art. 9.- Het comité verleent, op vraag van de met het toezicht belaste ambtenaren, zijn medewerking aan deze ambtenaren.
Art. 10.- Het comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingsysteem
door sommige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de
bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten
minste één maal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor
het comité bevoegd is.
Art. 11.- Het comité wijst een afvaardiging aan die zich onmiddellijk ter plaatse begeeft,
wanneer er ernstige risico’s zijn, waarbij de schade dreigend is en telkens er een ernstig onge-
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val of incident gebeurd is, of wanneer ten minste een derde van de werknemersafvaardiging
in het comité er om verzoekt.
Art. 12.- Het comité wijst een afvaardiging aan om de met het toezicht belaste ambtenaren te
woord te staan bij hun toezichtsbezoeken.
Art. 13. - Het comité vervult bovendien alle andere opdrachten die door specifieke bepalingen
aan hem worden toevertrouwd.
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Art. 14.- De werkgever is er toe gehouden het comité alle nodige informatie te verstrekken
opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen.
Hij stelt een documentatie samen betreffende de vraagstukken inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern en extern milieu, waarvan de inhoud
is bepaald in bijlage I van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, en houdt deze ter beschikking van het
comité.
Daartoe moeten de leden van het comité op de hoogte worden gebracht en kennis kunnen
krijgen van alle al dan niet door de arbeids- of milieureglementering opgelegde inlichtingen,
verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk, het intern of extern milieu.
Dit geldt inzonderheid voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen
onderneming in toepassing van de milieureglementering aan de overheid dient te verschaffen
of ter inzage dient te houden.
Dit geldt eveneens voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die derde ondernemingen ter gelegenheid van hun aanvraag voor een vergunning openbaar dienen te maken,
indien en voor zover de werkgever ten opzichte van die documenten een inzagerecht kan doen
gelden.
Dit geldt bovendien voor de wijzigingen aangebracht aan de fabricageprocédés, de werkmethodes of de installaties als ze de bestaande risico’s voor het welzijn van de werknemers, het
intern of het extern milieu kunnen verzwaren of er nieuwe kunnen vormen, evenals bij de
aanwending of fabricage van nieuwe producten
Bovendien houdt de werkgever de bestelbon, de leveringsdocumenten en het indienststellingsverslag die betrekking hebben op de keuze, de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen
en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ter inzage van het comité en legt hij
regelmatig een verslag of overzicht ter bespreking voor aan het comité.
Art. 15.- De werkgever verstrekt aan het comité alle nodige informatie betreffende de risico’s
voor de veiligheid en de gezondheid, alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen,
zowel voor de organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werkposten of
functies evenals alle nodige informatie betreffende de maatregelen genomen met betrekking
tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers.
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De werkgever verstrekt bovendien alle nodige informatie betreffende de evaluatie van de
risico’s en de beschermende maatregelen, in het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem en het globaal preventieplan
Art. 16.- De werkgever verzorgt jaarlijks op een vergadering van het comité een omstandige
toelichting met betrekking tot het door de onderneming gevoerde milieubeleid.
Hij bezorgt aan het comité tevens de toelichtingen waarnaar een lid van het comité met betrekking tot externe milieuaangelegenheden zou hebben gevraagd.
Art. 17.- De werkgever geeft aan de leden van het comité dat de werknemers vertegenwoordigen de mogelijkheid om met hemzelf, of zijn afgevaardigden alsmede met de leden van de
hiërarchische lijn, de preventieadviseurs en de betrokken werknemers alle contacten te hebben
die nodig zijn voor de uitvoering van hun opdracht.
Art. 18.- De werkgever deelt zijn standpunt of, in voorkomend geval, dat van de interne of
externe dienst, de externe dienst voor technische controles op de werkplaats of andere betrokken instellingen en deskundigen, mede aan het comité omtrent de adviezen van het comité
inzake de door de werknemers geuite klachten betreffende het welzijn op het werk en inzake
de manier waarop de diensten waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een
beroep wordt gedaan, hun opdracht vervullen.
Art. 19.- De werkgever geeft zo vlug mogelijk een conform gevolg aan de met algemene
stemmen uitgebrachte adviezen van het comité met betrekking tot ernstige risico’s voor het
welzijn van de werknemers waarbij de schade dreigend is en geeft er een passend gevolg aan
in geval van uiteenlopende adviezen.
Hij geeft gevolg aan al de andere adviezen binnen de door het comité gestelde termijn of,
indien geen termijn is bepaald, uiterlijk binnen de zes maanden.
De werkgever die niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld, er geen gevolg aan heeft
gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt de redenen hiervan mede
aan het comité.
Hij verklaart tevens de maatregelen die in gewettigd dringend geval werden genomen zonder
het comité vooraf te raadplegen of te informeren.
Art. 20.- De werkgever stelt de nodige middelen ter beschikking van de leden van het comité,
waardoor zij de vastgestelde gevaren of risico’s kunnen signaleren aan het rechtstreeks
bevoegde lid van de hiërarchische lijn.
In het kader van de informatieverplichting stelt hij tevens een uithangbord of een ander
geschikt communicatiemiddel waarmee alle werknemers kunnen worden bereikt, ter beschikking van het comité.
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Art. 21.- De werkgever zorgt ervoor dat het comité ten minste één maal per maand vergadert,
evenals wanneer ten minste een derde van de personeelsafvaardiging in het comité er om
verzoekt.
De werkgever zorgt er tevens voor dat het comité ten minste twee maal per jaar met een tussentijd van maximaal zes maanden vergadert over de zaken die betrekking hebben op het
medisch toezicht, wanneer er een departement belast met het medisch toezicht is opgericht bij
de interne dienst
Het comité vergadert op de zetel van de technische bedrijfseenheid.
Art. 22.- De werkgever of zijn afgevaardigde aan wie hij zijn bevoegdheden overdraagt,
neemt het voorzitterschap op zich.
Hij stelt de agenda op en vermeldt er elk punt op dat ten minste tien dagen voor de vergadering
door een lid van het comité werd voorgesteld.
Hij laat de notulen van de vorige vergadering goedkeuren.
Art. 23.- Het secretariaat van het comité wordt verzekerd door de interne dienst, wanneer bij
de werkgever één comité moet opgericht worden.
Wanneer een werkgever meerder technische bedrijfseenheden heeft waarvoor een comité
moet opgericht worden, wordt het secretariaat van het comité verzekerd door de afdeling van
de interne dienst die is opgericht voor de technische bedrijfseenheid waarvoor het desbetreffende comité is opgericht.
Art. 24.- Het secretariaat is belast met de volgende taken:
1° elk gewoon lid van het comité ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk
uitnodigen
2° elk gewoon lid ten minste vijftien dagen voor de vergadering van de maand februari het
jaarverslag van de interne dienst toesturen, onverminderd de verplichting om binnen de
dertig dagen na het opstellen ervan een afschrift van het jaarverslag toe te zenden aan de
gewone en plaatsvervangende leden van het comité;
3° elk gewoon lid tenminste een maand voordat de vergadering over de zaken in verband met
het medisch toezicht plaats heeft het verslag toesturen dat in dit verband is opgesteld door
de preventieadviseur belast met het medisch toezicht
4° de datum en de agenda van de vergadering meedelen aan de preventieadviseur van de
externe dienst die krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, is aangeduid;
5° op verschillende in het oog vallende en toegankelijke plaatsen, acht dagen voor de vergadering van het comité een bericht aanplakken dat de datum en de agenda van de vergadering mededeelt of dit bericht kenbaar maken aan alle werknemers via andere gelijkwaardige
communicatiekanalen;
6° de notulen van de vergadering opstellen en ze ten minste acht dagen voor de volgende
vergadering bezorgen aan de gewone en plaatsvervangende leden evenals aan de preventieadviseurs van de interne dienst en de preventieadviseur van de externe dienst die krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk is aangeduid;
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7° binnen de acht dagen na de vergadering, de conclusies en de genomen beslissingen op
dezelfde plaats aanplakken of ze kenbaar maken aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen.
8° de inhoud van het jaarlijks actieplan, het jaarverslag van de interne dienst, de aan de
adviezen van het comité gegeven gevolgen en elke informatie die het comité in het bijzonder wil kenbaar maken op dezelfde plaatsen aanplakken of al deze informatie kenbaar
maken aan alle werknemers via andere gelijkwaardige communicatiekanalen;
9° binnen dertig dagen vanaf het tijdstip opgelegd voor het opstellen ervan, een afschrift van
de maandverslagen toezenden aan de gewone en plaatsvervangende leden van het comité;
10° binnen dertig dagen vanaf het tijdstip opgelegd voor het opstellen ervan, een afschrift van
de maand- en jaarverslagen toezenden aan de gewone en de plaatsvervangende leden van
de ondernemingsraad en de syndicale afvaardiging, indien deze instellingen bestaan.
De convocatie bedoeld in het eerste lid, 1° vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda
en wordt vergezeld van het maandverslag van de interne dienst en van alle nodige inlichtingen
met betrekking tot die agenda.
De volgende taken moeten, in elk geval, verzekerd worden door de preventieadviseur die
belast is met de leiding van de interne dienst of, in voorkomend geval, de preventieadviseur
die belast is met de leiding van de afdeling:
1° de adviezen van het comité opstellen;
2° er voor zorgen dat de notulen van de vergaderingen worden opgesteld;
3° de vergaderingen bijwonen en er de nodige toelichtingen verstrekken;
4° er voor zorgen dat de in het eerste lid bedoelde taken worden uitgevoerd.
Art. 25.- Nemen eveneens deel aan de vergaderingen van het comité, met raadgevende
stem:
1° de preventieadviseur belast met het medisch toezicht, dat deel uitmaakt van de interne
dienst;
2° de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst, wanneer de dienst uit
verschillende afdelingen bestaat telkens wanneer zijn aanwezigheid vereist is ingevolge
de verhouding die is vastgesteld tussen de centrale dienst en de afdelingen in toepassing
van artikel 15, eerste lid van het Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
3° de andere preventieadviseurs van de interne dienst dan deze bedoeld in 1° en 2°, en de
preventieadviseurs van de externe dienst, telkens wanneer er op de agenda een punt staat
dat behoort tot hun bijzondere bevoegdheid en inzonderheid bij de bespreking van het
globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan en het medisch jaarverslag;
4° de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht op de graverijen en de groeven, wat de
groeven in de open lucht en hun aanhorigheden betreft.
Het secretariaat stelt deze personen in kennis van de datum en de agenda van de vergadering.
Art. 26.- De leden vertegenwoordigers van de werknemers in het comité mogen zich, met de
instemming van de werkgever, laten bijstaan door een deskundige van hun keuze.
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Met het oog op de voorbereiding van de vergaderingen kunnen zij zich, met het stilzwijgende
akkoord van de werkgever, laten bijstaan door een bestendige afgevaardigde van hun vakvereniging.
Zij mogen steeds beroep doen op de met het toezicht belaste ambtenaar.
Art. 27.- Het comité verstrekt binnen de kortst mogelijke termijn zijn advies omtrent elke
aangelegenheid waarover het verplicht geraadpleegd wordt door de werkgever, evenals, in
voorkomend geval, over de informatie die het ontvangt.
De adviezen die niet met algemene stemmen worden uitgebracht vermelden de andersluidende.
Het advies omtrent het jaarlijks actieplan wordt in elk geval verstrekt voor de datum waarop
dit plan moet in werking treden.
Art. 28.- De met het toezicht belaste ambtenaar mag ambtshalve het comité convoceren en
het voorzitterschap van de vergadering op zich nemen.
Art. 29.- De leden van het comité mogen zowel de globale als de individuele informatie
waarover zij beschikken ingevolge de functies of mandaten die zij vervullen, niet aan anderen
mededelen of openbaar maken, indien dit de belangen van de werkgever of van de werknemers schaadt.
De bepaling van het eerste lid heeft niet tot doel de normale betrekkingen tussen de vakverenigingen en de afgevaardigden in het comité te belemmeren en doet geen afbreuk aan hun
recht om zich tot de werkgever te wenden in geval een geschil rijst in het comité.
Art. 30.- De leden, vertegenwoordigers van de werknemers in het comité, hebben het recht
op een passende opleiding.
Zij mag niet te hunnen laste komen en wordt gegeven tijdens de werktijd of overeenkomstig
de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten of wettelijke regelingen.
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Art. 31.- Onverminderd de bepalingen van afdeling III, bevat het huishoudelijk reglement ten
minste de volgende punten:
1° de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
2° de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die
de werknemers vertegenwoordigen;
3° de naam en voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
4° de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan
laten vervangen;
5° de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
6° de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
7° de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
8° de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
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9° de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het comité;
10° de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het comité en de
nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het comité;
11° de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen bedoeld in de artikelen
10 tot 12 en de samenstelling van die afvaardigingen;
12° de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringmiddel die in toepassing van artikel 20 ter beschikking worden
gesteld van de leden van het comité;
13° De nadere regels betreffende de contacten bedoeld in artikel 17;
14° de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende
vergaderingen.
15° de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
16° de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het comité;
17° de procedure tot wijziging van het reglement.
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Art. 31bis.- § 1. De werkgever raadpleegt zelf rechtstreeks zijn werknemers betreffende elk
vraagstuk dat betrekking heeft op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk waarvoor hun rechtstreekse participatie vereist is.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 20, stelt de werkgever, in het kader van de rechtstreekse participatie bedoeld in § 1, de volgende middelen ter beschikking van zijn werknemers:
1° een register waarin de werknemers volledig discreet hun voorstellen, opmerkingen of
advies kunnen optekenen;
2° een uithangbord waarop berichten kunnen aangebracht worden of een ander geschikt
communicatiemiddel waarmee alle werknemers kunnen bereikt worden, zoals elektronische post.
Deze middelen bevinden zich permanent op een voor de werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats.
Alle in dit artikel bepaalde kennisgevingen en mededelingen gebeuren door middel van het
communicatiemiddel bedoeld in het eerste lid, 2°.
De bovengenoemde communicatiemiddelen vermelden op permanente wijze de naam, het
adres, het telefoonnummer, het faxnummer alsook het elektronisch adres van de Externe
Dienst voor preventie en bescherming op het werk en van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze afdeling.
§ 3. Na raadpleging, van zijn interne of externe dienst overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, brengt de werkgever zijn voorstel ter kennis van zijn werknemers, tezelfdertijd als het advies van de geraadpleegde dienst.
Gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de kennisgeving, hebben
de werknemers de vrije keuze hun opmerkingen of adviezen, hetzij, in het register in te schrij$0%&9

ven, hetzij, deze mede te delen, in de gevallen waar de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervult, aan de externe dienst, en in de andere gevallen, aan de interne dienst.
Ten laatste vijftien dagen na te zijn gecontacteerd door de betrokken werknemers, deelt de
externe dienst, of respectievelijk, de interne dienst, op een adequate wijze en met inachtname
van de anonimiteit van de betrokken werknemers, de opmerkingen of adviezen van deze laatsten tezelfdertijd met hun eigen advies hierover mee aan de werkgever.
In de gevallen waar hij door de betrokken werknemers is gecontacteerd, kan de externe dienst,
met het oog op de adequate formulering van hun opmerkingen of adviezen, zo nodig verduidelijking vanwege deze werknemers vragen.
Indien in het register geen opmerking of advies van de werknemers voorkomen en er geen
opmerking of advies van de werknemers door toedoen van de externe, of respectievelijk,
interne dienst aan de werkgever zijn medegedeeld, geldt dit als instemming met het voorstel
van de werkgever.
De werkgever stelt de werknemers in kennis van zijn beslissing.
Indien de werkgever niet overeenkomstig de opmerkingen of de adviezen heeft gehandeld, er
geen gevolg aan heeft gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt hij de
redenen hiervan mee aan zijn werknemers.
Art. 31ter.- § 1. De werkgever stelt de middelen, bedoeld in artikel 31bis, § 2, ter beschikking
van zijn werknemers in het kader van hun recht om voorstellen te doen betreffende vraagstukken die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
Alle in dit artikel bepaalde kennisgevingen en mededelingen gebeuren door middel van het
communicatiemiddel bedoeld in artikel 31bis, § 2, eerste lid, 2°.
§ 2. De werknemers hebben evenwel de vrije keuze hun opmerkingen of adviezen, hetzij, in
het register in te schrijven, hetzij, deze mede te delen, in de gevallen waar de werkgever zelf
de functie van preventieadviseur vervult, aan de externe dienst, en in de andere gevallen, aan
de interne dienst.
Ten laatste vijftien dagen na te zijn gecontacteerd door de betrokken werknemers, deelt de
externe dienst, of respectievelijk, de interne dienst, op een adequate wijze en met inachtname
van de anonimiteit van de betrokken werknemers, de opmerkingen of adviezen van deze laatsten tezelfdertijd met hun eigen advies hierover mee aan de werkgever.
In de gevallen waar hij door de betrokken werknemers is gecontacteerd, kan de externe dienst,
met het oog op de adequate formulering van hun opmerkingen of adviezen, zo nodig verduidelijking vanwege deze werknemers vragen.
Indien voorstellen in het register voorkomen, vraagt de werkgever, vooraleer hij eventueel de
beslissing neemt om er geen gunstig gevolg aan te geven, hierover het advies van zijn interne
of externe dienst, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk.
De werkgever stelt de werknemers in kennis van het advies van zijn interne dienst of in voorkomend geval van zijn externe dienst, en van zijn beslissing.
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Indien de werkgever niet overeenkomstig de voorstellen van de werknemers of de adviezen
die daarop betrekking hebben heeft gehandeld, er geen gevolg aan heeft gegeven of gekozen
heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt hij de redenen hiervan mee aan zijn werknemers.
Art. 31quater.- De werknemers die in toepassing van deze afdeling voorstellen, opmerkingen
of adviezen formuleren, mogen daar geen nadeel van ondervinden. (1)]
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HOOFDSTUK V:
DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK
Koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (B.S. 21.11.2006; erratum: B.S. 20.12.2006, Ed. 2)
"'%&-*/(*%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit wordt verstaan onder:
1° De wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
uitvoering van hun werk;
2° de Hoge Raad: de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;
3° de Minister: de Minister tot wiens bevoegdheid het welzijn van de werknemers bij
uitvoering van hun werk behoort;
4° de Federale Overheidsdienst: de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
Sociaal Overleg;
5° de Algemene Directie: de Algemene Directie van de humanisering van de arbeid van
Federale Overheidsdienst.
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Art. 2.- De Hoge Raad wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door de volgende organen die binnen de Hoge Raad worden opgericht:
1° een uitvoerend Bureau;
2° vaste commissies;
3° commissies ad hoc;
4° een secretariaat.
"'%&-*/(***01%3"$)5&/&/4".&/45&--*/(7"/%&)0(&3""%&/
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Art. 3.- § 1. De Hoge Raad is belast met het verstrekken van de adviezen bedoeld in artikel
46 van de wet.
Hij onderzoekt bovendien alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zoals bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van de wet
en doet terzake voorstellen aan de Minister, wat het algemeen beleid betreft.
§ 2. De Hoge Raad brengt advies uit over de jaarverslagen die door de Algemene directie
Toezicht op het Welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst en door de Algemene
Directie, worden opgesteld.
§ 3. Hij brengt advies uit over de verslagen die door de overheid worden opgesteld ten
behoeve van de Commissie van de Europese Unie en die betrekking hebben op de praktische
tenuitvoerlegging van de richtlijnen die in het kader van de Europese Unie met betrekking tot
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn uitgevaardigd en wordt
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geïnformeerd over de werkzaamheden van de Europese Unie met betrekking tot het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
§ 4. De Hoge Raad wordt, via de vaste operationele commissie opgericht in toepassing van
artikel 47bis van de wet belast met de in dat artikel bedoelde opdrachten, inzonderheid het
verstrekken van advies en het doen van voorstellen in het kader van de toepassing van de wet
en haar uitvoeringsbesluiten evenals in het kader van de toepassing van andere wetten en
besluiten die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en die behoren tot de bevoegdheid van de Minister.
§ 5. De Hoge Raad stelt een jaarverslag over zijn werkzaamheden op.
Art. 4.- Overeenkomstig artikel 44 van de wet is de Hoge Raad samengesteld uit:
1° een voorzitter en een ondervoorzitter;
2° twaalf gewone leden en twaalf plaatsvervangende leden die de meest representatieve
werkgeversorganisaties vertegenwoordigen;
3° twaalf gewone leden en twaalf plaatsvervangende leden die de meest representatieve
werknemersorganisaties vertegenwoordigen.
4° de directeur-generaal van de Algemene Directie die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door maximaal twee medewerkers en die als permanente deskundige deelneemt aan de werkzaamheden van de Hoge Raad;
5° de directeur-generaal van de Algemene Directie van het Toezicht op het Welzijn op het
werk van de Federale Overheidsdienst die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen
door maximaal twee medewerkers en die als permanente deskundige deelneemt aan de
werkzaamheden van de Hoge Raad.
Art. 5.- Om gewoon of plaatsvervangend lid te kunnen zijn van de Hoge Raad moet iedere
kandidaat:
1° Belg zijn of burger van de Europese Unie;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten.
Art. 6.- Het mandaat van gewoon lid en van plaatsvervangend lid dat de werkgevers- of de
werknemersorganisaties vertegenwoordigt, is onverenigbaar met de uitoefening van de functie
van preventieadviseur.
Art. 7.- De gewone leden die de werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de schoot van
de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen, worden gekozen uit de kandidaten, op een
dubbele lijst voorgedragen door die organisaties.
De gewone leden die de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de schoot van de
Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen worden gekozen uit de kandidaten op een dubbele
lijst voorgedragen door die organisaties.
Deze voordrachten gebeuren door de in het eerste en tweede lid bedoelde organisaties, binnen
een termijn van één maand, nadat zij hiertoe door de Minister zijn verzocht.
De voordracht en de benoeming van de plaatsvervangende leden geschieden op dezelfde wijze
als voor de gewone leden.
Bij de voordracht van de leden passen de organisaties de wet van 20 juli 1990 ter bevordering
van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid toe.
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Art. 8.- Wanneer in de vervanging van een gewoon of plaatsvervangend lid moet worden
voorzien, verzoekt de Minister, al naargelang het geval, de werkgeversorganisaties of de werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad, hem binnen één maand
een dubbele lijst van kandidaten te bezorgen.
Wanneer het mandaat evenwel beëindigd wordt omdat de organisatie die het lid heeft voorgedragen om zijn vervanging verzoekt of omdat het betrokken lid geen lid meer is van de organisatie die hem heeft voorgedragen, meldt die organisatie deze toestand onverwijld aan het
secretariaat en bezorgt die organisatie op eigen initiatief aan de Minister een dubbele lijst van
kandidaten uiterlijk binnen een termijn van één maand, na de beëindiging van het mandaat.
Indien de bepaling van het tweede lid niet wordt nageleefd, blijft het mandaat van het aldaar
genoemde lid dat moet vervangen worden vacant.
De personen die benoemd worden ter vervanging van een lid van de Hoge Raad beëindigen
het mandaat van hun voorganger.
Art. 9.- De leden die de kleine en de middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen in de
Hoge Raad, worden aangeduid en vervangen op dezelfde wijze als hun vertegenwoordigers in
de Nationale Arbeidsraad.
De leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties van de niet-commerciële sector
vertegenwoordigen worden betrokken bij de werkzaamheden van de Hoge Raad, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de
nadere regelen van de uitbreiding van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad tot de
meest representatieve werkgeversorganisaties die de niet-commerciële sector vertegenwoordigen.
De bepalingen van het tweede lid zijn, onder dezelfde voorwaarden van het voornoemde
koninklijk besluit van 7 april 1995 eveneens van toepassing op de leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen.
Art. 10.- § 1. De vertegenwoordigers van de verenigingen die actief zijn op het vlak van één
of meerdere domeinen betreffende het welzijn op het werk, kunnen, op voorstel van de Hoge
Raad, in de hoedanigheid van buitengewone leden, deelnemen aan de werkzaamheden van de
Hoge Raad.
In dat geval worden deze buitengewone leden benoemd door de Minister.
§ 2. Nemen eveneens deel aan de werkzaamheden van de Hoge Raad, in de hoedanigheid van
permanente deskundigen:
1° de leidend ambtenaar van het Fonds voor Arbeidsongevallen;
2° de leidend ambtenaar van het Fonds voor Beroepsziekten.
De in het eerste lid bedoelde ambtenaren worden voorgedragen door de Minister waaronder
ze ressorteren.
Art. 11.- De Hoge Raad kan, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in
het huishoudelijk reglement, een beroep doen op personen die gespecialiseerd zijn in of bijzonder bevoegd zijn voor het bestudeerde onderwerp, en die al dan niet behoren tot de vaste
commissie van deskundigen bedoeld in artikel 19.
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De in het eerste lid bedoelde personen nemen als tijdelijke deskundigen deel aan de werkzaamheden van de Hoge Raad.
Art. 12.- Het secretariaat van de Hoge Raad wordt waargenomen door de ambtenaar die belast
is met de leiding van de afdeling sociaal overleg over het welzijn op het werk van de Algemene
Directie. Hij wordt bijgestaan door zijn directe medewerkers.
Art. 13.- § 1. De gewone en plaatsvervangende leden worden benoemd voor zes jaar. Hun
mandaat is hernieuwbaar.
§ 2. Ieder plaatsvervangend lid wordt tot de vergaderingen van de Hoge Raad uitgenodigd en
mag deze bijwonen. Hij is niet stemgerechtigd, tenzij hij een gewoon lid vervangt.
Ieder gewoon lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen duidt zelf zijn vervanger aan
onder de plaatsvervangende leden. De Voorzitter wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Een plaatsvervangend lid mag tegelijkertijd niet meer dan één gewoon lid vervangen.
§ 3. Het mandaat van de in § 1 bedoelde personen eindigt:
1° wanneer de duur van het mandaat verstreken is;
2° in geval van ontslagneming;
3° wanneer de organisaties die hen hebben voorgedragen om hun vervanging verzoeken;
4° wanneer zij niet langer deel uitmaken van de organisaties die hen hebben voorgedragen;
5° in geval van overlijden.
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Art. 14.- Alleen de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Hoge Raad, opgeroepen om in hun plaats te zetelen, hebben een beslissende stem.
Art. 15.- De Hoge Raad beraadslaagt en beslist slechts geldig als ten minste de helft van de
gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en ten minste de
helft van de gewone of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn volgens de regels bepaald in het huishoudelijk
reglement.
Na een tweede bijeenroeping beraadslaagt en beslist de Hoge Raad evenwel geldig, ongeacht
het aantal aanwezige leden, met beslissende stem.
Hij beraadslaagt en beslist slechts over de inhoud van de vraagstukken, de redactionele
opmerkingen worden schriftelijk aan het secretariaat gestuurd voor de beraadslaging.
De door de leden ingediende voorstellen worden duidelijk en precies opgesteld, zijn gemotiveerd en worden voor de beraadslaging schriftelijk ingediend.
Art. 16.- De Hoge Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op dat wordt goedgekeurd door de
Minister.
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Art. 17.- Binnen de Hoge Raad wordt een uitvoerend Bureau opgericht dat tot taak heeft de
werkzaamheden van de Hoge Raad te regelen inzonderheid door:
1° de agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad vast te stellen;
2° de bespreking van de aan de Hoge Raad voor te leggen onderwerpen en ontwerpen van
adviezen voor te bereiden;
3° de procedures van onderzoek vast te stellen, inzonderheid door het oprichten van commissies ad hoc en het preciseren van het mandaat van deze commissies;
4° er voor te zorgen dat de beslissingen van de Hoge Raad worden uitgevoerd;
5° het in overweging nemen, het verwerpen of het terugzenden voor aanvullende inlichtingen
van de voorstellen voorgelegd door de leden van de Hoge Raad of, in voorkomend geval,
door de vaste commissies of de commissies ad hoc.
Art. 18.- Het uitvoerend Bureau wordt door de Hoge Raad gekozen onder zijn leden.
Het omvat:
1° vier leden uit de gewone leden van de Hoge Raad gekozen door het geheel van de gewone leden die de werkgevers vertegenwoordigen;
2° vier leden uit de gewone leden van de Hoge Raad gekozen door het geheel van de gewone leden die de werknemers vertegenwoordigen;
3° de ambtenaren en hun medewerkers bedoeld in artikel 4, 4° en 5°.
De voorzitter van de Hoge Raad neemt het voorzitterschap waar.
De secretaris van de Hoge Raad maakt van rechtswege deel uit van het uitvoerend Bureau.
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Art. 19.- Binnen de Hoge Raad wordt een vaste Commissie van deskundigen opgericht die
bestaat uit personen die beroepshalve of ingevolge hun activiteiten in academische inrichtingen bijzonder bevoegd zijn inzake één of meerdere domeinen die behoren tot het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 20.- Deze vaste commissie heeft als opdracht om, op verzoek van de Minister of op
verzoek van de Hoge Raad of van zijn uitvoerend Bureau elk probleem te bestuderen dat
betrekking heeft op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zoals
bepaald in artikel 4, § 1, tweede lid van de wet, verslag uit te brengen over de huidige stand
van zaken op het vlak van de wetenschappelijke en praktische kennis in dit verband en eventueel terzake voorstellen te formuleren.
De Hoge Raad bepaalt in haar huishoudelijk reglement onder welke voorwaarden en volgens
welke nadere regels aan deze vaste commissie een onderzoek, een verslag of voorstellen
worden gevraagd.
Art. 21.- Deze vaste commissie bestaat uit ten minste 12 en maximum 24 leden die representatief zijn voor de verschillende domeinen die behoren tot het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk.
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De twee ambtenaren en hun medewerkers bedoeld in artikel 4, 4° en 5° en de ambtenaren
bedoeld in artikel 10,§ 2 maken ambtshalve deel uit van de vaste commissie
De Minister bepaalt op voorstel van de Hoge Raad het effectief aantal leden van de vaste
Commissie.
De leden van de vaste Commissie worden benoemd door de Minister.
De Minister deelt zijn voornemen om de leden van de vaste commissie te benoemen mee aan
het uitvoerend Bureau van de Hoge Raad dat over een termijn van veertien dagen beschikt om
zijn opmerkingen betreffende dit voornemen mede te delen. Na het verstrijken van deze termijn mag de Minister overgaan tot benoeming.
Hun mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar.
Het mandaat van de leden van de commissie eindigt:
1° wanneer de duur van het mandaat verstreken is;
2° in geval van ontslagneming;
3° in geval van overlijden;
4° wanneer de Hoge Raad om hun vervanging verzoekt, volgens de regels vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
Er wordt, overeenkomstig de bepalingen van het vierde en vijfde lid onverwijld in de vervanging voorzien van de leden waarvan het mandaat beëindigd is.
Art. 22.- De voorzitter van de Hoge Raad neemt het voorzitterschap van deze vaste commissie waar.
De leden van deze vaste commissie kiezen in hun midden een ondervoorzitter die de voorzitter vervangt wanneer deze verhinderd is.
Art. 23.- De leden van het secretariaat van de Hoge Raad nemen het secretariaat van deze
vaste commissie waar.
Art. 24.- Op voorstel van de vaste commissie worden de regels betreffende haar werking
opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.
Het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad kan bovendien voorzien in de oprichting van
subcommissies per domein dat behoort tot het welzijn op het werk.
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Art. 25.- § 1. Binnen de Hoge Raad wordt een vaste Commissie sensibilisatie en communicatie opgericht.
Deze vaste commissie bestaat ambtshalve uit:
1° de leden van het uitvoerend Bureau van de Hoge Raad;
2° de ambtenaren en hun medewerkers bedoeld in artikel 4, 4° en 5°;
3° de ambtenaar belast met de leiding van de afdeling promotie van de Algemene directie;
4° de ambtenaar belast met de leiding van de Directie van het onderzoek over de verbetering
van de arbeidsomstandigheden van de Algemene directie.
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Wanneer deze commissie de opdrachten uitvoert bedoeld in artikel 26, 1° en 2°, bestaat zij
eveneens uit de secretarissen van de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid
of, in geval van verhindering, hun adjuncten.
Wanneer deze commissie de opdrachten uitvoert bedoeld in artikel 26, 6°:
1° bestaat zij, wat de leden van het uitvoerend Bureau betreft, uitsluitend uit de leden die de
meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen;
2° bestaat zij, onverminderd de toepassing van het tweede lid, 2° tot 4°, bovendien uit:
a) de ambtenaar belast met de leiding van de Algemene directie van het Toezicht op de
Sociale Wetten van de Federale overheidsdienst, of zijn vertegenwoordiger;
b) twee deskundige ambtenaren van de Algemene directie, aangewezen door de directeur-generaal.
§ 2. Deze vaste commissie kan, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in
het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad, een beroep doen op personen die gespecialiseerd zijn in of bijzonder bevoegd zijn voor het bestudeerde onderwerp en die al dan niet
behoren tot de vaste commissie van deskundigen bedoeld in artikel 19.
De in het eerste lid bedoelde personen nemen als tijdelijke deskundigen deel aan de werkzaamheden van de vaste commissie.
§ 3. Indien de in § 1, tweede lid, 1° bedoelde leden verhinderd zijn, voorzien zij zelf in hun
vervanging door een ander lid van de Hoge Raad dat behoort tot de organisatie die zij vertegenwoordigen of door een lid van hun organisatie dat bijzonder bevoegd is voor de materie en
voorkomt op een lijst die door het uitvoerend Bureau daartoe opgemaakt werd, volgens de
regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.
Zij bezorgen aan hun vervangers de nodige documenten.
Art. 26.- Deze commissie heeft als opdracht:
1° de acties te evalueren inzake communicatie met betrekking tot welzijn op het werk die in
het afgelopen kalenderjaar werden uitgevoerd, inzonderheid deze die uitgingen van de
afdeling promotie over het welzijn op het werk van de Algemene Directie;
2° adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende de communicatie inzake welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan dat inzake communicatie
voor het volgend kalenderjaar wordt opgesteld door de afdeling promotie over het welzijn
op het werk in het bijzonder;
3° adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende het onderzoek met betrekking
tot welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan voor onderzoek
opgesteld door de Algemene Directie voor het volgend kalenderjaar in het bijzonder;
4° het uitgevoerde onderzoek te evalueren en inzonderheid de uitvoering van het actieplan
voor onderzoek van de Algemene directie van het afgelopen kalenderjaar;
5° de functie uit te oefenen van het vast bureau van het Belgisch steunpunt van het Europees
Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk;
6° het uitbrengen van de adviezen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20
november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de
werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.
Art. 27.- § 1. De Directeur-generaal van de Algemene Directie neemt het voorzitterschap van
deze commissie waar.
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In afwijking van het eerste lid, neemt de ambtenaar belast met de leiding van het Belgisch
steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid, het voorzitterschap
waar, wanneer deze commissie de opdrachten uitvoert bedoeld in artikel 26, 5°.
§ 2. In geval van verhindering van de personen bedoeld in § 1, wordt de functie van voorzitter
uitgeoefend door de ambtenaar belast met de leiding van de afdeling promotie over het welzijn op het werk van de Algemene Directie.
Art. 28.- De leden van het secretariaat van de Hoge Raad nemen het secretariaat van deze
vaste commissie waar.
Zij worden hierin bijgestaan door ambtenaren die behoren tot de afdeling promotie over het
welzijn op het werk van de Algemene Directie.
Art. 29.- De werkingsregels bedoeld in afdeling IV zijn van toepassing op deze vaste commissie, tenzij op voorstel van de vaste commissie hiervan afgeweken wordt in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.
Deze vaste commissie brengt één maal per jaar verslag uit over haar activiteiten aan de Hoge
Raad.
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Art. 30.- Binnen de Hoge Raad wordt een vaste operationele commissie opgericht.
Deze vaste Commissie oefent, overeenkomstig artikel 47bis van de wet, de opdrachten uit
bedoeld in:
1° artikel 44 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk;
2° artikel 24 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van de
externe diensten voor technische controles op de werkplaats;
3° het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming
opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten;
4° artikel 58, § 6 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen;
5° artikel 4 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde;
6° de artikelen 3, 15 en 21 van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de
arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de
arbeid van oudere werknemers in het kader van het ervaringsfonds;
7° de andere door Ons vastgestelde besluiten.
Art. 31.- § 1. Deze vaste commissie bestaat ambtshalve uit:
1° de leden van het uitvoerend Bureau van de Hoge Raad;
2° de voorzitter, de ondervoorzitters bedoeld in artikel 32 en de directeur-generaal van de
Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk of zijn vertegenwoordiger;
3° naar gelang het geval, deskundigen die bevoegd zijn op het vlak van de opdrachten
bedoeld in artikel 30 en die door het uitvoerend Bureau worden aangewezen.
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Overeenkomstig de regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad stelt zijn
uitvoerend Bureau per opdracht een lijst op van de deskundigen die werden aangewezen om
deel te nemen aan de werkzaamheden van de vaste commissie en die zes jaar geldig blijft.
§ 2. De voorzitter en de leden mogen zich bovendien laten bijstaan door tijdelijke deskundigen naar hun keuze.
§ 3. Indien de in § 1, eerste lid, 1° bedoelde leden verhinderd zijn, voorzien zij zelf in hun
vervanging door een ander lid van de Hoge Raad dat behoort tot de organisatie die zij vertegenwoordigen of door een lid van hun organisatie dat bijzonder bevoegd is voor de materie en
voorkomt op een lijst die door het uitvoerend Bureau daartoe opgemaakt werd, volgens de
regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.
Zij bezorgen aan hun vervangers de nodige documenten.
Art. 32.- De directeur-generaal van de algemene directie neemt het voorzitterschap waar.
Hij duidt twee ondervoorzitters aan die gekozen worden uit de ambtenaren die de titel dragen
van adviseur of adviseur-generaal en behoren tot het personeel van de algemene directie.
Art. 33.- De leden van het secretariaat van de Hoge Raad nemen het secretariaat van deze
vaste commissie waar.
Zij worden hierin, indien nodig, bijgestaan door andere ambtenaren die behoren tot de
Algemene Directie.
Art. 34.- § 1. De vaste operationele commissie beraadslaagt en beslist slechts rechtsgeldig
indien ten minste twee van de leden die de werkgevers vertegenwoordigen en twee van de
leden die de werknemers vertegenwoordigen aanwezig zijn.
Indien, na een eerste bijeenroeping, het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan zij echter,
na een tweede bijeenroeping, over dezelfde agendapunten geldig beraadslagen en beslissen,
ongeacht het aantal aanwezige leden.
§ 2. De voorzitter of in geval van verhindering de door hem aangewezen ondervoorzitter
bedoeld in artikel 32, tweede lid, en de gewone leden bedoeld in artikel 31, § 1, eerste lid, 1°
zijn stemgerechtigd.
Het plaatsvervangend lid is stemgerechtigd, indien hij een gewoon lid vervangt dat verhinderd
is.
De deskundigen hebben raadgevende stem.
§ 3. Een advies wordt aangenomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
§ 4. In afwijking van dit artikel kunnen de besluiten bedoeld in artikel 30 in specifieke werkingsregels voorzien.
Art. 35.- De vaste commissie stelt een huishoudelijk reglement op dat wordt goedgekeurd
door de Minister.
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Art. 36.- De Minister kan, op verzoek van de Hoge Raad, eveneens andere vaste commissies
oprichten die bevoegd zijn voor een bepaalde bedrijfstak of een welbepaald onderwerp.
Bij de oprichting van een vaste commissie voor een bepaalde bedrijfstak worden de leden en
de deskundigen bij voorkeur gekozen uit organisaties die representatief zijn voor deze
bedrijfstak.
De Minister bepaalt, na advies van de Hoge Raad, de opdracht van de in dit artikel bedoelde
vaste commissies en de samenstelling ervan.
De regels betreffende de werking worden bepaald in het huishoudelijk reglement van de Hoge
Raad, op voorstel van de betrokken commissie.
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Art. 37.- Het uitvoerend Bureau kan voor een bepaalde duur commissies ad hoc oprichten die
belast worden met het onderzoek van bijzondere vraagstukken inzonderheid ter voorbereiding
van adviezen die door de Hoge Raad zullen worden verstrekt.
Art. 38.- De samenstelling van de Commissies ad hoc wordt bepaald volgens de regels vastgesteld in het huishoudelijk reglement. Zij bestaan ten minste uit:
1° vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, die lid zijn van de
Raad;
2° ambtenaren van de voor het bestudeerd onderwerp bevoegde administraties;
3° in voorkomend geval, uit deskundigen die al dan niet behoren tot de vaste commissie van
deskundigen, op vraag van het uitvoerend Bureau.
Art. 39.- Zij worden voorgezeten door de voorzitter of in geval van verhindering door de
secretaris van de Hoge Raad.
Art. 40.- Hun secretariaat wordt waargenomen door één van de ambtenaren, bedoeld in artikel
43, die deel uitmaken van het secretariaat van de Hoge Raad en die de ambtenaar belast met
de leiding van het secretariaat aanduidt.
Art. 41.- Het uitvoerend Bureau deelt aan de Hoge Raad mede dat een Commissie ad hoc
werd opgericht, evenals zijn samenstelling en zijn opdracht.
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Art. 42.- Het secretariaat van de Hoge Raad is belast met het verlenen van de nodige wetenschappelijke, technische, juridische en logistieke ondersteuning aan de Hoge Raad en zijn
organen.
Het staat in voor het goede verloop van de vergaderingen van de Hoge Raad en zijn organen
door het opstellen van de agenda’s, de notulen van de vergaderingen en de adviezen en het
verzenden ervan, en het bewaart de archieven.
Het doet opzoekingen omtrent de onderwerpen die behandeld worden door de Hoge Raad en
zijn organen en verstrekt hen op hun verzoek de nodige inlichtingen.
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Op vraag van de voorzitter stelt het voorbereidende documenten op voor bespreking in de
vergaderingen van de Hoge Raad en zijn organen.
Het stelt de ontwerpadviezen op voor de Hoge Raad en zijn organen op basis van de gevoerde
besprekingen en de schriftelijke opmerkingen en voorstellen van de leden, ambtenaren en
deskundigen.
Het advies geeft duidelijk de gemeenschappelijke standpunten weer en vermeldt de inhoud
van de verdeelde standpunten. De standpunten van de leden die de meest representatieve
werkgevers- en werknemersorganisaties van de niet-commerciële sector vertegenwoordigen,
kunnen, op hun verzoek, als bijlage bij het advies worden gevoegd. Het verslag van de vergadering van de Hoge Raad vermeldt afzonderlijk de standpunten van de leden die niet in het
advies weerhouden zijn.
Het bereidt het jaarverslag over de werkzaamheden van de Hoge Raad voor.
Het stelt eveneens de begroting op die nodig is opdat het zijn ondersteuningsfunctie ten
opzichte van de Hoge Raad zou kunnen vervullen en de kosten bedoeld in artikel 46 kunnen
worden betaald.
Art. 43.- Het secretariaat is gehecht aan de Algemene Directie. Het is samengesteld uit:
1° Een adviseur-generaal belast met de leiding van de afdeling sociaal overleg over het welzijn op het werk van de Algemene directie;
2° een academisch gevormd ingenieur;
3° een arts;
4° twee doctors of licentiaten in de rechten;
5° vier personen die houder zijn van een universitair diploma of van een diploma van hoger
onderwijs van het lange type met volledig leerplan of die opgenomen zijn in het hoogste
niveau van de administratie.
"'%&-*/(*9)&545"56657"/%&7003;*55&3&/%&0/%&37003;*5
5&3
Art. 44.- De voorzitter van de Hoge Raad wordt benoemd op voordracht van de Minister.
Art. 45.- Binnen de vijf maanden wordt in de vervanging voorzien van de voorzitter, waarvan
het mandaat een einde heeft genomen, voor de normale datum van beeïndiging ervan. In dat
geval voltooit de nieuwe voorzitter het mandaat.
Art. 46.- § 1. Een forfaitaire vergoeding wegens representatiekosten kan worden toegekend
aan de Voorzitter.
Het bedrag en de toekenningsmodaliteiten van deze vergoeding worden door Ons bepaald.
§ 2. Artikel 16 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene reiskosten
is van toepassing op de Voorzitter.
Art. 47.- De Voorzitter heeft de volgende opdrachten:
1° hij zorgt voor de samenroeping en de goede werking van de Hoge Raad;
2° hij zit de vergaderingen van de Hoge Raad, het uitvoerend Bureau, de vaste commissie
van deskundigen en de commissies ad hoc voor en zorgt voor het goede verloop ervan;
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3° hij legt de ontwerpen van adviezen en voorstellen voor aan de Hoge Raad en zorgt ervoor
dat de adviezen worden verstrekt binnen de bij de wet voorgeschreven termijnen;
4° hij legt het jaarlijks activiteitenverslag voor aan de Hoge Raad.
Art. 48.- Het ondervoorzitterschap van de Hoge Raad wordt waargenomen door de directeurgeneraal van de algemene directie of de directeur-generaal van de Algemene directie van het
toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst.
De in het eerste lid bedoelde personen vervullen de opdrachten van de voorzitter wanneer
deze verhinderd is, volgens de volgorde bepaald in het huishoudelijke reglement.
"'%&-*/(91-""54*/%&$0%&9
Art. 49.- De bepalingen van de artikelen 1 tot 48 vormen titel II, hoofdstuk V van de Codex
over het welzijn op het werk met de volgende opschriften:
1° “titel II - organisatorische structuren”;
2° “Hoofdstuk V.- Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk.”
"'%&-*/(9*4-05#&1"-*/(&/
Art. 50.- De bepalingen van de artikelen 832, tweede tot vijfde lid en 841 tot 842octies van
het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, blijven van toepassing op de bedrijfscomités, de comités van de industriegebieden en de arrondissementscomités die zijn opgericht
en werken op 20 juli 1999 totdat deze comités zijn omgevormd tot een vaste commissie als
bedoeld in artikel 36.
Art. 51.- Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het Werk wordt opgeheven.
De bepalingen van het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit blijven evenwel gelden tot
de Hoge Raad met toepassing van het onderhavige besluit is samengesteld.
Art. 52.- Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
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HOOFDSTUK VI :
VORMING EN BIJSCHOLING VAN DE
PREVENTIEADVISEURS
Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
(B.S. 11.7.2007)
"'%&-*/(*%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de Minister: de Minister die het welzijn op het werk in zijn bevoegdheid heeft;
2° de directeur-generaal HUA: de directeur-generaal van de Algemene directie Humanisering
van de arbeid of zijn afgevaardigde;
3° de directeur-generaal TWW: de directeur-generaal van de Algemene directie Toezicht op
het Welzijn op het Werk;
4° de AD HUA: de Algemene directie Humanisering van de arbeid van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
5° de AD TWW: de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
6° inrichter: de instelling die de aanvullende vorming organiseert;
7° interne dienst: de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
8° externe dienst: de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
9° welzijnswet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk.
"'%&-*/(**""/76--&/%&703.*/(
0OEFSBGEFMJOH*5PFQBTTJOHTHFCJFEFOBMHFNFOFCFQBMJOHFO
Art. 2.- Deze afdeling is van toepassing op:
1° de aanvullende vorming van het eerste en het tweede niveau, die in toepassing van artikel
22 § 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk, wordt opgelegd aan de preventieadviseurs, aan te
duiden door werkgevers van de groepen A en B;
2° de aanvullende vorming die, in toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk,
wordt opgelegd aan de preventieadviseurs deskundig op gebied van arbeidsveiligheid en
die behoren tot de externe diensten.
Art. 3.- De aanvullende vormingen zijn modulair opgebouwd en omvatten een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule van het eerste of het tweede niveau.
De inhoud van de in het eerste lid bedoelde modules is vastgesteld in bijlage II.
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0OEFSBGEFMJOH**5PFMBUJOHTWPPSXBBSEFO
Art. 4.- § 1. Worden toegelaten tot de aanvullende vorming van het eerste niveau de kandidaten die: houder zijn van een bachelordiploma van een universiteit of van een bachelordiploma
van hoger onderwijs op universitair niveau.
§ 2. Worden toegelaten tot de aanvullende vorming van het tweede niveau de kandidaten die
houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.
§ 3. Kandidaten die houder zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming van het
tweede niveau en een praktische ervaring bezitten van minstens vijf jaar als preventieadviseur
kunnen toegelaten worden tot de specialisatiemodule van het eerste niveau om een aanvullende vorming van het eerste niveau te verwerven.
De praktische ervaring wordt geattesteerd door de AD TWW.
De bepaling van het eerste lid betreffende de praktische ervaring is niet van toepassing op de
kandidaten waarvan de werkgever overgaat van groep C of B naar groep A. De kandidaten
moeten in dit geval het eerste niveau verwerven binnen de vier jaar na de overgang.
0OEFSBGEFMJOH***1SPHSBNNB PSHBOJTBUJFFOFWBMVBUJFWBOEFNPEVMFT
Art. 5.- De cursusmodules zijn zo opgevat en gestructureerd dat de kandidaat voor een functie van preventieadviseur op het einde van de cursussen de kennis en de vaardigheden heeft
verworven, opgesomd in de bijlage II bij dit besluit.
Art. 6.- De cursusmodules moeten voldoende gericht zijn op de praktijk en doorweven zijn
van de principes van de welzijnswet.
De cursisten moeten voldoende in contact komen met de sociale partners en andere actoren
binnen het bedrijf.
Art. 7.- Het lesrooster van de multidisciplinaire basismodule beslaat ten minste 120 uren.
Het lesrooster van de specialisatiemodule van het eerste niveau beslaat ten minste 280 uren.
Het lesrooster van de specialisatiemodule van het tweede niveau beslaat ten minste 90 uren,
gespreid over maximum één jaar.
Art. 8.- De organisatie van de cursusmodules wordt overgelaten aan het vrij initiatief van de
inrichters voor zover de bepalingen van deze afdeling en de criteria van de bijlagen van dit
besluit worden nageleefd.
Een inrichter mag slechts cursussen aanvullende vorming organiseren die de multidisciplinaire basisvorming en één of beide specialisatiecursussen omvatten.
De organisatie en de omkadering van de specialisatiemodule van het eerste niveau moeten van
universitair niveau zijn.
Art. 9.- De lesgevers moeten voldoende voeling hebben met de praktijk. Er wordt voor de
praktijkgerichte onderdelen van de cursus zo veel mogelijk beroep gedaan op mensen uit de
praktijk, in het bijzonder preventieadviseurs van interne en externe diensten, arbeidsgenees-
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heren, vertegenwoordigers van de sociale partners, externe diensten voor technische controles
op de werkplaats, bevoegde ambtenaren.
Art. 10.- De aanvullende vormingen worden afgesloten met een grondige evaluatie van de
cursisten.
Deze evaluatie omvat:
1° het testen van de kennis en het inzicht in de leerstof;
2° het opstellen en de verdediging van een eindwerk waarmee de cursist aantoont de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te kunnen toepassen.
De evaluatie dient in zijn geheel representatief te zijn voor het testen van de kennis en de
vaardigheden die krachtens bijlage II van toepassing zijn op de module waarvoor de proef
wordt afgelegd.
De inrichters kunnen cursisten vrijstellen van de vakken waarover zij reeds een examen of een
proef hebben afgelegd in het kader van een vorming op universitair niveau.
De verdediging van het eindwerk gebeurt voor een multidisciplinaire jury.
De bevoegde ambtenaren van de AD TWW worden hierover tijdig ingelicht en worden hiervoor uitgenodigd.
Art. 11.- Elke inrichter richt een stuurgroep op. De stuurgroep is samengesteld uit:
1° een vertegenwoordiger van de inrichter;
2° minstens één vertegenwoordiger van een andere inrichter die onafhankelijk is ten opzichte van de betrokken inrichter;
3° minstens twee vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties;
4° minstens twee vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties;
5° minstens één vertegenwoordiger van de preventieadviseurs;
6° minstens één vertegenwoordiger aangeduid door de cursisten.
De directeur-generaal TWW of zijn afgevaardigde woont de vergaderingen van de stuurgroep
bij als waarnemer.
Art. 12.- De stuurgroep heeft als opdracht:
1° aanbevelingen te doen aan de inrichter met betrekking tot de toepassing van de bepalingen
van dit besluit en de wijze waarop de doelstellingen van dit besluit kunnen worden
bereikt;
2° het in artikel 14 bedoelde verslag te evalueren.
De stuurgroep stelt van haar activiteiten een verslag op. Een afschrift van dit verslag wordt
gestuurd naar de inrichter, de directeur-generaal TWW en de commissie, bedoeld in artikel 20.
Art. 13.- De stuurgroep vergadert telkens de inrichter een in artikel 14 bedoeld verslag heeft
opgesteld en minstens eenmaal per jaar.
Art. 14.- De inrichters bezorgen, telkens een vormingscyclus is beëindigd, aan de in artikel
11 bedoelde stuurgroep, aan de AD HUA en aan de AD TWW een verslag.
Dit verslag vermeldt de volgende gegevens:
1° wijzigingen in het programma en de organisatie van de cursussen;
2° de aangewende methoden;
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3°
4°
5°
6°

de namen en referenties van de lesgevers;
de voorzieningen voor de cursisten;
de evaluatie door de cursisten van de cursus en van de lesgevers;
de cursisten (naam, adres en eventueel bedrijf) die met vrucht de vormingscyclus beëindigd hebben.

Het verslag wordt opgesteld ten laatste drie maand na het beëindigen van de vormingscyclus.
0OEFSBGEFMJOH*7&SLFOOJOHWBOEFWPSNJOH
Art. 15.- De aanvraag tot erkenning van een aanvullende vorming wordt ingediend bij de AD
HUA en bevat de inlichtingen bepaald in bijlage I.
Zij dient te gebeuren ten minste zes maanden voor de start van de cyclus waarvoor de erkenning wordt gevraagd.
Art. 16.- De AD HUA onderzoekt de aanvraag.
Zij gaat inzonderheid na of de inrichter voldoet aan de voorwaarden inzake het programma,
de organisatie en de evaluatie van de aanvullende vorming en of de inhoud van de modules
beantwoordt aan de criteria vastgesteld in bijlage II.
In het kader van haar onderzoek kan de AD HUA alle andere inlichtingen of documenten
vragen die zij nodig acht.
De AD HUA legt de aanvraag samen met haar advies voor aan de commissie, bedoeld in
artikel 20.
De commissie onderzoekt de overeenstemming van de cursussen met de bepalingen van dit
besluit.
De commissie kan de inrichters van de cursussen oproepen en horen.
De AD HUA maakt haar advies en dat van de commissie over aan de Minister.
Art. 17.- De Minister neemt een beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt verleend.
Art. 18.- De erkenning geldt voor een duur van hoogstens vijf jaar. Zij kan evenwel door de
Minister worden ingetrokken of geschorst wanneer de modules niet meer beantwoorden aan
de bepalingen van dit besluit. Vooraleer zijn beslissing tot intrekking of schorsing te nemen,
wint de Minister het advies in van de administratie en van de commissie.
Art. 19.- Onverminderd de overige bepalingen van deze afdeling zijn de inrichters van aanvullende vormingen van het eerste niveau vrijgesteld van de bepalingen betreffende het oprichten
van een stuurgroep en betreffende de erkenning, op voorwaarde dat:
1. zij onderworpen zijn aan een systeem van kwaliteitsbewaking, opgericht door inrichtingen
van het zelfde niveau als het hunne;
2. zij aan de AD HUA de inlichtingen bedoeld in bijlage I overmaken, alsmede de inlichtingen
betreffende het systeem van kwaliteitsbewaking waaraan zij zich onderwerpen;
3. zij het verslag bedoeld in artikel 14 aan de AD HUA en de AD TWW overmaken.
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0OEFSBGEFMJOH7%FDPNNJTTJFCFMBTUNFUEFFSLFOOJOHWBOEFDVSTVTTFO
BBOWVMMFOEFWPSNJOH
Art. 20.- De commissie belast met de erkenning van de cursussen aanvullende vorming is de
vaste operationele commissie van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk,
bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad
voor Preventie en Bescherming op het werk.
Deze commissie heeft als opdracht:
1. het uitbrengen van advies, bedoeld in artikel 16;
2. het uitbrengen van advies over het intrekken of schorsen van de erkenning overeenkomstig artikel 18;
3. het opstellen van leidraden voor de opbouw van de cursusprogramma’s overeenkomstig
bijlage II van dit besluit en het aanpassen ervan aan nieuwe evoluties met betrekking tot
de verschillende modules;
4. de evaluatie van de verslagen van de stuurgroepen bedoeld in artikel 12, tweede lid.
Art. 21.- De commissie is samengesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het
koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk.
"'%&-*/(***#"4*4,&//*47"/%&13&7&/5*&"%7*4&63
7"/%&*/5&3/&%*&/45
Art. 22.- De bepalingen van deze afdeling hebben betrekking op de basiskennis die, in toepassing van artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk, wordt vereist van de preventieadviseurs.
Art. 23.- De preventieadviseurs die een basiscursus hebben gevolgd bij een instelling die
voorkomt op een door de Minister bekend te maken lijst van cursussen, worden geacht te hebben voldaan aan de vereiste van de basiskennis bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit
van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 24.- Om op de in artikel 23 bedoelde lijst te kunnen worden opgenomen, moeten de
instellingen die de basiscursus verstrekken met het oog op het verwerven van de basiskennis
bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk, aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° de inhoud van de cursus moet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 21 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk;
2° beschikken over en zich ertoe verbinden alleen een beroep te zullen doen op lesgevers die
praktijkervaring hebben in de onderwezen materies;
3° zich ertoe verbinden dat de basiscursus minimum 40 uren bestrijkt;
4° over de gepaste middelen beschikken, inzonderheid leslokalen en lesmateriaal;
5° zich ertoe verbinden aan de cursisten die de cursus hebben gevolgd, een getuigschrift van
deelname af te leveren.
Art. 25.- De aanvragen om opgenomen te worden op de lijst bedoeld in artikel 23, worden
ingediend bij de AD HUA.
Deze aanvragen dienen de volgende gegevens te bevatten:
$0%&9

1° benaming, statuut en adres van de instelling;
2° een schriftelijke verklaring waarbij de instelling de verbintenis aangaat de bepalingen van
artikel 24 na te leven.
Art. 26.- Indien na controle door de AD TWW en nadat de instelling in de gelegenheid is
gesteld zich te verklaren, blijkt dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in
artikel 24, wordt zij van de in artikel 23 bedoelde lijst geschrapt.
"'%&-*/(*7#*+4$)0-*/(
Art. 27.- De bepalingen van deze afdeling hebben betrekking op de bijscholing die in toepassing van artikel 23 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk, kadert in het recht en de plicht van de preventieadviseurs om zich te vervolmaken.
Art. 28.- De bijscholing wordt jaarlijks georganiseerd en heeft betrekking op belangrijke
wijzigingen of nieuwe bepalingen inzake de wetgeving over het welzijn op het werk, alsook
op de vooruitgang van wetenschap en techniek in dit domein.
De bijscholing wordt georganiseerd onder de vorm van studiedagen of seminaries.
Art. 29.- De organisatie van de bijscholing wordt overgelaten aan het vrij initiatief van de
inrichters.
"'%&-*/(78*+;*(*/(4#&1"-*/(&/
Art. 30 tot 32.- wijzigingsbepalingen
"'%&-*/(7*07&3("/(4#&1"-*/(&/&/4-05#&1"-*/(&/
Art. 33.- § 1. De bepalingen van afdeling II van dit besluit zijn van toepassing op de erkenningen die worden verleend na de inwerkingtreding van dit besluit.
§ 2. De erkenningen door de Minister verleend, in toepassing van de voorschriften van het
koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming, opgelegd
aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en hun
adjuncten, blijven gelden voor de duur waarvoor deze erkenningen werden toegekend.
Alle binnen de duur van deze erkenningen gestarte of lopende lessenreeksen blijven geldig tot
het aflopen van de betrokken lessenreeks.
Art. 34.- opheffingsbepaling
Art. 35.- De bepalingen van de artikelen 1 tot 29 van dit besluit vormen titel II, hoofdstuk VI
van de Codex over het welzijn op het werk met het volgend opschrift: “Titel II; Hoofdstuk VI:
vorming en bijscholing van de preventieadviseurs”.
Art. 36.- Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
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BIJLAGE I
AANVRAAG TOT ERKENNING VAN EEN
MODULE AANVULLENDE VORMING
1. Identiteit van de inrichter:
- de benaming van de instelling;
- adresgegevens (maatschappelijke zetel, telefoonnummer, fax, e-mail...);
- de persoon die de inrichting vertegenwoordigt en die namens de inrichting de aanvraag doet (identiteit, woonplaats, hoedanigheid);
- eventuele website.
2. Voorstelling van de instelling:
- welke cursus(sen) worden ingericht;
- beknopte omschrijving;
- middelen waarover de inrichting beschikt (lokalen, materiaal, enz...);
- worden er bijkomende toelatingscriteria gehanteerd: ja of neen
zo ja: welke?
- benaming van het afgeleverde attest bij het beëindigen van de cursus.
3. Samenstelling van de stuurgroep:
Naam, functie, beroep, instantie of organisatie die het lid vertegenwoordigt.
4. Lijst van de lesgevers:
Naam, functie, beroep en het vakgebied waarvoor zij zullen optreden, ondervinding met
betrekking tot de functie van preventieadviseur en het vakgebied.
5. Een logisch en coherent programma van de cursusmodule met het oog op het verwerven van de kennis en vaardigheden opgesomd in bijlage II:
Per cursusvak dienen volgende gegevens verstrekt:
- korte inhoud en beoogd doel;
- naam van de lesgever;
- aantal uren met verdeling over het theoretische en het praktische gedeelte;
- wijze van organisatie van het praktische deel (seminarie, bedrijfsbezoek, stage in
onderneming, enz..).
6. Organisatie:
- aantal jaren waarover de cursussen gespreid zijn;
- verdeling van het theoretische en het praktische deel;
- wijze waarop de stuurgroep betrokken wordt bij de beoordeling van de cursus;
- wijze waarop de cursisten betrokken worden bij de evaluatie van de cursus.
7. Evaluatie:
- wijze van testen van de verworven kennis en vaardigheden (multiple choice systeem,
schriftelijk, mondeling, groepsdiscussie, presentatie, aan het einde van elk module,
aan het einde van de cursus, voor een jury, enz.);
- uiterlijke datum voor het indienen en verdedigen van het eindwerk (mag 12 maanden
na het einde van de theoretische cursus niet overschrijden);
- samenstelling van de jury (‘s).
8. Inschrijvingsgeld.
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BIJLAGE II
A. MULTIDISCIPLINAIRE BASISVORMING
"7&3&*45&7""3%*()&%&/
1. Bekwaam zijn om in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire
en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
2. Bekwaam zijn om leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen
3. Bekwaam zijn om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen
en te verwerken
4. Bekwaam zijn om anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn te integreren
5. Bekwaam zijn om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen
#7&3&*45&,&//*4
1 - INLEIDING
1. kennis van primaire, secundaire en tertiaire preventie
2. kennis van eerste, tweede en derde lijnsinterventie
3. kennis van methodes voor opsporing, analyse, diagnose,...
4. kennis i.v.m. multidisciplinariteit - interdisciplinariteit
5. kennis van het algemene wettelijk kader m.b.t. welzijn op het werk
2 - BASIS PRINCIPES
1. basiskennis van humane en sociale aspecten, organisatie van het werk, employability,
organisatie en communicatieculturen
2. basiskennis van menselijke anatomie, fysiologie en psychologie
3. basiskennis van de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
4. basiskennis van de economische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
5. kennis van de taken, verantwoordelijkheden, statuut, beroepsethiek, en deontologie
van de verschillende actoren in het preventiebeleid: werkgever, hiërarchische lijn,
werknemers, preventieadviseurs
6. basiskennis van andere aspecten die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers: milieu,...
3 - OPSPOREN VAN DE RISICO’S
1. kennis van de globale en participatieve benadering van het werksysteem
2. kennis van risicoanalysetechnieken en basiskennis i.v.m. epidemiologie
3. kennis van arbeidsanalyse en studie van de werkomstandigheden
4. kennis van arbeidsongevallen en beroepsziekten
5. kennis van gegevensverzameling (klachten, afwezigheid, stress, geweld...) en gegevensverwerking (statistiek, epidemiologie)
4 - INLEIDING TOT DE ANALYSE EN PREVENTIEPRINCIPES VAN DE
SPECIFIEKE PREVENTIEDISCIPLINES
1. basiskennis van arbeidshygiëne
2. basiskennis van arbeidsgeneeskunde
3. basiskennis van omgevingsrisico’s
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4. basiskennis van chemische, biologische en fysische agentia: belasting, comfort,
PBM,...
5. basiskennis van fysieke en mentale belasting
6. basiskennis van werkplekinrichting, antropometrie, ergonomie,...
7. basiskennis van psychosociale belasting en beroepsstress
8. basiskennis van arbeidsmiddelen
9. basiskennis van brandpreventie en elektrische risico’s
5 - PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID
1. kennis van de structuren in het preventiebeleid: interne en externe preventiedienst,
comité PBW, externe dienst voor technische controle op de werkplaats
2. kennis van het dynamisch risicobeheersingsysteem, globaal preventieplan, jaarlijks
actieplan,...
3. kennis van vorming en van informatie aan werknemers en hiërarchische lijn
4. kennis van de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers
van een ongeval of een plotse ziekte en van de maatregelen te nemen in geval van een
ernstig en onmiddellijk gevaar
5. kennis van de coördinatie van de preventieactiviteiten
6. basiskennis van communicatie-, consultatie-, overleg-, informatie-, motivatie- en animatietechnieken
7. kennis van vergaderings- en rapporteringstechnieken
8. kennis van samenwerkingsmogelijkheden met en informatievoorziening door organisaties en instellingen: inspectiediensten, adviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars,
wetenschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties,...

B. MULTIDISCIPLINAIRE SPECIALISATIE “NIVEAU I”
7&3&*45&7""3%*()&%&/
1. Bekwaam zijn om de gevaren en risicofactoren op te sporen die bedoeld worden in artikel
5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals die in ondernemingen van groep A aanwezig kunnen zijn,
deze risico’s te analyseren en te evalueren en de noodzakelijke maatregelen voor te stellen
om ze uit te schakelen of zoveel mogelijk te verminderen
2. Bekwaam zijn om arbeidsongevallen te analyseren en de oorzaken te achterhalen teneinde
de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en efficiënt
dynamisch risicobeheerssysteem te kunnen voorstellen
3. Bekwaam zijn om de evolutie te kunnen volgen van het veiligheidsniveau van installaties
gedurende hun levensloop, en bijgevolg bekwaam zijn om een analyse te kunnen uitvoeren van gelijk welke bestaande installatie
4. Bekwaam zijn om de elementen van welzijn op het werk te integreren in kwaliteitszorgsystemen en andere managementsystemen van het bedrijf
5. Bekwaam zijn om het technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid te kunnen
ontwikkelen en organiseren, in het bijzonder m.b.t. Comité voor Preventie en
Bescherming

#*+-"(&
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1. Algemene kennis van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het
werk
2. Kennis van strategieën voor risico-evaluatie en -beheer
3. Kennis van toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
4. Kennis van de logistieke aspecten van het welzijnsbeleid: beheer van de preventiedienst,
aankoop, indienststelling,...
5. Kennis van strategieën i.v.m. opleiding, informatie en communicatie
6. Kennis van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen en basiskennis van kwaliteitszorg
7. Basiskennis van internationaal en Europees welzijnsbeleid
41&$*'*&,&%0.&*/&/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kennis van specifieke risicoanalysetechnieken
Kennis van mechanische risico’s, machinerichtlijn, nieuwe technologieën
Kennis van elektrische risico’s
Kennis van chemische agentia (opslag, transport, behandeling, etikettering, afval)
Kennis van fysische agentia (geluid, trillingen, warmte/koude,...)
Kennis van zware risico’s, noodplanning
Kennis van veiligheid in de procesindustrie
Kennis van brandpreventie, explosiegevaar
Kennis van veiligheid bij bouwwerken, werven, tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Kennis van de veiligheid van gebouwen (security)

C. MULTIDISCIPLINAIRE SPECIALISATIE “NIVEAU II”
7&3&*45&7""3%*()&%&/
1. Bekwaam zijn om de gevaren en risicofactoren op te sporen die bedoeld worden in artikel
5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals die in ondernemingen van groep B aanwezig kunnen zijn,
deze risico’s te analyseren en te evalueren en de noodzakelijke maatregelen voor te stellen
om ze uit te schakelen of zoveel mogelijk te verminderen
2. Bekwaam zijn om arbeidsongevallen te analyseren en de oorzaken te achterhalen teneinde
de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en efficiënt
dynamisch risicobeheerssysteem te kunnen voorstellen
3. Bekwaam zijn om de evolutie te kunnen volgen van het veiligheidsniveau van installaties
gedurende hun levensloop, en bijgevolg bekwaam zijn om een analyse te kunnen uitvoeren van gelijk welke bestaande installatie
4. Bekwaam zijn om het technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid te kunnen
ontwikkelen en organiseren, in het bijzonder m.b.t. Comité voor Preventie en
Bescherming
7&3&*45&,&//*4
1. Algemene kennis van arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van het
werk
2. Kennis van strategieën voor risico-evaluatie en -beheer
#*+-"(&

3. Kennis van toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
4. Kennis van de logistieke aspecten van het welzijnsbeleid: beheer van de preventiedienst,
aankoop, indienststelling,...
5. Kennis van strategieën i.v.m. opleiding, informatie en communicatie
6. Basiskennis van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen en van kwaliteitszorg
41&$*'*&,&%0.&*/&/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kennis van mechanische risico’s, machinerichtlijn, nieuwe technologieën
Kennis van elektrische risico’s
Kennis van gevaarlijke stoffen (opslag, transport, behandeling, etikettering, afval)
Basiskennis van zware risico’s, noodplanning
Basiskennis van veiligheid in de procesindustrie
Kennis van brandpreventie, explosiegevaar
Kennis van veiligheid bij bouwwerken - werven
Kennis i.v.m. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Basiskennis van de veiligheid van gebouwen (security)

#*+-"(&

Koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de
preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S.
22.12.2003)
Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt onder vorming verstaan: het verwerven
van de kennis en de bekwaamheden om als deskundige te kunnen worden beschouwd op één
van de gebieden bedoeld in artikel 21, 3°, 4° en 5° van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 2.- De personen die de functie van preventieadviseur deskundig op het vlak van ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale aspecten veroorzaakt door het werk, waaronder
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, als bedoeld in artikel 22, eerste
lid, 3°, 4° en 5° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten
voor preventie en bescherming op het werk wensen uit te oefenen, moeten de volgende vormingen met vrucht hebben beëindigd:
1° wat de ergonomie betreft, de multidisciplinaire basisvorming aangevuld met de specialisatiemodule ergonomie;
2° wat de arbeidshygiëne betreft, de multidisciplinaire basisvorming aangevuld met de specialisatiemodule arbeidshygiëne;
3° wat de psychosociale aspecten veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk betreft, de multidisciplinaire basisvorming
aangevuld met de specialisatiemodule psychosociale aspecten veroorzaakt door het werk,
waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De inhoud van de multidisciplinaire basisvorming, is vastgesteld in bijlage I van dit besluit.
De inhoud van de specialisatiemodules, is vastgesteld in bijlage II van dit besluit.
Art. 3.- De multidisciplinaire basisvorming, waarvan de duur niet minder dan 120 uur mag
bedragen, gespreid over één jaar, wordt gevolgd bij de inrichters van cursussen van aanvullende vorming voor preventieadviseurs, bedoeld bij het koninklijk besluit van 10 augustus
1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming, opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en hun adjuncten.
De specialisatiemodules ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten van de arbeid
waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, waarvan de duur
niet minder dan 280 uur mag bedragen, gespreid over één of twee jaren wordt gevolgd bij de
universiteiten of de hogescholen.
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BIJLAGE I
MULTIDISCIPLINAIRE BASISVORMING
"7&3&*45&#&,8"".)&%&/
1. Bekwaam zijn om in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire
en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.
2. Bekwaam zijn om leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen.
3. Bekwaam zijn om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen
en te verwerken.
4. Bekwaam zijn om anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn
te integreren.
5. Bekwaam zijn om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen.
#7&3&*45&,&//*4
1 - INLEIDING
1. Kennis van primaire, secundaire en tertiaire preventie.
2. Kennis van eerste, tweede en derde lijnsinterventie.
3. Kennis van methodes voor opsporing, analyse, diagnose,...
4. Kennis i.v.m. multidisciplinariteit - interdisciplinariteit.
5. Kennis van het algemene wettelijk kader m.b.t. welzijn op het werk.
2 - BASISPRINCIPES
1. Basiskennis van humane en sociale aspecten, organisatie van het werk, employability,
organisatie en communicatieculturen.
2. Basiskennis van menselijke anatomie, fysiologie en psychologie.
3. Basiskennis van de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk.
4. Basiskennis van de economische aspecten i.v.m. welzijn op het werk.
5. Kennis van de taken, verantwoordelijkheden, statuut, beroepsethiek, en deontologie
van de verschillende actoren in het preventiebeleid: werkgever, hiërarchische lijn,
werknemers, preventieadviseurs.
6. Basiskennis van andere aspecten die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers: milieu,...
3 - OPSPOREN VAN DE RISICO’S
1. Kennis van de globale en participatieve benadering van het werksysteem.
2. Kennis van risicoanalysetechnieken en basiskennis i.v.m. epidemiologie.
3. Kennis van arbeidsanalyse en studie van de werkomstandigheden.
4. Kennis van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
5. Kennis van gegevensverzameling (klachten, afwezigheid, stress, geweld...) en gegevensverwerking (statistiek, epidemiologie).
4 - INLEIDING TOT DE ANALYSE EN PREVENTIEPRINCIPES VAN DE
SPECIFIEKE PREVENTIEDISCIPLINES
1. Basiskennis van arbeidshygiëne.
2. Basiskennis van arbeidsgeneeskunde.
3. Basiskennis van omgevingsrisico’s.
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4. Basiskennis van chemische, biologische en fysische agentia: belasting, comfort,
PBM,...
5. Basiskennis van fysieke en mentale belasting.
6. Basiskennis van werkplekinrichting, antropometrie, ergonomie,...
7. Basiskennis van psychosociale belasting en beroepsstress.
8. Basiskennis van arbeidsmiddelen.
9. Basiskennis van brandpreventie en elektrische risico’s.
5 - PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID
1. Kennis van de structuren in het preventiebeleid: interne en externe preventiedienst,
comité PBW, externe dienst voor technische controle op de werkplaats.
2. Kennis van het dynamisch risicobeheersingsysteem, globaal preventieplan, jaarlijks
actieplan,...
3. Kennis van vorming van en informatie aan werknemers en hiërarchische lijn.
4. Kennis van de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers
van een ongeval of een plotse ziekte.
5. Kennis van de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk
gevaar.
6. Kennis van de coördinatie van de preventieactiviteiten.
7. Basiskennis van communicatie-, consultatie-, overleg-, informatie-, motivatie- en
animatietechnieken.
8. Kennis van vergaderings- en rapporteringstechnieken.
9. Kennis van samenwerkingsmogelijkheden met en informatievoorziening door organisaties en instellingen: inspectiediensten, adviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars,
wetenschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties,...
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BIJLAGE II
A) MODULE SPECIALISATIE ERGONOMIE
7&3&*45&#&,8"".)&%&/01)&5(&#*&%7"/&3(0/0.*&
1. Bekwaam zijn om een enquête te leiden over en een analyse te maken van de verschillende aanvragen om de optimale aanpassing van het werk, de uitrusting en het milieu aan
de menselijke capaciteiten te verzekeren.
2. Bekwaam zijn om een ergonomische studie van de arbeidsomstandigheden te initiëren en
uit te voeren en de verzamelde gegevens te analyseren.
3. Bekwaam zijn om aanbevelingen te geven en te verantwoorden om ergonomische werkposten te realiseren (of te verbeteren), bruikbaar door de ontwerpers, ingenieurs, het
technische kader,...
4. Bekwaam zijn om een ergonomisch project te volgen en tot een goed einde te brengen.
7&3&*45&,&//*4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennis van de strategie voor de beoordeling en het beheer van de risico’s.
Kennis van de wetgeving, reglementering, ergonomische normen.
Kennis van criteria voor ontwerp.
Kennis van de invloed op de gezondheid, het welzijn en de prestaties.
Kennis van de arbeidsanalyse en -onderzoeksmethodologie.
Kennis van het ontwerp van arbeidsstelsels en werkposten.

41&$*'*&,&%0.&*/&/
Kennis van:
'ZTJTDIF
BSCFJETCFMBTUJOH
'ZTJTDIF
CFMBTUJOHWBO
EFBSCFJETQPTU
.FOUBMF
BSCFJETCFMBTUJOH

0OEFSBOEFSFPOUXFSQWBOBSCFJETQPTUFOFOJOUFSGBDF BOUSPQPNFUSJF BBOQBTTJOHBBO
EFJOTQBOOJOHFO CJPNFDIBOJDB HFCBSFOFOIPVEJOHFO 
0OEFS BOEFSF BBOQBTTJOH WBO EF GZTJTDIF JOWMPFEFO BBO EF NFOT MBXBBJ  XBSNUF 
[JDIU USJMMJOHFO OJFUJPOJTFSFOEFTUSBMJOH  EJBHOPTFNFUIPEFTFOQSFWFOUJFDSJUFSJBWPPS
EFIJFSNFFWFSCBOEIPVEFOEFIJOEFS
0OEFSBOEFSFBBOEBDIU XBBL[BBNIFJE JOGPSNBUJFWFSXFSLJOH BOBMZTFWBOEFNFO
TFMJKLFWFSHJTTJOH JOGPSNBUJFFODPNNVOJDBUJFUFDIOPMPHJFÌO TPGUXBSFFSHPOPNJF 

B) MODULE SPECIALISATIE ARBEIDSHYGIENE
7&3&*45&#&,8"".)&%&/01)&5(&#*&%7"/"3#&*%4):(*&/&
1. Bekwaam zijn om chemische, fysische en biologische risicofactoren te herkennen en
documenteren.
2. Bekwaam zijn een beoordeling te initiëren en uit te voeren. Indien nodig metingen uitvoeren van de omstandigheden van de blootstelling aan deze risicofactoren.
3. Bekwaam zijn om aanbevelingen te geven en te verantwoorden om arbeidsgebonden risico’s te vermijden, te elimineren, te verminderen of te bewaken.
4. Bekwaam zijn om een bestek op te stellen voor externe laboratoria.
7&3&*45&,&//*4
1. Kennis van de strategie voor de beoordeling en het beheer van de risico’s.
2. Kennis van de toepasselijke wetgeving, reglementering, normen, criteria, codes van goede
praktijk.
3. Kennis van de effecten op de gezondheid en het welzijn.
4. Kennis van de methodologie voor onderzoek en preventie.
#*+-"(&

5. Kennis van de hiërarchie van preventieve maatregelen: vervanging, verwijdering, vermindering van de sterkte van de bron, ventilatie, plaatselijke afzuiging,...
41&$*'*&,&%0.&*/&/
Kennis van:
$IFNJTDIF
BHFOUJB
'ZTJTDIF
BHFOUJB
#JPMPHJTDIF
BHFOUJB
.FUJOHFO

0OEFSBOEFSFUPYJDPMPHJF QSJODJQFTWBOUPYJDPLJOFUJFLFOCJPNPOJUPSJOH WFJMJHIFJEJOEF
TDIFJLVOEJHF JOEVTUSJF  WPPSLPNFO WBO POHFWBMMFO  CSBOE  POUQMPGGJOH   FO CFSPFQT
[JFLUFO
0OEFSBOEFSFHFMVJEFOUSJMMJOHFO LMJNBBU OJFUJPOJTFSFOEFTUSBMJOHFO JPOJTFSFOEFTUSB
MJOHFO WFSMJDIUJOH FMFLUSPNBHOFUJTDIFWFMEFO ESVLCFMBTUJOHFODPNGPSU
0OEFSBOEFSFJOGFDUJFTFOBMMFSHJFÌO CBDUFSJÌO FOEPUPYJOFT WJSVTTFO TDIJNNFMT FO[
FOIVOCJKQSPEVDUFO
0OEFSBOEFSFNFFUUFDIOJFLFO FQJEFNJPMPHJTDIFTUBUJTUJFLFOUPFHFQBTUPQNFUJOHFO

C) MODULE SPECIALISATIE PSYCHOSOCIALE
ASPECTEN VAN HET WERK EN VAN GEWELD,
PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP
HET WERK
7&3&*45&#&,8"".)&%&/01)&5(&#*&%7"/14:$)040$*"-&
"41&$5&/
1. Bekwaam zijn om te detecteren, analyseren, evalueren, raad te geven en oplossingen voor
te stellen op het vlak van de psychosociale aspecten.
2. Bekwaam zijn om niet alleen te kunnen werken in het perspectief van gedragsveranderingen maar evenzeer van organisatie- en cultuurverandering en structurele maatregelen.
3. Bekwaam zijn om alle betrokkenen te motiveren en te overtuigen om actief mee te werken
aan structurele oplossingen.
7&3&*45&,&//*4
1. Kennis van de strategie voor de beoordeling en het beheer van de risico’s.
2. Kennis van de toepasselijke wetgeving, reglementering, normen, en codes van goede
praktijk.
3. Kennis van de psychologische en sociale determinanten van menselijk gedrag en van
veiligheid, gezondheid en welzijn.
4. Kennis van de onderzoeksmethoden en technieken van enquêtering, organisatie- en cultuuronderzoek en de verwerking van de gegevens die daaruit resulteren.
5. Kennis van de mogelijkheden om de kwaliteit van de arbeid te bevorderen.
6. Kennis van de organisatieontwikkeling en veranderingsstrategieën in verband met de
psychosociale problematiek.
7. Kennis van de methoden, vaardigheden en houdingen voor een procesmatige en participatieve benadering van de problematiek.
8. Kennis van de beïnvloedingsstrategieën, vaardigheden en houdingen om veranderingen te
kunnen implementeren.
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Kennis van:
4USFTT

(FXFME QFTUFSJK
FO FOPOHFXFOTU
TFLTVFFMHFESBH
PQIFUXFSL
"SCFJETPSHBOJTBUJF

0OEFS BOEFSF LXBMJUFJU WBO EF BSCFJE JO SFMBUJF UPU EF JOIPVE  BSCFJETWPPSXBBSEFO 
DPOUBDUFOFOBSCFJETPNHFWJOH TUSFTTNPEFMMFO TBNFOXFSLJOHNFUHFTQFDJBMJTFFSEF
DFOUSB
0OEFS BOEFSF HF[BHTSFMBUJFT  LMBDIUFOCFIBOEFMJOH  UFDIOJFLFO WPPS QFSTPPOMJKL
POEFSIPVENFUTMBDIUPGGFSEBEFS PQWBOH IVMQFOPQWPMHJOHWBOTMBDIUPGGFSTEBEFST 
BBOFOBGUFSBEFOUIFSBQFVUJTDIFIBOEFMJOHFO USBVNB WFSUSPVXFOTQFSTPPO TBODUJF
CFMFJE TBNFOXFSLJOHNFUHFTQFDJBMJTFFSEFDFOUSB
0OEFSBOEFSFUJKETCFIFFS CFIFFSWBOQMBOOJOH XFSLPSHBOJTBUJFWPSNFOFOIVOTQF
DJGJFLFSJTJDPT NBOBHFNFOUTZTUFNFO
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TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN
HOOFDSTUK I:
BASISEISEN
"'%&-*/(*7&*-*()&*%4&/(&;0/%)&*%44*(/"-&3*/(
01)&58&3,
Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheids-signalering op
het werk (B.S. 19.9.1997)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
Omzetting in Belgisch recht van de negende bijzondere richtlijn 92/58/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor
de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk
Artikel 1.- §1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers, de werknemers en de personen, zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
§2. Het is niet van toepassing op:
1° de signalering voorgeschreven voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en
preparaten, producten en uitrusting;
2° de signalering gebruikt voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart
en het luchtverkeer.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° “veiligheids- of gezondheidssignalering”: een signalering die, toegepast op een bepaald
object, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze, door
middel van - al naar gelang van het geval - een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein, een aanwijzing of een
voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk;
2° “verbodssignaal”: een signaal dat een handelswijze, waardoor gevaar zou kunnen worden
gelopen of gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt;
3° “waarschuwingssignaal”: een signaal dat voor een risico of een gevaar waarschuwt;
4° “gebodssignaal”: een signaal dat een bepaalde handelswijze voorschrijft;
5° “reddings- of hulpsignaal”: een signaal dat aanwijzingen geeft met betrekking tot nooduitgangen of hulp- of reddingsmiddelen;
6° “aanwijzingssignaal”: een signaal dat andere aanwijzingen geeft dan die bedoeld onder
2° tot 5°;
7° “bord”: een signaal dat door de combinatie van een geometrische vorm, kleuren en een
symbool of een pictogram een bepaalde aanwijzing verstrekt en waarvan de zichtbaarheid
van het bord wordt gegarandeerd door een voldoende sterke verlichting;
8° “aanvullend bord”: een bord dat samen met een onder 7° genoemd bord wordt gebruikt
en dat aanvullende aanwijzingen verstrekt;
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9° “veiligheidskleur”: een kleur waaraan een bepaalde betekenis is toegekend;
10° “symbool of pictogram”: een afbeelding die een situatie beschrijft of een bepaalde handelswijze voorschrijft en die wordt aangebracht op een bord of een verlicht oppervlak;
11° “lichtsignaal”: een signaal, uitgezonden door een inrichting bestaande uit doorzichtig of
doorschijnend materiaal dat van binnen uit of van achteren wordt verlicht, zodat een lichtgevend oppervlak wordt waargenomen;
12° “akoestisch signaal”: een gecodeerd geluidssignaal, uitgezonden en verspreid door een
daartoe ontworpen inrichting, zonder gebruikmaking van de menselijke stem of van
spraaksynthese;
13° “mondelinge mededeling”: een overeengekomen mondelinge boodschap, met gebruikmaking van de menselijke stem of van spraaksynthese;
14° “hand- of armsein”: een beweging of stand van de armen of handen in gecodeerde vorm,
bedoeld om aanwijzingen te geven aan personen die handelingen verrichten waarbij risico
of gevaar voor werknemers bestaat;
15° “A.R.A.B.”: het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de
besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
16° “etikettering”: de etikettering zoals omschreven in artikel 723 bis van het A.R.A.B., het
koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen
van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu en het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik
ervan.
Art. 3.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28 ter van het A.R.A.B. neemt de werkgever
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers, wat de veiligheids- of gezondheidssignalering op het werk betreft, een passende opleiding krijgen, inzonderheid in de vorm
van nauwkeurige instructies.
De in vorig lid bedoelde opleiding heeft in het bijzonder betrekking op de betekenis van de
signalering, inzonderheid wanneer daarbij woorden worden gebruikt, en op de te volgen algemene en specifieke handelswijzen.
Art. 4.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28 quater van het A.R.A.B. zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers geïnformeerd worden over alle, betreffende de veiligheids- of
gezondheidssignalering op het werk, te nemen maatregelen.
Art. 5.- De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk mag alleen gebruikt worden
voor het overbrengen van boodschappen of informatie, bedoeld in dit besluit.
Art. 6. §1.- Uitgezonderd in de omstandigheden bedoeld in §3, wordt de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk op de volgende wijzen uitgevoerd:
1° op permanente wijze:
a. de signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van reddingsof hulpmiddelen, door middel van borden die overeenstemmen met de voorschriften
van de bijlagen I, II en VI van dit besluit;
b. de signalering voor de lokalisatie en identificatie van het materieel en de uitrusting
voor brandbestrijding, door middel van borden of de veiligheidskleur die overeenstemmen met de voorschriften van de bijlagen I, II en IV van dit besluit;
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c. de signalering op recipiënten en leidingen, overeenkomstig de voorschriften van artikel 10 en van de bijlagen I en III van dit besluit;
d. de signalering van het gevaar door stoten tegen obstakels, door vallende voorwerpen
of voor vallen van personen, door middel van banden of borden die overeenstemmen
met de voorschriften van de bijlagen I, II en V van dit besluit;
e. de markering van verkeerswegen overeenkomstig de voorschriften van de bijlagen
I en V van dit besluit;
2° op occasionele wijze:
a. de signalering van gevaarlijke gebeurtenissen, de oproep van personen voor een specifieke actie, alsmede de dringende evacuatie van personen, door middel van een
lichtsignaal, een akoestisch signaal of een mondelinge mededeling die overeenstemmen met de voorschriften van de bijlagen I, VI, VII en VIII van dit besluit en rekening
houdend met de mogelijkheden tot vrije keuze bedoeld in artikel 8 en tot gelijktijdig
gebruik bedoeld in artikel 9;
b. het leiden van personen, die handelingen verrichten waarbij een risico of een gevaar
bestaat, door middel van hand- of armseinen of mondelinge mededelingen die overeenstemmen met de voorschriften van de bijlagen I, VIII en IX van dit besluit;
§2.- In afwijking van de bepalingen van §1 kan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid aan
werkgevers of categorieën van werkgevers de toestemming verlenen de maatregelen met
betrekking tot de bijlagen VI, VII, VIII, punt 2, en IX, punt 3, van dit besluit, te vervangen
door alternatieve maatregelen die hetzelfde beschermingsniveau garanderen.
De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt verleend op advies van de Administratie van
de arbeidsveiligheid of van de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde, alnaargelang de maatregelen betrekking hebben op de veiligheid, respectievelijk de gezondheid, op
het werk.
De aanvraag is vergezeld van een voorstel van alternatieve maatregelen en van het advies van
het of de betrokken Comités voor Preventie en Bescherming op het werk of, bij ontstentenis
ervan, van de betrokken vakbondsafvaardigingen.
§3.- De signalering die van toepassing is op het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en
zeescheepvaart en het luchtverkeer moet, indien daar reden toe is en onverminderd de bepalingen met betrekking tot de bijlage V, voor dat verkeer worden gebruikt binnen de ondernemingen of inrichtingen.
Art. 7.- De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk moet doeltreffend zijn.
Daartoe eerbiedigt de werkgever de algemene principes, opgesomd in de bijlage I, punt 3, van
dit besluit.
Art. 8.- Bij gelijke doeltreffendheid bestaat een vrije keuze tussen:
1° een band of een bord voor het signaleren van risico’s van struikelen, of vallen door hoogteverschil;
2° de lichtsignalen, de akoestische signalen of de mondelinge mededeling;
3° het hand- of armsein of de mondelinge mededeling.
Art. 9.- De volgende signalen kunnen gelijktijdig gebruikt worden:
1° het lichtsignaal en het akoestisch signaal;

$0%&9

2° het lichtsignaal en de mondelinge mededeling;
3° het hand- of armsein en de mondelinge mededeling.
Art. 10.- Recipiënten die gebruikt worden bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of
preparaten bedoeld in artikel 723 bis van het A.R.A.B., het koninklijk besluit van 24 mei 1982
houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn
voor de mens of voor zijn leefmilieu en het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling
van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op
het op de markt brengen of het gebruik ervan, en recipiënten gebruikt voor de opslag van
dergelijke gevaarlijke stoffen of preparaten alsmede zichtbare leidingen die dergelijke gevaarlijke stoffen of preparaten bevatten of waardoor deze gevaarlijke stoffen of preparaten worden
getransporteerd, moeten voorzien zijn van de voorgeschreven etikettering, zoals gedefinieerd
in artikel 2, 16°.
De bepalingen van het eerste lid zijn niet van toepassing op recipiënten die kortstondig bij
werkzaamheden gebruikt worden of op recipiënten met een vaak wisselende inhoud, mits er
toereikende alternatieve maatregelen worden genomen, inzonderheid op het gebied van voorlichting en opleiding van de werknemers, die hetzelfde beschermingsniveau garanderen.
De etikettering kan:
1° worden vervangen door waarschuwingsborden voorzien in de bijlage II van dit besluit,
met hetzelfde pictogram of symbool;
2° worden aangevuld met extra informatie zoals de naam of de formule van de stof of van
het gevaarlijke preparaat, en met bijzonderheden over het risico;
3° voor het transport van recipiënten op de arbeidsplaats, worden aangevuld met of vervangen door borden die op het niveau van de Europese Ruimte van toepassing zijn voor het
transport van gevaarlijke stoffen of preparaten.
Art. 11.- Plaatsen, lokalen of afgesloten ruimten die worden gebruikt voor de opslag van
aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of preparaten, moeten worden aangeduid door
de passende waarschuwingsborden bedoeld in bijlage II, punt 3, 2°, van dit besluit, of worden
voorzien van een signalering overeenkomstig artikel 10, tenzij, rekening houdend met bijlage
II, punt 1, 4°, wat de afmetingen betreft, de etikettering van de afzonderlijke verpakkingen of
recipiënten daartoe volstaat.
De in het eerste lid bedoelde borden of etikettering moeten, al naar gelang het geval, bij de
opslagruimte of op de toegangsdeur tot de opslagruimte worden geplaatst.
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BIJLAGE I
"-(&.&/&13*/$*1&4*/;",&%&7&*-*()&*%4&/(&;0/%)&*%44*(/"
-&3*/(01)&58&3,
1. Doel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te
begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde
gevaren kunnen veroorzaken.
2. De aanwijzingen in onderstaande tabel gelden voor alle signaleringen met een veiligheidskleur:
,-&63
3PPE

(FFMPGPSBOKFHFFM

#&5&,&/*40'%0&7FSCPETTJHOBBM
(FWBBSBMBSN
#SBOECFTUSJKEJOHTNBUFSJBBMFOCSBOEXFFSVJUSVTUJOH
8BBSTDIVXJOHTTJHOBBM

#MBVX

(FCPETTJHOBBM

(SPFO

3FEEJOHTTJHOBBM FFSTUFIVMQTJHOBBM
7FJMJHFTJUVBUJF

""/8*+;*/(&/&/50&-*$)5*/(&/
(FWBBSMJKLFIPVEJOH
4UPQ TUJMTUBOE OPPETDIBLFMBBST
&WBDVBUJF*EFOUJGJDBUJFFOMPLBMJTBUJF
1BTPQ XFFTWPPS[JDIUJH
7FSJGJDBUJF
)BOEFMXJK[FPGTQFDJGJFLFBDUJF
7FSQMJDIUJOHUPUIFUESBHFOWBOEFQFSTPPOMJKLF
CFTDIFSNJOHTVJUSVTUJOH
%FVSFO VJUHBOHFO XFHFO NBUFSJBBMQPTUFO 
MPLBMFO
5FSVHLFFSOBBSEFOPSNBMFTJUVBUJF

3. De doeltreffendheid van een signalering mag niet in het gedrang worden gebracht door:
1° de aanwezigheid van een andere signalering of van een andere emissiebron van hetzelfde type die de zicht- of hoorbaarheid verstoren. Dit houdt ondermeer in dat:
a. vermeden wordt teveel borden dicht bij elkaar te plaatsen;
b. niet terzelfder tijd twee lichtsignalen worden gebruikt die met elkaar kunnen
worden verward;
c. geen lichtsignaal wordt gebruikt in de nabijheid van een andere, weinig verschillende lichtbron;
d. niet terzelfdertijd twee geluidssignalen worden gebruikt;
e. geen geluidssignaal wordt gebruikt als het omgevingslawaai te sterk is;
2° een slecht ontwerp, een ontoereikend aantal, een slechte plaatsing, een slechte staat of
een slechte werking van de signaleringsmiddelen of -voorzieningen. Dit houdt ondermeer in dat:
a. de signaleringsmiddelen en -voorzieningen, al naar gelang van het geval, geregeld
moeten worden schoongemaakt, onderhouden, geverifieerd en gerepareerd, zo
nodig vervangen, met het oog op het behoud van hun intrinsieke en/of functionele kwaliteiten;
b. het aantal signaleringsmiddelen of -voorzieningen dat moet worden aangebracht,
en de plaats ervan afhankelijk zijn van de grootte van de risico’s of gevaren of van
de te beveiligen zone;
c. bij signaleringen die een energiebron behoeven, in een noodinstallatie voorzien
moet zijn voor het geval dat deze energiebron zou uitvallen, behalve indien het
risico ophoudt te bestaan bij het uitvallen van de energie;
d. een licht- of geluidssignaal bij inwerkingstelling het begin van een gevergde actie
aangeeft en dat de duur ervan even lang moet zijn als de actie het vereist;
e. de licht- en geluidssignalen na ieder gebruik onmiddellijk opnieuw ingeschakeld
moeten worden;
f. de licht- en geluidssignalen vóór de ingebruikneming op hun goede werking en
reële doeltreffendheid moeten worden gecontroleerd. Die controle moet nadien
voldoende vaak worden herhaald;
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g. indien de betrokken werknemers een beperkt gehoor- of gezichtsvermogen hebben, onder meer door het dragen van individuele beschermende uitrusting, adequate aanvullende maatregelen of vervangingsmaatregelen dienen te worden
genomen.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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BIJLAGE II
VOORSCHRIFTEN
BETREFFENDE DE SIGNALERINGSBORDEN
"-(&.&/&*/53*/4*&,&,&/.&3,&/
1° De pictogrammen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en de voor het begrip overbodige
details dienen te worden weggelaten.
2° De specifieke borden in punt 3 moeten voor de aldaar omschreven verboden handelingen,
gevaren, verplichtingen of andere informatie, gebruikt worden. De gebruikte pictogrammen mogen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de voorstellingen in punt 3.
De betekenis ervan dient evenwel dezelfde te zijn en verschillen of aanpassingen mogen
de betekenis niet onduidelijk maken.
3° De borden moeten gemaakt zijn van materiaal met een zo groot mogelijke schokvastheid
en weerbestendigheid.
4° De borden moeten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen
bezitten dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.
(&#36*,40.45"/%*()&%&/
1° De borden worden in beginsel, rekening houdend met eventuele obstakels, op passende
hoogte en op een passende plaats ten opzichte van het gezichtsveld geïnstalleerd, hetzij
bij de toegang tot een zone waar een algemeen risico bestaat hetzij in de onmiddellijke
nabijheid van een bepaald risico of het te signaleren object, en wel op een goed verlichte
en gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats.
Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden dienen fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht te worden gebruikt.
2° Een bord moet worden verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat.
5&(&#36*,&/#03%&/
1° Verbodsborden:
a. Intrinsieke kenmerken:
- rond;
- zwart pictogram op witte achtergrond, rode rand en balk (die van links naar rechts
over het pictogram loopt onder een hoek van 45° ten opzichte van de horizontale
lijn) (de rode kleur moet ten minste 35 % van het oppervlak van het bord
beslaan);
b. Specifieke borden:



7FSCPEFOUFSPLFO
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7VVS PQFOWMBNFOSPLFOWFSCPEFO

7FSCPEFOWPPSWPFUHBOHFST






7FSCPEFO
NFUXBUFSUFCMVTTFO

(FFOESJOLXBUFS


7FSCPEFOWPPSUSBOTQPSUWPFSUVJHFO

(FFOEPPSHBOH
WPPSPOCFWPFHEFO

/JFUBBOSBLFO

2° Waarschuwingsborden:
a. Intrinsieke kenmerken:
- driehoekig;
- zwart pictogram op gele achtergrond, zwarte rand (de gele kleur moet ten minste
50 % van het oppervlak van het bord beslaan);
b. Specifieke borden:




0OUWMBNCBSFTUPGGFO 
PGIPHFUFNQFSBUVVS 

&YQMPTJFWFTUPGGFO

(JGUJHFTUPGGFO



#JKUFOEFTUPGGFO

3BEJPBDUJFWFTUPGGFO

)BOHFOEFMBTUFO



5SBOTQPSUWPFSUVJHFO

(FWBBSWPPSFMFLUSJTDIFTQBOOJOH

(FWBBS
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-BTFSTUSBBM

 #FMBOHSJKLNBHOFUJTDIWFME

0YJEFSFOEFTUPGGFO

/JFUJPOJTFSFOEFTUSBMJOH

4USVJLFMFO

7BMMFOEPPSIPPHUFWFSTDIJM



#JPMPHJTDIHFWBBS  

-BHFUFNQFSBUVVS

4DIBEFMJKLFPGJSSJUFSFOEF







TUPGGFO  

3° Gebodsborden:
a. Intrinsieke kenmerken:
- rond;
- wit pictogram op blauwe achtergrond (de blauwe kleur moet ten minste 50 % van
het oppervlak van het bord beslaan);
b. Specifieke borden:

 0PHCFTDIFSNJOHWFSQMJDIU

7FJMJHIFJETIFMNWFSQMJDIU

(FIPPSCFTDIFSNJOHWFSQMJDIU

  &OMBCTFODFEVOQBOOFBVTQÊDJGJRVFQPVSIBVUFUFNQÊSBUVSF Q 
  1JDUPHSBNNFQSÊWVQBSMBSSËUÊSPZBMEVBPÚUDPODFSOBOUMBQSPUFDUJPOEFTUSBWBJMMFVSTDPOUSF
MFTSJTRVFTMJÊTÆEFTBHFOUTCJPMPHJRVFTBVUSBWBJM Q 
  -FGPOEEFDFQBOOFBVQFVUËUSFFYDFQUJPOOFMMFNFOUEFDPVMFVSPSBOHÊFTJDFUUFDPVMFVSTFKVTUJGJF
QBSSBQQPSUÆVOQBOOFBVTJNJMBJSFFYJTUBOUDPODFSOBOUMBDJSDVMBUJPOSPVUJÍSF Q 
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"EFNCFTDIFSNJOH
WFSQMJDIU

7FJMJHIFJETTDIPFOFO
WFSQMJDIU

7FJMJHIFJETIBOETDIPFOFO
WFSQMJDIU




7FJMJHIFJETQBL
WFSQMJDIU

(FMBBUTCFTDIFSNJOH
WFSQMJDIU

*OEJWJEVFFMWFJMJHIFJETIBSOBT
WFSQMJDIU




7FSQMJDIUFPWFSTUFFLQMBBUT
WPPSWPFUHBOHFST 

"MHFNFFOHFCPE
FWFOUVFFMTBNFONFUFFOBOEFSCPSE

4° Reddingsborden:
a. Intrinsieke kenmerken:
- rechthoekig of vierkant;
- wit pictogram op groene achtergrond (de groene kleur moet ten minste 50 % van
het bord beslaan);
b. Specifieke borden:

3JDIUJOHWBOFFOVJUHBOH OBBSMJOLT EJF
1MBBUTPGSJDIUJOHWBOFFOVJUHBOHEJFHFXPPOMJKL
HFXPPOMJKLEPPSEFJOEFJOSJDIUJOHBBOXF[JHF
EPPSEFJOEFJOSJDIUJOHBBOXF[JHFQFSTPOFO
HFCSVJLUXPSEUEJUQJDUPHSBNNBHTMFDIUTHFCSVJLU QFSTPOFOHFCSVJLUXPSEUEJUQJDUPHSBNNBHTMFDIUT
HFCSVJLUXPSEFOWPPSVJUHBOHFOEJFPPLBBOEF
XPSEFOWPPSVJUHBOHFOEJFPPLBBOEFFJTFO
WPPSOPPEVJUHBOHFOWPMEPFO UFQMBBUTFOCPWFO  FJTFOWPPSOPPEVJUHBOHFOWPMEPFO FFOTZNNFUSJTDI
QJDUPHSBNXPSEUHFCSVJLUWPPSFFOVJUHBOHOBBS
PGCPWFOFFOEPPSHBOHOBBS FFOVJUHBOH
SFDIUTEJUCPSENBHFWFOFFOTHFIFMEXPSEFO
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1MBBUTPGSJDIUJOHWBOFFOOPPEVJUHBOH
UFQMBBUTFOCPWFO PGCPWFOFFOEPPSHBOHOBBS FFOOPPEVJUHBOH

3JDIUJOHWBOFFOOPPEVJUHBOH OBBSMJOLT
FFOTZNNFUSJTDIQJDUPHSBNXPSEUHFCSVJLUWPPSFFOOPPEVJU
HBOHOBBSSFDIUTEJUCPSENBHFWFOFFOTHFIFMEXPSEFO

5FWPMHFOSJDIUJOH
XPSEUTBNFONFUÊÊOWBOEFPOEFSTUBBOEFCPSEFOHFCSVJLU


&FSTUFIVMQ
7FJMJHIFJETEPVDIF
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0HFOTQPFMFO

%SBBHCFSSJF

5FMFGPPOWPPSSFEEJOHFOFFSTUFIVMQ

5° Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel:
a. Intrinsieke kenmerken:
- rechthoekig of vierkant;
- wit pictogram op rode achtergrond (de rode kleur moet ten minste 50 % van het
oppervlak van het bord beslaan);
b. Specifieke borden:



#SBOETMBOH

-BEEFS

#MVTBQQBSBBU

5FMFGPPOWPPS#SBOECFTUSJKEJOH

5FWPMHFOSJDIUJOH
XPSEUTBNFONFUÊÊOWBOEFCPWFOTUBBOEFCPSEFOHFCSVJLU

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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BIJLAGE III
VOORSCHRIFTEN INZAKE SIGNALERING OP
RECIPIENTEN EN LEIDINGEN
1. De signalering op de recipiënten en de leidingen moet op de volgende wijze worden aangebracht:
- op de zichtbare zijde(n);
- in de vorm van hard materiaal, zelfklevend materiaal of verf.
2. De intrinsieke kenmerken bedoeld in de bijlage II, punt 1, 3°, en de gebruiksomstandigheden, bedoeld in de bijlage II, punt 2, betreffende de signaleringsborden, zijn, als daar
reden toe is, van toepassing op de etikettering bedoeld in de artikelen 10 en 11.
3. De op leidingen gebruikte etikettering moet, onverminderd artikel 10 en de punten 1 en 2,
zichtbaar en voldoende herhaald worden aangebracht in de nabijheid van de meest gevaarlijke plaatsen, zoals kleppen en aansluitingspunten.
4. De voorraden van een aantal gevaarlijke stoffen of preparaten, bedoeld in artikel 10, kunnen worden aangeduid door het waarschuwingsbord “gevaar”, geplaatst overeenkomstig
de bepalingen van artikel 11, tweede lid.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.

BIJLAGE IV
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE IDENTIFICATIE
EN LOKALISATIE VAN HET BRANDBESTRIJDINGSMATERIEEL
1. Het brandbestrijdingsmaterieel moet geïdentificeerd worden door het kleuren van het
materieel en door middel van een lokalisatiebord en/of het kleuren van de plaatsen of de
toegangen tot de plaatsen waar het brandbestrijdingsmaterieel zich bevindt.
2. De identificatiekleur van het brandbestrijdingsmaterieel is rood.
Met het oog op een gemakkelijke identificatie moet het rode oppervlak groot genoeg
zijn.
3. De in de bijlage II, punt 3, 5°, bedoelde borden moeten worden gebruikt al naar gelang
van de plaats waar dit materiaal zich bevindt.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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BIJLAGE V
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE SIGNALERING VAN
OBSTAKELS EN GEVAARLIJKE PLAATSEN EN DE
MARKERING VAN VERKEERSWEGEN
4*(/"-&3*/(7"/0#45",&-4&/(&7""3-*+,&1-""54&/
1° De signalering van gevaar door stoten tegen obstakels, door vallende voorwerpen of personen, geschiedt door middel van geel, afgewisseld met zwart, of rood, afgewisseld met
wit, binnen de bebouwde zones van de onderneming waartoe de werknemers in het kader
van hun werk toegang hebben.
2° De afmetingen van de signalering dienen rekening te houden met de afmetingen van het
gesignaleerde obstakel of de gesignaleerde gevaarlijke plaats.
3° De gele en zwarte of rode en witte banden moeten onder een hoek van circa 45° worden
aangebracht en ongeveer dezelfde afmetingen hebben.
4° Voorbeeld:

."3,&3*/(7"/7&3,&&348&(&/
1° De verkeerswegen voor voertuigen dienen duidelijk door middel van doorlopende strepen
met een goed zichtbare kleur - bij voorkeur wit of geel, doch afhankelijk van de kleur van
de grond - te worden aangegeven.
2° Bij het aanbrengen van de strepen moet rekening worden gehouden met de nodige veiligheidsafstanden tussen de voertuigen die er kunnen rijden en elk voorwerp dat zich in de
nabijheid kan bevinden alsook tussen de voetgangers en de voertuigen.
3° In de bebouwde zones moeten de zich buiten bevindende permanente wegen niet worden
gemarkeerd, voor zover zij voorzien zijn van passende hekken of een passende bestrating.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.

BIJLAGE VI
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE LICHTSIGNALEN
*/53*/4*&,&,&/.&3,&/
1° Rekening houdend met de gebruiksomstandigheden moet het door een signaal uitgezonden licht een aan de omgeving aangepast lichtcontrast veroorzaken dat niet tot verblinding
mag leiden maar voldoende zichtbaar moet zijn.
2° Het lichtoppervlak dat een signaal uitzendt, moet uniform van kleur zijn of een pictogram
op een bepaalde achtergrond bevatten.
3° De uniforme kleur moet beantwoorden aan de tabel inzake de betekenis van de kleuren,
opgenomen in bijlage I, punt 2.
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4° Wanneer het signaal een pictogram bevat, moet dit voldoen aan alle op signaleringsborden
van toepassing zijnde regels, als nader omschreven in bijlage II.
#*+;0/%&3&(&#36*,43&(&-4
1° Wanneer een voorziening een continu en intermitterend signaal kan uitzenden, moet het
intermitterende signaal worden gebruikt om ten opzichte van het continue signaal aan te
geven dat het gaat om een situatie die een groter gevaar inhoudt of waarbij de gewenste
of verplichte interventie of actie met grotere spoed moet worden uitgevoerd.
De duur van elke flits en de frequentie van de flitsen van een intermitterend lichtsignaal
moeten zodanig zijn geregeld:
- dat een goede perceptie van de boodschap wordt gegarandeerd en
- dat wordt vermeden dat er verwarring ontstaat tussen verschillende lichtsignalen,
respectievelijk tussen een intermitterend en een continu lichtsignaal.
2° Wanneer een intermitterend lichtsignaal wordt gebruikt in plaats of ter aanvulling van een
geluidssignaal, moet de code van het signaal identiek zijn.
3° Een voorziening om een lichtsignaal uit te zenden in geval van groot gevaar, moet speciaal
bewaakt worden of uitgerust zijn met een reservelamp, die, bij defekt van de in gebruik
zijnde lamp, automatisch haar functie overneemt.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.

BIJLAGE VII
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE AKOESTISCHE
SIGNALEN.
*/53*/4*&,&,&/.&3,&/
1° Een akoestisch signaal moet:
a. een geluidsniveau hebben dat duidelijk hoger is dan het niveau van het omgevingslawaai, zodat het goed hoorbaar is, doch niet te luid of pijnlijk voor de oren;
b. gemakkelijk herkenbaar zijn, ondermeer rekening houdend met de duur van de impulsen en met het interval tussen impulsen en groepen van impulsen, en gemakkelijk te
onderscheiden zijn van een ander geluidssignaal en andere omgevingsgeluiden.
2° Wanneer een voorziening een akoestisch signaal met variabele en vaste frequentie kan
uitzenden, moet de variabele frequentie worden gebruikt om ten opzichte van de vaste
frequentie aan te geven dat het gaat om een situatie die een groter gevaar inhoudt of waarbij de gewenste of verplichte interventie of actie met grotere spoed moet worden uitgevoerd.
5&(&#36*,&/$0%&
Het geluid van een ontruimingssignaal moet continu zijn.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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BIJLAGE VIII
VOORSCHRIFTEN
INZAKE DE MONDELINGE MEDEDELING
*/53*/4*&,&,&/.&3,&/
1° De mondelinge mededeling vindt plaats tussen een spreker of zender en één of meer toehoorders, en wel in de vorm van korte teksten, woordgroepen en/of afzonderlijke woorden, eventueel gecodeerd.
2° De mondelinge boodschappen moeten zo kort, eenvoudig en duidelijk mogelijk zijn; de
taalvaardigheid van de spreker en het gehoorvermogen van de toehoorder(s) moeten voldoende zijn om een ondubbelzinnige communicatie tot stand te brengen.
3° De mondelinge medewerking is direct (gebruik van de menselijke stem) of indirect (menselijke stem of spraaksynthese, verspreid door een gepast middel).
#*+;0/%&3&(&#36*,43&(&-4
1° De betrokken personen moeten de gebruikte taal goed kennen, zodat zij de mondelinge
boodschap correct kunnen uitspreken en begrijpen en zich al naar gelang van de boodschap op passende wijze kunnen gedragen op het vlak van de veiligheid of de gezondheid.
2° Wanneer een mondelinge mededeling wordt gebruikt in plaats of ter complementering van
hand- of armseinen, moeten, als er geen codes worden gebruikt, woorden worden gebezigd zoals bijvoorbeeld:
- start: om het begin van een commando aan te duiden;
- stop: om een beweging te onderbreken of te beëindigen;
- einde: om de werkzaamheden stop te zetten;
- hijsen: om een last te doen ophijsen;
- vieren: om een last te doen dalen;
- vooruit/achteruit/naar rechts/naar links: de betekenis van deze bewegingen dient in
voorkomend geval gecoördineerd te worden met de dienovereenkomstige hand- of
armseinen;
- gevaar: om een noodstop af te dwingen;
- snel: om uit veiligheidsoverwegingen een beweging te versnellen.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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BIJLAGE IX
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE HAND- EN ARMSEINEN.
*/53*/4*&,&,&/.&3,&/
Een hand- en armsein moet precies en eenvoudig zijn, uit een breed gebaar bestaan; ge-makkelijk te geven en te begrijpen zijn en goed van een ander hand- of armsein kunnen worden
onderscheiden.
Het gelijktijdig gebruik van beide armen dient symmetrisch te verlopen en mag slechts één
enkel signaal weergeven.
Mits zij een ten minste gelijkwaardige betekenis en begrijpelijkheid hebben en beantwoorden aan de hierboven genoemde kenmerken, mogen de gebruikte hand- en armseinen licht
afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de in punt 3 opgenomen voorstellingen.
#*+;0/%&3&(&#36*,43&(&-4
1° De persoon die seinen geeft, genaamd seingever, geeft met behulp van hand- en arm-seinen besturingsinstructies door aan de ontvanger van de seinen, genaamd bestuurder.
2° De seingever moet de gehele besturingsoperatie kunnen zien, zonder daarbij door de
handeling gehinderd te worden.
3° De seingever moet zijn aandacht uitsluitend wijden aan het geven van de besturingsinstructies en de veiligheid van de werknemers die zich in de nabijheid bevinden.
4° Wanneer niet aan de in punt 2, 2°, genoemde voorwaarden kan worden voldaan, dienen
één of meer bijkomende seingevers te worden ingeschakeld.
5° De bestuurder moet de in uitvoering zijnde transportbeweging stopzetten om nieuwe
instructies te vragen, wanneer hij de ontvangen orders niet met de nodige veilig-heidsgaranties kan uitvoeren.
6° Maatregelen ter ondersteuning van de hand- en armseinen:
a. De seingever moet gemakkelijk door de bestuurder kunnen worden herkend.
b. De seingever dient één of meer geëigende herkenningstekens te dragen, bijvoorbeeld,
jas, helm, ondermouwen, armbanden, bats (seinschijf).
c. Deze herkenningstekens dienen een heldere, bij voorkeur voor alle tekens gelijke
kleur te hebben, die uitsluitend door de seingever mag worden gebruikt.
5&(&#36*,&/(&$0%&&3%&(&#"3&/
Inleidende opmerking:
De hierna aangegeven gecodeerde gebaren doen geen afbreuk aan het gebruik van andere, op
het niveau van de Europese ruimte van toepassing zijnde, codes, met name in bepaalde activiteitssectoren, waarmee dezelfde handelingen worden aangeduid.
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 1997.
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Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
tabaksrook (B.S. 2.3.2005, ed. 1)
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, a) tot d) en 2°, van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Dit besluit is niet van toepassing op:
1° alle gesloten plaatsen waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie aangeboden
worden en waar het toegelaten is te roken, met toepassing van de artikelen 2, §2, en 3, §1
van het koninklijk besluit van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde
openbare plaatsen;
2° de als private vertrekken te beschouwen gesloten plaatsen van alle instellingen van maatschappelijke dienstverlening en van de gevangenissen, waar de bewoners en niet-bewoners mogen roken onder de voorwaarden die er voor hen zijn vastgelegd;
3° privé-woningen, behalve de ruimten die exclusief bestemd zijn voor professioneel gebruik
en waar werknemers worden tewerkgesteld.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° werkruimte:
a) elke arbeidsplaats, ongeacht of deze zich binnen of buiten een onderneming of inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een gesloten of in een open ruimte bevindt,
met uitzondering van de ruimte in open lucht;
b) en elke open of gesloten ruimte binnenin de onderneming of inrichting waar de werknemer toegang tot heeft;
3° sociale voorzieningen: de sanitaire voorzieningen, de refter en de lokalen bestemd voor
rust of eerste hulp;
4° rookkamer: lokaal waar gerookt mag worden en dat uitsluitend daartoe bestemd is;
5° het Comité: het Comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis
hiervan, de syndicale afvaardiging of, bij ontstentenis hiervan, de werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet.
Art. 4.- Elke werknemer heeft het recht te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook.
Art. 5.- § 1. De werkgever verbiedt het roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen,
evenals in het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door
hem ter beschikking wordt gesteld van het personeel.
§ 2. In afwijking van het verbod bedoeld in § 1, bestaat de mogelijkheid te voorzien in een
rookkamer binnen de onderneming, na voorafgaand advies van het Comité.
Deze rookkamer wordt afdoende verlucht.
De regeling van de toegang tot deze kamer tijdens de werkuren wordt vastgelegd, na voorafgaand advies van het Comité.
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Deze regeling mag geen ongelijke behandeling van de werknemers veroorzaken.
Art. 6.- De werkgever neemt de nodige maatregelen teneinde erover te waken dat derden die
zich in de onderneming bevinden, geïnformeerd worden omtrent de maatregelen die hij toepast overeenkomstig dit besluit.
Art. 7.- § 1. Tot de datum van inwerkingtreding van de artikelen 4, 5 en 6 van dit besluit, voert
de werkgever, in het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem, een algemeen beleid
in om het gebruik van tabak in de werkruimten en de sociale voorzieningen in te perken.
§ 2. Het algemeen beleid bedoeld in § 1:
1° legt de maatregelen alsook de toepassingsregels vast nodig om het tabaksgebruik in de
werkruimten en de sociale voorzieningen in te perken en neemt, zo nodig, de bijkomende
materiële maatregelen om hinder te wijten aan omgevingstabaksrook uit te schakelen;
2° wordt ter kennis gebracht van alle werknemers.
Art. 8.- opheffingsbepaling
Art. 9.- bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk
Art. 10.- Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende
welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzondering van de artikelen 4,
5 en 6 die in werking treden op 1 januari 2006.
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HOOFDSTUK IV:
BIJZONDERE ARBEIDSPLAATSEN
"'%&-*/(*9014-"(1-""54&/70030/57-".#"3&7-0&*450''&/
Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht
ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
0OEFSBGEFMJOH"MHFNFOFCFQBMJOHFO
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers, zoals bepaald bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de opslagplaatsen van zeer licht ontvlambare, licht
ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.
Dit besluit is niet van toepassing:
1° op transportvoertuigen;
2° op fabricagetoestellen waarin de producten een bewerking moeten ondergaan en de pompen en buffervaten, gekoppeld aan de productie;
3° op hoeveelheden kleiner dan:
a) 50 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen;
b) 500 liter ontvlambare vloeistoffen;
c) 3000 liter brandbare vloeistoffen;
4° op voedingshouders van voertuigen en motoren met inwendige verbranding;
5° op vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen;
6° op verdeeltoestellen, zoals benzine- en dieselpompen voor autobrandstof.
Art. 3.- § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Opslag: het bewaren van vloeistoffen in recipiënten in een hoeveelheid die het dagverbruik (24 uur) overschrijdt.
2° Opslagplaatsen: de ruimten of plaatsen in gebouwen of in open lucht bestemd om de in
dit besluit bedoelde vloeistoffen in vaste of verplaatsbare recipiënten op te slaan.
3° Zeer licht ontvlambare vloeistoffen: vloeibare stoffen en preparaten waarvan het vlampunt lager is dan 0°C en het kookpunt gelijk aan of lager dan 35°C.
4° Licht ontvlambare vloeistoffen: vloeibare stoffen en preparaten waarvan het vlampunt
lager is dan 21°C.
5° Ontvlambare vloeistoffen: vloeibare stoffen en preparaten waarvan het vlampunt lager is
dan of gelijk is aan 55°C, maar minstens 21°C.
6° Brandbare vloeistoffen: vloeibare stoffen en preparaten waarvan het vlampunt lager is dan
of gelijk is aan 100°C en hoger is dan 55°C.
7° Verplaatsbare recipiënten: alle niet vast opgestelde recipiënten (bussen, flessen, jerrycans,
vaten, laadketel,.....) die geen integraal deel uitmaken van het productieprocédé.
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8° Deskundige: hetzij een al dan niet tot de onderneming behorende natuurlijke persoon,
hetzij, een rechtspersoon, die beschikt over de vereiste kennis en de nodige ervaring
omtrent de bouw, de beveiliging, het onderhoud en de controle van reservoirs, tanks, leidingen en toebehoren.
9° Gesloten opslagplaats: ruimte die voor meer dan drie vierden van de omtrek gesloten is
en voorzien van een dak.
10° Open opslagplaats: ruimte in open lucht, die voor maximum drie vierden van de omtrek
is gesloten, eventueel voorzien van een dak.
11° Veiligheidskast: kast in onbrandbaar materiaal bestemd voor de opslag van vloeistoffen
bedoeld in 3° tot 6°.
12° Ondergrondse inkuiping: ondergrondse constructie die geen deel uitmaakt van een
gebouw en die begrensd is door een vloer, wanden en eventueel een dakplaat in metselwerk of beton, waarin reservoirs zijn geplaatst.
13° Vergunde reservoirs en vergunde tanks: reservoirs en tanks die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit vergund zijn in toepassing van de bepalingen betreffende de
politie van de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, bedoeld in artikel 6, §1,
II, 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
14° Tanks: Vast opgestelde bovengrondse reservoirs.
§ 2. De vlampunten bedoeld in §1, 3° tot 6°, worden bepaald volgens de normen NBN T52900, NBN T52-110 en NBN T52-075.
Art. 4.- De kortstondige opslag samenhangend met het vervoer over de weg, per spoor, over
binnenwateren of zeewateren of door de lucht, met inbegrip van laden en lossen en de overbrenging naar of van een andere tak van vervoer in havens, op kaden of in spoorwegemplacementen is niet onderworpen aan de voorschriften van dit besluit.
Wanneer de in dit besluit bedoelde vloeistoffen echter worden opgeslagen in opslagplaatsen
die gelegen zijn in havens, langs kaden of spoorwegemplacementen en die bestemd zijn om
regelmatig dergelijke vloeistoffen kortstondig op te slaan, dan zijn deze opslagplaatsen onderworpen aan de voorschriften van dit besluit.
Art. 5.- De kennis en ervaring van de in artikel 3, §1, 8° bedoelde deskundige moeten ten
allen tijde aan de met het toezicht belaste ambtenaar kunnen aangetoond worden.
Art. 6.- Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid kan in uitzonderlijke omstandigheden,
gewettigd door de aard van de opslag, technische noodzaak, of in geval van onvoorziene
omstandigheden of ten gevolge van de evolutie van de techniek afwijkingen verlenen van de
technische voorschriften van dit besluit.
Deze afwijkingen die het voorwerp uitmaken van een gemotiveerd besluit, worden verleend
op verslag van de Administratie van de arbeidsveiligheid.
Het ministerieel besluit vermeldt de voorwaarden waaronder de afwijking wordt verleend.
0OEFSBGEFMJOH0QTMBHJOWFSQMBBUTCBSFSFDJQJÌOUFO
Art. 7.- Het opslaan van zeer licht ontvlambare, van licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten mag enkel geschieden op plaatsen daartoe bestemd, te
weten:
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1° in open opslagplaatsen;
2° in gesloten opslagplaatsen;
3° in veiligheidskasten.
Het is verboden deze opslagplaatsen aan te leggen in kelderverdiepingen.
Art. 8..- Een veiligheidskast is uitgerust met een opvangbak voor eventuele lekvloeistof en
deuren die ingeval van brand zelfsluitend zijn.
De opvangkuip moet bovendien beantwoorden aan de bepalingen van bijlage I, punt 1.1., bij
dit besluit.
Art. 9.- § 1. De lokalen bestemd voor de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare vloeistoffen moeten beantwoorden aan de bepalingen van artikel 52 van
het ARAB en aan de voorschriften bedoeld in §2.
§ 2. De deuren van de opslagplaatsen gaan naar buiten open.
Indien dit om bedrijfstechnische redenen vereist is mogen de deuren in afwijking van artikel
52 van het ARAB tijdelijk geopend blijven.
In geval van brand moeten de deuren automatisch sluiten.
Art. 10.- De vloer van de open en gesloten opslagplaatsen en de bodem van de veiligheidskasten moeten kuipvormig uitgevoerd worden en geconstrueerd uit onbrandbare materialen.
De inkuiping moet ondoordringbaar zijn en bestand tegen de erin opgeslagen vloeistoffen.
De inkuiping moet conform zijn aan de bepalingen van bijlage I punt 1 van dit besluit.
Art. 11.- In de opslagplaatsen mogen alleen elektrische verlichtingsmiddelen gebruikt worden.
De elektrische installaties beantwoorden aan de voorschriften van het ARAB of van het
Algemeen Reglement op de elektrische installaties, hierna AREI genoemd, en inzonderheid
aan deze die handelen over explosieve atmosferen.
Art. 12.- Alle opslagplaatsen moeten op afdoende wijze, hetzij natuurlijk, hetzij kunstmatig
geventileerd worden.
Art. 13.- De zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen moeten in
gesloten recipiënten bewaard worden.
Zij moeten bovendien tegen de nadelige gevolgen van de inwerking van zonnestralen of van
de straling van gelijk welke warmtebron beschermd worden.
Art. 14.- De recipiënten moeten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.
Art. 15.- De opslag van verplaatsbare recipiënten van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen moet eveneens voldoen aan de bepalingen van bijlage I van
dit besluit.
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0OEFSBGEFMJOH7BTUPQHFTUFMEFSFTFSWPJST"MHFNFOFCFQBMJOHFOWPPSBMMF
WBTUPQHFTUFMEFSFTFSWPJST
Art. 16.- De reservoirs worden gebouwd, getest en geplaatst volgens een norm, een code van
goede praktijk of bij ontstentenis daarvan volgens de regels van goed vakmanschap, aanvaard
door een deskundige, zodanig dat ze alle waarborgen bieden inzake, sterkte, stabiliteit en
dichtheid.
De deskundige vergewist zich van de correcte keuze en de volledige toepassing van de normen, codes en regels van goed vakmanschap.
Art. 17.- De reservoirs moeten uitgerust zijn met een doeltreffend beveiligingssysteem tegen
over- en onderdruk.
Art. 18.- Het ventilatiesysteem voor reservoirs van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare
en ontvlambare vloeistoffen moet afgesloten worden met een toestel dat vlamdoorgang
belet.
Het eventueel opvangen van de uittredende gassen geschiedt via een procédé dat de veiligheid
waarborgt.
Art. 19.- De ontluchtingspijpen van de reservoirs moeten uitmonden in de vrije lucht op een
voldoende hoogte en derwijze dat het uittredend gas de naburige lokalen niet kan binnendringen. De bepalingen van bijlage II punt 2 en bijlage III punt 2 van dit besluit zijn eveneens van
toepassing.
Art. 20.- De reservoirs worden beschermd tegen corrosie, hetzij door ze te vervaardigen uit
corrosiebestendig materiaal, hetzij door het aanbrengen van een corrosiebestendige bekleding,
hetzij door een kathodische bescherming.
De keuze van de bescherming houdt rekening met de opstelling van de houder en desgevallend met de aard van de bodem.
Art. 21.- De reservoirs en bijhorende buizen en toebehoren moeten op equipotentiaal gebracht
worden. Metalen reservoirs moeten geaard worden.
Wanneer een houder voorzien is van een kathodische bescherming, is hij elektrisch geïsoleerd
van het bovengrondse deel van de installatie. De bovengrondse vulleidingen worden in dat
geval stroomopwaarts van deze isolatie geaard.
Art. 22.- Tijdens het vullen en ledigen moeten maatregelen genomen worden om gevaarlijke
elektrostatische ladingen te voorkomen.
Art. 23.- De reservoirs worden getest volgens de code gekozen voor het ontwerp.
Ze ondergaan periodiek een dichtheidsproef volgens de voorschriften van de gebruikte code.
De deskundige vergewist zich van de correcte en volledige toepassing van de regels van de
gebruikte testmethode.
Art. 24.- De aansluitingen om de reservoirs te vullen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
Art. 25.- Bij de vulopening of op een andere voor de informatieverstrekking evenwaardige
plaats moet een plaat aangebracht worden die volgende aanduidingen draagt:
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1°
2°
3°
4°

het nummer van het reservoir;
de naam van de opgeslagen vloeistof;
de gevarensymbolen;
het inhoudsvermogen van het reservoir.

Art. 26.- Het is verboden een bepaald reservoir met andere vloeistoffen te vullen, dan deze
waarvoor hij werd ontworpen, tenzij na onderzoek bewezen is dat deze hiervoor geschikt is.
Dit onderzoek dient te gebeuren door een deskundige.
Art. 27. - Indien de noodzaak bestaat voertuigen te laten rijden over een plaats waar zich
bedolven reservoirs bevinden of over een plaats waar zich een ondergrondse inkuiping
bevindt, moet deze plaats afgesloten worden met een stevige en onontbrandbare vloer die
genoeg mechanische weerstand biedt om te vermijden dat de reservoirs door de voertuigen
beschadigd worden.
0OEFSBGEFMJOH3FDIUTUSFFLTJOEFHSPOECFEPMWFOSFTFSWPJST
Art. 28.- De rechtstreekse plaatsing in de grond is enkel toegelaten voor dubbelwandige
metalen reservoirs en reservoirs in gewapende thermohardende kunststof of in roestvrij
staal.
Art. 29.- De reservoirs dienen stevig door beugels te worden bevestigd aan een onvervormbare fundering waarvan het gewicht zwaar genoeg is om te beletten dat de ledige reservoirs
bij overstroming zouden opgelicht worden.
Art. 30.- De reservoirs worden geplaatst in zand, aarde of een ander aangepast materiaal dat
inert is tegenover het reservoir, zijn bekleding en inhoud en dat ook de bekleding niet mechanisch mag beschadigen.
De reservoirs worden bedekt met een voldoende dikke laag zand, aarde of een ander aangepast
materiaal.
Art. 31.- De bepalingen van bijlage II bij dit besluit zijn eveneens van toepassing.
0OEFSBGEFMJOH3FTFSWPJSTHFQMBBUTUJOPOEFSHSPOETFJOLVJQJOH
Art. 32.- De ondergrondse inkuiping wordt gebouwd in onbrandbare materialen.
Ze moet stevig zijn en waterdicht.
De wanden van de inkuiping mogen niet raken aan gemeenschapsmuren.
Art. 33.- De reservoirs mogen in geen geval ontluchten in de ondergrondse inkuiping.
Art. 34.- Indien de ondergrondse inkuiping wordt opgevuld met zand, aarde of een ander
materiaal moet dit inert zijn tegenover het reservoir, zijn bekleding, de ingehouden vloeistof
en het materiaal van de ondergrondse inkuiping.
Art. 35.- Vanuit het laagste punt van de inkuiping moeten de nodige voorzieningen aangebracht worden om de eventuele lekken op te sporen en eventuele lekvloeistof en het hemelwater te verwijderen.
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Art. 36.- Het is verboden aan de ondergrondse inkuiping een andere bestemming te geven dan
die voor opslagruimte van het reservoir.
Art. 37.- Enkel de leidingen vereist voor de exploitatie van de erin geplaatste reservoirs
mogen doorheen de wanden van de ondergrondse inkuiping gevoerd worden.
Art. 38.- Wanneer de reservoirs een inhoud hebben die groter is dan 2.000 liter, dan dient
tussen de wanden van de reservoirs alsook tussen de reservoirs onderling en die van de ondergrondse inkuiping een vrije ruimte te bestaan om het onderzoek van de reservoirs mogelijk te
maken.
Art. 39.- De bepalingen van bijlage III van dit besluit zijn eveneens van toepassing.
0OEFSBGEFMJOH0QTMBHJOUBOLT
Art. 40.- De tanks moeten op een fundering rusten met een voldoende stabiliteit, om te beletten dat de belasting ongelijke inzakkingen mocht veroorzaken waardoor een gevaar voor
omvallen of breuk zou kunnen ontstaan.
Art. 41.- Rondom de tanks wordt een vloeistofdichte dam in beton, metselwerk, aarde of een
ander onbrandbaar materiaal aangelegd. De aldus bekomen inkuiping heeft een inhoudsvermogen overeenkomstig de bepalingen van bijlage IV van dit besluit.
In afwijking van het eerste lid is geen inkuiping vereist voor dubbelmanteltanks, geplaatst op
een vloeistofdichte bodem onder de voorwaarden bepaald in bijlage IV.
Art. 42.- Het doorvoeren van buizen door de inkuiping is slechts toegelaten indien de dichtheid van de inkuiping verzekerd blijft.
Art. 43.- De inkuipingen moeten voorzien zijn van reddingsladders of onbrandbare trappen,
zo geplaatst dat een persoon die vlucht, snel een reddingsladder of een trap kan bereiken.
Art. 44.- Tussen de tanks onderling of de tank en de dam moet een vrije ruimte bestaan om
het onderzoek van de tank mogelijk te maken.
Art. 45.- De bepalingen van bijlage IV bij dit besluit zijn eveneens van toepassing.
0OEFSBGEFMJOH#FQSPFWJOHFO
Art. 46.- De verplichte beproevingen en dichtheidsonderzoeken bedoeld in dit besluit en zijn
bijlagen worden uitgevoerd door een deskundige.
De werkgever houdt de verslagen van deze beproevingen en onderzoeken ter beschikking van
de met het toezicht belaste ambtenaren.
0OEFSBGEFMJOH#SBOECFWFJMJHJOH
Art. 47.- De bepalingen van de artikelen 50 tot 57 zijn van toepassing onverminderd de bepalingen van artikel 52 van het ARAB.
Art. 48.- In de opslagplaatsen is het verboden vuur te maken, eender welke vlam binnen te
brengen of te roken.
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Dit verbod wordt aangeduid door het pictogram overeenkomstig de reglementaire bepalingen
betreffende de veiligheids- en de gezondheidssignalering.
Het verbod moet worden aangebracht bij de ingang van de betrokken opslagplaats of bij de
ingang van de zone indien in deze zone een totaal rook- en vuurverbod geldt.
Art. 49.- Het werken met vuur of open vlam in de opslagplaatsen is onderworpen aan een
voorafgaandelijke geschreven machtiging die wordt verleend door de werkgever of zijn aangestelde.
Art. 50.- De toestellen die inzonderheid bestemd zijn voor het behandelen, peilen, overtappen
moeten bestand zijn tegen de vloeistoffen waarmee ze in contact komen. Ze dienen beveiligd
te zijn tegen elektrostatische opladingen die tot gevaarlijke ontladingen kunnen aanleiding
geven.
Art. 51.- In de installaties voor de opslag van bedoelde vloeistoffen in niet verplaatsbare
reservoirs moet een voorziening aangebracht worden om bij brand de aanvoer te onderbreken.
Indien dit manueel moet gebeuren, moet dit geschieden van op een veilige plaats.
Art. 52.- De keuze en de opstellingsplaats van de elektrische apparaten dient te beantwoorden
aan de voorschriften van het ARAB of het AREI, inzonderheid aan deze die handelen over
explosieve atmosferen.
Art. 53.- Het vullen en ledigen van vaste reservoirs mag enkel geschieden met behulp van
aangepaste verbindingen die op stevige wijze aan het reservoir bevestigd zijn.
Art. 54.- De werknemers mogen geen schoeisel dragen dat vonkvorming kan veroorzaken.
Art. 55.- In de gesloten opslagplaatsen worden enkel verwarmingstoestellen aangewend, die
geen gevaar opleveren voor de ontsteking van de opgeslagen vloeistoffen.
0OEFSBGEFMJOH#FIBOEFMJOHWBOEFWMPFJTUPGGFO
Art. 56.- De vloeistoffen bedoeld in artikel 2 worden behandeld op een wijze om alle risico’s
op incidenten en ongevallen te voorkomen.
Hiertoe worden inzonderheid de maatregelen bedoeld in de artikelen 59 en 60 genomen.
Art. 57.- Bij reservoirs gevuld met zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare
vloeistoffen:
1° mogen alleen pompen gebruikt worden of inerte gassen als drukkingsmiddel;
2° dienen de nodige maatregelen getroffen te worden opdat de maximaal toelaatbare druk
niet zou overschreden worden.
Art. 58.- Bij het behandelen van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en
brandbare vloeistoffen zullen alle maatregelen genomen worden om morsen te voorkomen.
De nodige middelen moeten aanwezig zijn om toevallige lekvloeistof onmiddellijk en efficiënt op te ruimen.
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0OEFSBGEFMJOH#FUSFEFOWBOPOEFSHSPOETFSFTFSWPJSTFOUBOLTWPPSIFU
VJUWPFSFOWBOPOEFS[PFLFO XFSLFOFOIFSTUFMMJOHFO
Art. 59.- Vooraleer een ondergronds reservoir of een tank te betreden dient een geschreven
machtiging van de werkgever of van zijn aangestelde verkregen te worden.
Hiertoe worden inzonderheid de volgende maatregelen getroffen:
1° alle ontvlambare dampen moeten verwijderd worden, evenals de bezinkingen die na het
ledigen overblijven;
2° onverminderd de bepalingen van artikel 53 van het ARAB is het betreden van een reservoir of tank zonder ademhalingstoestel enkel toegelaten indien uit metingen blijkt dat er
voldoende zuurstof aanwezig is;
3° de grenswaarden voor blootstelling bedoeld in de bijlagen van artikel 103 sexies van het
ARAB mogen niet overschreden worden;
4° gedurende het ganse verblijf in het reservoir of in de tank moeten deze metingen op regelmatige tijdstippen herhaald worden;
5° indien het noodzakelijk is de reservoirs of tanks te betreden vooraleer de dampen van de
opgeslagen vloeistoffen en de bezinkingen die aanleiding kunnen geven tot die dampen
volkomen verwijderd werden, moeten de werknemers een ademhalingstoestel dragen dat
aangepast is aan de omstandigheden en beantwoordt aan de voorschriften van het koninklijk besluit van 31 december 1992 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, hierna
koninklijk besluit betreffende de P.B.M. genoemd;
6° Personen die een reservoir of tank betreden zullen een gordel met schouderbanden dragen,
die verbonden is met een veiligheidskoord, die tot buiten leidt en vastgehouden wordt
door personen die speciaal belast zijn met het toezicht en met de eventuele reddingswerken of dragen een uitrusting die equivalente veiligheidswaarborgen biedt en beantwoordt.
aan de voorschriften van het koninklijk besluit betreffende de P.B.M.;
7° de personen die belast zijn met de eventuele reddingswerken moeten in hun nabijheid het
daartoe benodigde materieel hebben, inzonderheid ladders en touwen, alsmede ademhalingstoestellen die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn en van het type “met toevoer van vrije lucht”, van het type “met toevoer van perslucht” of van het “onafhankelijk”
type zijn, zoals bepaald in het koninklijk besluit betreffende de P.B.M.
Art. 60.- Onverminderd de voorschriften van artikel 61 is het uitvoeren van werken of herstellingen aan ondergrondse reservoirs of aan tanks inzonderheid aan de volgende maatregelen
onderworpen:
1° vooraleer aan een tank of een reservoir werken of herstellingen worden uitgevoerd, worden ze gereinigd volgens een reinigingsmethode die op gebied van brand- en explosiebeveiliging voldoende waarborgen biedt.
2° de werken of herstellingen dienen in een procedure te worden vastgelegd welke geviseerd
moet worden door het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen of één van zijn adjuncten.
3° tijdens de werken of herstellingen zal in het reservoir of de tank een permanente verluchting verzekerd worden.
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0OEFSBGEFMJOH)FSTUFMMJOHWBOWFSQMBBUTCBSFSFDJQJÌOUFO
Art. 61.- De herstellingswerkplaats voor verplaatsbare recipiënten is afgescheiden van de
opslagplaats hetzij door middel van wanden uit onbrandbare materialen, metselwerk of beton
hetzij door een veiligheidsafstand om een eventuele brandoverslag te vermijden.
De herstellingswerkplaats moet voldoen aan de voorschriften van het ARAB of het AREI, in
het bijzonder de artikels die handelen over explosieve atmosferen.
In deze werkplaats mogen geen zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare
vloeistoffen worden opgeslagen.
Art. 62.- Vooraleer de herstelling aan te vatten, moeten de resten van de bedoelde vloeistoffen
en dampen verwijderd worden.
Te dien einde dienen de recipiënten gereinigd te worden volgens een methode die de nodige
waarborgen biedt opdat alle zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen en dampen verwijderd zijn.
De recipiënten moeten tijdens gans de duur van de herstellingen open blijven.
0OEFSBGEFMJOH4JHOBMJTBUJFFOUPF[JDIU
Art. 63.- Een signalisatie die het gebruik van vuur of open vlam en roken verbiedt overeenkomstig de reglementaire bepalingen betreffende de veiligheids- en de gezondheidssignalering op het werk, wordt op de deuren van de lokalen en op de reservoirs aangebracht waarin
de bedoelde vloeistoffen aanwezig zijn. Deze bepaling is niet van toepassing indien er voor
het geheel van de installaties een vuur- en/of rookverbod aan de ingang van de zone is aangebracht.
Art. 64.- De installaties moeten goed onderhouden worden. Aan ieder tekort dat een risico
betekent of dat de veiligheid van het personeel nadelig kan beïnvloeden, moet onverwijld
verholpen worden.
Art. 65.- Maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat onbevoegden de opslagplaatsen
zouden betreden.
0OEFSBGEFMJOH7PPSMJDIUJOHWBOEFXFSLOFNFST
Art. 66.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het ARAB neemt de werkgever
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers een adequate specifieke vorming krijgen en alle inlichtingen ontvangen voor de eigen veiligheid, deze van medewerknemers en deze van derden, overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
De resultaten van de in dit besluit voorgeschreven controles moeten ter kennis gebracht worden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis ervan, aan
de syndicale afvaardiging.
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0OEFSBGEFMJOH5PF[JDIU
Art. 67.- opgeheven (1)
0OEFSBGEFMJOH0WFSHBOHTFOTMPUCFQBMJOHFO
Art. 68.- § 1. De bestaande enkelwandige, rechtstreeks in de grond bedolven reservoirs
mogen slechts verder in gebruik gehouden worden, indien het gaat om vergunde reservoirs.
De bestaande reservoirs die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 17, mogen slechts
verder in gebruik gehouden worden, indien het gaat om vergunde reservoirs.
§ 2. Indien het bestaande reservoir niet volledig overeenstemt met de bepalingen van artikel
16, moet het reservoir aan een dichtheidsproef onderworpen worden onder het toezicht van
een deskundige.
De periodiciteit van de dichtheidsproef wordt bepaald door de deskundige in functie van de
vloeistof in kwestie, maar mag een termijn van vijf jaar niet overschrijden.
Art. 69.- De bestaande tanks die niet volledig voldoen aan alle bepalingen van de artikelen 40
tot 45 mogen slechts verder in gebruik gehouden worden, indien het gaat om vergunde
tanks.
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BIJLAGE I
OPSLAG IN VERPLAATSBARE RECIPIËNTEN
*/)06%7"/%&017"/(,6*1&/
1.1. Veiligheidskast: de minimuminhoud van de opvangkuip van een veiligheidskast is gelijk
aan of groter dan de inhoud van het grootste erin geplaatste recipiënt en is tenminste
gelijk aan één vierde van de inhoud van alle erin geplaatste recipiënten.
1.2. De minimuminhoud van de opvangkuip voor opslag van recipiënten in open en gesloten
opslagplaatsen van de verplaatsbare recipiënten van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen is gelijk aan of groter dan de inhoud van het
grootste erin geplaatste recipiënt en tenminste gelijk aan één vierde van de inhoud van
alle er in geplaatste recipiënten. De inhoud mag tot één tiende teruggebracht worden
indien er een aangepaste brandbestrijdingsinstallatie is aangebracht.
#3"/%8&&345"/%
De brandweerstand van de opslagplaats moet voldoen aan de volgende eisen:
2.1. Opslag in een gebouw: de opslagplaats moet geconstrueerd zijn op de wijze zoals voorgeschreven voor deze lokalen in artikel 52 van het ARAB.
2.2. Opslagplaatsen buiten gebouwen.
Gesloten opslagplaatsen die speciaal werden gebouwd voor de opslag van deze vloeistoffen en die niet beantwoorden aan de bepalingen van artikel 52 van het ARAB moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• zij worden opgetrokken uit onbrandbare materialen, metselwerk of beton;
• zij moeten zich op een voldoende afstand bevinden van elk naburig gebouw om een
eventuele brandoverslag te vermijden.
014-"(7"/;&&3-*$)50/57-".#"3& -*$)50/57-".#"3&&/
0/57-".#"3&7-0&*450''&/4".&/.&5"/%&3&450''&/
De opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare vloeistoffen samen
met andere stoffen is toegelaten mits deze laatste stoffen:
* het risico op ongevallen en de gevolgen ervan niet verhogen;
* bij een eventueel lek de houders van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare stoffen niet kunnen aantasten doordat daartoe de nodige maatregelen zijn getroffen;
* geen gevaarlijke reacties aangaan met de zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of
ontvlambare vloeistoffen.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 1998.
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BIJLAGE II
RECHTSTREEKS IN DE GROND BEDOLVEN
RESERVOIRS
1. Rechtstreeks in de grond bedolven reservoirs moeten minstens een halve meter verwijderd
blijven van de gemeenschapsmuren.
2. De ontluchtingspijpen van ondergrondse reservoirs moeten uitmonden op een hoogte van
ten minste drie meter boven de belendende constructies.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 1998.

BIJLAGE III
RESERVOIRS GEPLAATST IN EEN ONDERGRONDSE
INKUIPING
1. De ruimte bedoeld in artikel 38 moet ten minste vijftig centimeter breed zijn.
2. De ontluchtingspijpen van het in de ondergrondse inkuiping geplaatste reservoir monden
uit op ten minste drie meter boven de begane grond.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 1998.

BIJLAGE IV
BOUW VAN DE OPVANGKUIP VAN TANKS
1. De inkuiping zal een inhoudsvermogen hebben dat gelijk is aan of groter dan:
1° Voor zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en ontvlambare stoffen, de grootste
waarde van:
a) het inhoudsvermogen van de grootste tank, vermeerderd met 25% van het totale
inhoudsvermogen van de andere in de inkuiping geplaatste tanks;
b) de helft van het totale inhoudsvermogen uitgedrukt in liters water van de erin
geplaatste tanks.
2° Voor de brandbare vloeistoffen met uitzondering van de extra zware stookolie: het
waterinhoudsvermogen van de grootste tank.
Bij gemengde opstelling van enkelvoudige en dubbelmanteltanks, dienen deze laatste
niet inrekening gebracht voor de bepaling van de capaciteit van de inkuiping.
2. De inkuiping zal derwijze berekend worden dat zij kan weerstaan aan de vloeistofmassa
die bij breuk, uit de grootste in de kuip geplaatste tank zou kunnen ontsnappen.
Daarenboven zal een afstand, minstens gelijk aan de helft van de hoogte der tanks, tussen
deze en de binnenste onderkant van de inkuipdam worden gelaten.
Deze afstand mag worden verminderd tot 30 centimeter indien de tank door een ringmantel is omgeven, welke belet dat ingeval van breuk, de vloeistof over de rand van de inkuiping zou terecht komen.
De inkuiping kan eveneens gerealiseerd worden door een dubbelmanteltank indien de
tussenruimte bewaakt wordt door een toestel dat automatisch alarmeert bij lekken.
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Indien de inkuiping breder is dan 30 meter dienen de reddingsladders of -trappen zo
geplaatst te worden dat een persoon die vlucht geen grotere afstand moet afleggen dan de
halve breedte van de inkuiping plus 15 meter om een reddingsladder of -trap te bereiken.
De ruimte voor inspectie tussen de tanks onderling en tussen de tanks en de inkuiping
moet tenminste 50 centimeter breed zijn.
Alle andere doorgangen voor bediening moeten minstens één meter breed zijn.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 maart 1998.
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Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door
explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.2003)
Artikel 1.- § 1. Dit besluit en zijn bijlagen zijn de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn
1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid
van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG).
§ 2. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
§ 3. Dit besluit is van toepassing in ruimten waar de personen bedoeld in § 2 een risico kunnen
lopen door explosieve atmosferen.
§ 4. Dit besluit is niet van toepassing op:
1° ruimten die direct gebruikt worden voor en gedurende de medische behandeling van
patiënten;
2° het gebruik van gastoestellen waarop de voorschriften van het koninklijk besluit van 3 juli
1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen van toepassing zijn, in die zin dat deze
gastoestellen zelf niet beschouwd worden als emissiebronnen die een explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken;
3° vervaardiging, bewerking, gebruik, opslag en transport van springstoffen of chemisch
instabiele stoffen;
4° de winningindustrieën waarop het koninklijk besluit van 6 januari 1997 betreffende de
minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van werknemers in de winningindustrieën die delfstoffen winnen met behulp
van boringen, en het koninklijk besluit van 6 januari 1997 betreffende de minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van
werknemers in de winningindustrieën in dagbouw of ondergronds, van toepassing zijn;
5° het gebruik van vervoermiddelen over land, over het water en door de lucht waarop de
desbetreffende voorschriften van de wetten en besluiten tot omzetting in Belgisch recht
van internationale overeenkomsten (zoals ADNR, ADR, ICAO, IMO, RID) en de communautaire richtlijnen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan deze overeenkomsten,
toegepast worden. Vervoermiddelen bestemd voor gebruik in een potentieel explosieve
atmosfeer zijn niet uitgesloten.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° explosieve atmosfeer: een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen,
dampen, nevels of stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich
na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel;
2° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
3° ADNR: het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn;
4° ADR: Het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;
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5° ICAO: de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie;
6° IMO: de Internationale maritieme Organisatie;
7° RID: het Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke stoffen.
Art. 3.- Bij het voldoen aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van artikel
5 van de wet dient de werkgever ter voorkoming van en bescherming tegen explosies, met de
aard van zijn bedrijf overeenstemmende technische en/of organisatorische maatregelen te treffen, met prioriteitsaanduiding en volgens de volgende grondbeginselen:
1° het verhinderen van het ontstaan van explosieve atmosferen of, wanneer dat gezien de
aard van het werk niet mogelijk is;
2° het vermijden van de ontsteking van explosieve atmosferen, en
3° het beperken van de schadelijke gevolgen van een explosie, teneinde het welzijn van de
werknemers te verzekeren.
Deze maatregelen worden zo nodig gecombineerd en/of aangevuld met maatregelen tegen de
uitbreiding van explosies en worden regelmatig herzien, in ieder geval telkens wanneer zich
belangrijke veranderingen voordoen.
Art. 4.- § 1. Bij het voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk, beoordeelt de werkgever de specifieke risico’s die voortvloeien uit explosieve atmosferen, daarbij ten minste rekening houdend met:
1° de waarschijnlijkheid van de aanwezigheid en het voortduren van explosieve atmosferen;
2° de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder
begrepen, aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
3° de installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
4° de omvang van de te verwachten gevolgen.
De explosierisico’s moeten in hun geheel worden beoordeeld.
§ 2. Ruimten die via openingen verbonden zijn of kunnen worden verbonden met ruimten
waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, dienen bij de beoordeling van explosierisico’s in aanmerking te worden genomen.
Art. 5.- Ter verzekering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers treft de werkgever, overeenkomstig de algemene preventiebeginselen en de beginselen van artikel 3, de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:
1° wanneer explosieve atmosferen kunnen ontstaan in hoeveelheden die het welzijn van
werknemers of anderen in gevaar kunnen brengen, de werkomgeving zodanig is dat er
veilig kan worden gewerkt;
2° in een werkomgeving waarin explosieve atmosferen kunnen ontstaan in hoeveelheden die
het welzijn van werknemers in gevaar kunnen brengen, tijdens de aanwezigheid van werknemers passend toezicht gewaarborgd is, in overeenstemming met de risicobeoordeling
door middel van passende technische middelen;
3° personen die geen werknemer zijn, en die om het even welke reden toegang hebben tot
een werkomgeving waarin explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, de veiligheid van
de werknemers niet in het gedrang brengen.
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Art. 6.- Onverminderd de voorschriften van artikel 7 van de wet, is elke werkgever verantwoordelijk voor alle zaken die onder zijn controle staan, wanneer zich op dezelfde arbeidsplaats werknemers van verschillende ondernemingen bevinden.
Onverminderd de voorschriften van hoofdstuk IV van de wet, coördineert de werkgever in
wiens inrichting werknemers van ondernemingen van buitenaf of zelfstandigen werkzaamheden komen uitvoeren, de uitvoering van alle maatregelen inzake het welzijn van de werknemers en preciseert hij in het explosieveiligheidsdocument als bedoeld in artikel 8 het doel van
de coördinatie en de maatregelen en de wijze van uitvoering ervan.
Art. 7.- § 1. De werkgever deelt de ruimten waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn
overeenkomstig bijlage I in, in zones.
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, en indien nodig met het oog op
de vereiste deskundigheid met betrekking tot de bescherming tegen explosies, de afdeling
belast met de risicobeheersing van de externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk, worden overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, betrokken bij de
indeling van de ruimten waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.
§ 2. De werkgever zorgt ervoor dat in de in § 1 bedoelde ruimten de minimumvoorschriften
van bijlage II worden toegepast.
§ 3. Waar nodig worden aan de ingang van ruimten waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan in hoeveelheden die het welzijn van de werknemers in gevaar kunnen brengen, waarschuwingsborden aangebracht overeenkomstig bijlage III.
Art. 8.- Bij het voldoen aan de verplichtingen van artikel 4 zorgt de werkgever ervoor dat er
een document, hierna te noemen “explosieveiligheidsdocument”, wordt opgesteld en bijgehouden.
Uit het explosieveiligheidsdocument moet met name blijken:
1° dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld werden;
2° dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het doel van dit besluit te bereiken;
3° welke ruimten overeenkomstig bijlage I in zones zijn ingedeeld;
4° in welke ruimten de minimumvoorschriften van bijlage II van toepassing zijn;
5° dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, met inbegrip van de alarminstallaties, met de
vereiste aandacht voor de veiligheid worden ontworpen, bediend en onderhouden;
6° dat overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van
de arbeidsmiddelen zijn getroffen.
Het explosieveiligheidsdocument dat betrekking heeft op arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of
arbeidsprocessen die op 30 juni 2003 of later voor het eerst worden gebruikt of ter beschikking van de werknemers worden gesteld, moet voor de aanvang van de werkzaamheden
worden opgesteld.
Het explosieveiligheidsdocument dat betrekking heeft op arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of
arbeidsprocessen die al voor 30 juni 2003 werden gebruikt of ter beschikking van de werknemers werden gesteld, moet ten laatste op 30 juni 2003 opgesteld zijn.
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Het explosieveiligheidsdocument moet worden herzien wanneer belangrijke wijzigingen,
uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces
plaatsvinden.
De werkgever kan bestaande beoordelingen van de explosierisico’s, documenten of andere
gelijkwaardige rapporten die krachtens andere besluiten opgesteld zijn, combineren.
Art. 9.- § 1. Arbeidsmiddelen bestemd voor gebruik op plaatsen waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn, die reeds in gebruik zijn, of die vóór 30 juni 2003 voor de eerste maal
ter beschikking van de werknemers worden gesteld, moeten vanaf die datum voldoen aan de
minimumvoorschriften van bijlage II, deel A van dit besluit, wanneer de risico’s die inherent
zijn aan explosieve atmosferen niet gedekt zijn door de voorschriften van een ander koninklijk
besluit dat een communautaire richtlijn geheel of gedeeltelijk omzet.”
§ 2. Arbeidsmiddelen bestemd voor gebruik in ruimten waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn en die op 30 juni 2003 of later voor de eerste maal ter beschikking van de werknemers worden gesteld, moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage II, deel A en deel B
van dit besluit.
§ 3. Arbeidsplaatsen die ruimten bevatten waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn
en die op 30 juni 2003 of later voor het eerst worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften van dit besluit.
§ 4. Arbeidsplaatsen die ruimten bevatten waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn
en die al vóór 30 juni 2003 werden gebruikt, moeten uiterlijk 3 jaar na die datum voldoen aan
de voorschriften van dit besluit.
§ 5. Indien op 30 juni 2003 of later enige wijziging, uitbreiding of verbouwing wordt ondernomen ten aanzien van arbeidsplaatsen die ruimten bevatten waar een explosieve atmosfeer
aanwezig kan zijn, moet de werkgever maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen aan de voorschriften van dit besluit voldoen.
Art. 10.- Bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk
Art. 11.- Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2003.
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BIJLAGE I
INDELING VAN RUIMTEN WAAR EEN EXPLOSIEVE
ATMOSFEER AANWEZIG KAN ZIJN
0QNFSLJOHWPPSBG
De navolgende indeling is van toepassing in ruimten waar voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de artikelen 3, 4, 7 en 8 moeten worden genomen.
3VJNUFOXBBSFFOFYQMPTJFWFBUNPTGFFSBBOXF[JHLBO[JKO
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn in zodanige hoeveelheden dat
speciale voorzorgsmaatregelen vereist zijn voor de bescherming van het welzijn van de
betrokken werknemers, geldt als een gevaarlijke ruimte in de zin van dit besluit.
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer niet te verwachten is in zulke hoeveelheden dat
speciale voorzorgsmaatregelen vereist zijn, wordt als niet-gevaarlijk beschouwd in de zin van
dit besluit.
Ontvlambare en/of brandbare stoffen gelden als stoffen die een explosieve atmosfeer kunnen
vormen, tenzij uit onderzoek naar de eigenschappen ervan blijkt dat zij in combinatie met
lucht geen explosie zelfstandig kunnen voortplanten.
*OEFMJOHWBOHFWBBSMJKLFSVJNUFO
Gevaarlijke ruimten worden op grond van de frequentie en duur van het optreden van een
explosieve atmosfeer als volgt in zones onderverdeeld:
Zone 0
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van brandbare stoffen
in de vorm van gas, damp of nevel met lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.
Zone 1
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van brandbare stoffen
in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe
aanwezig kan zijn.
Zone 2
Een ruimte waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel
van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf niet
waarschijnlijk is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is.
Zone 20
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar stof in lucht
voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.
Zone 21
Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar stof in lucht,
in normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn.
Zone 22
Een ruimte waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk
brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt,
het verschijnsel van korte duur is.
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Lagen, afzettingen en hopen brandbaar stof worden op dezelfde wijze behandeld als alle
andere mogelijke bronnen die een explosieve atmosfeer kunnen veroorzaken.
Onder normaal bedrijf wordt verstaan: een situatie waarin installaties binnen de ontwerpparameters worden gebruikt.
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BIJLAGE II
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De verplichtingen uit deze bijlage gelden:
- voor de gevaarlijke ruimten in de zin van bijlage I, telkens wanneer zulks vereist is op
grond van de kenmerken van de arbeidsplaats, de werkplek, de uitrusting of de gebruikte
stoffen, of het gevaar dat voortvloeit uit de activiteit, in samenhang met de risico’s die zijn
verbonden aan explosieve atmosferen;
- voor installaties die zich in niet-gevaarlijke ruimten bevinden, en die vereist zijn voor of
bijdragen tot explosieveilig gebruik van installaties die zich op plaatsen bevinden waar
wel explosiegevaar heerst.
0SHBOJTBUPSJTDIFNBBUSFHFMFO
1.1. Opleiding van werknemers
De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn in ruimten waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.
1.2. Schriftelijke instructies, werkvergunningen
Indien het explosieveiligheidsdocument het voorschrijft:
- moet werk in gevaarlijke ruimten worden uitgevoerd volgens de schriftelijke instructies
die door de werkgever vastgesteld zijn;
- moet een systeem van werkvergunningen worden toegepast voor gevaarlijk werk en werk
dat samen met ander werk gevaren kan opleveren.
Werkvergunningen moeten voor de aanvang van het werk worden afgegeven door een bevoegde persoon.
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2.1. Ontsnappende en/of al dan niet bedoeld vrijkomende ontvlambare gassen, dampen,
nevels of brandbaar stof die explosiegevaar kunnen doen ontstaan, worden op passende wijze
afgevoerd of verwijderd naar een veilige plaats of, als zulks niet uitvoerbaar is, veilig opgevangen of met behulp van een andere passende methode ongevaarlijk gemaakt.
2.2. Wanneer een explosieve atmosfeer meerdere soorten ontvlambare en/of brandbare gassen,
dampen, nevels of stoffen bevat, moeten de veiligheidsmaatregelen uitgaan van het grootste
mogelijke risico.
2.3. Bij het vermijden van ontstekingsgevaar overeenkomstig artikel 3, wordt ook rekening
gehouden met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arbeidsomgeving als
ladingsdrager of ladingsproducent uitgaan. De werknemers worden uitgerust met geschikte
werkkledij van materiaal dat niet tot elektrostatische ontladingen leidt die explosieve atmosferen tot ontsteking kunnen brengen.
2.4. Installaties, apparaten, beveiligingssystemen en alle erbij horende verbindingsstukken die
op 30 juni 2003 of later voor het eerst worden gebruikt of ter beschikking van de werknemers
worden gesteld, mogen slechts dan in bedrijf worden genomen, en installaties, apparaten,
beveiligingssystemen en alle erbij horende verbindingsstukken die al vóór 30 juni 2003 werden gebruikt of ter beschikking van de werknemers werden gesteld mogen slechts dan in
gebruik worden gehouden wanneer uit het explosieveiligheidsdocument blijkt dat aan het
gebruik ervan geen explosiegevaar verbonden is. Dit geldt ook voor arbeidsmiddelen en de
erbij horende verbindingsstukken die geen apparaten of beveiligingssystemen zijn in de zin
van het koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen
welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten bieden, indien hun opneming in de installatie aanleiding kan
geven tot ontstekingsgevaar. Er moeten de nodige maatregelen worden getroffen om verwisseling van verbindingsstukken te vermijden.
2.5. Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen en al de erbij horende verbindingsstukken die ter beschikking van
de werknemers wordt gesteld op zodanige wijze ontworpen, gebouwd, gemonteerd en geïnstalleerd zijn, en worden onderhouden en bediend dat het gevaar voor explosies tot een minimum beperkt wordt en dat, mocht er zich toch een explosie voordoen, de uitbreiding ervan
binnen die arbeidsplaats en/of arbeidsmiddelen onder controle of tot een minimum beperkt
blijft. Bij die arbeidsplaatsen worden de nodige maatregelen getroffen om er voor te zorgen
dat de werknemers zo weinig mogelijk fysieke risico’s lopen bij een explosie.
2.6. De werknemers worden waar nodig optisch en/of akoestisch gewaarschuwd en teruggetrokken voordat de omstandigheden worden bereikt waarin zich explosies kunnen voordoen.
2.7. Indien het explosieveiligheidsdocument het voorschrijft, moeten vluchtmiddelen beschikbaar en gebruiksklaar zijn zodat de werknemers gevaarlijke gebieden bij gevaar snel en veilig
kunnen verlaten.
2.8. Voor de eerste inbedrijfstelling van een arbeidsplaats waar explosieve atmosferen aanwezig kunnen zijn, moet de explosieveiligheid van de gehele installatie worden geverifieerd.
Alle vereiste omstandigheden om de explosieveiligheid te waarborgen moeten gehandhaafd
blijven.
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Wat arbeidsplaatsen betreft die al vóór 30 juni 2003 werden gebruikt moet de explosieveiligheid van de gehele installatie geverifieerd zijn en moeten de nodige maatregelen om de explosieveiligheid te waarborgen getroffen zijn uiterlijk op 30 juni 2006.
Met de uitvoering van een dergelijke verificatie worden personen belast die door hun ervaring
en/of beroepsopleiding deskundig zijn op het gebied van de explosieveiligheid.
2.9. Wanneer de risicobeoordeling de noodzaak daarvan aantoont:
- moet het mogelijk zijn te verzekeren dat, wanneer een onderbreking van de energietoevoer
bijkomende gevaren teweeg kan brengen, apparaten en beveiligingssystemen onafhankelijk van de rest van de installatie in alle veiligheid blijven functioneren, in geval van
onderbreking van de energietoevoer;
- moeten automatisch gestuurde apparaten en beveiligingssystemen die van de voorziene
bedrijfsomstandigheden afwijken zonder gevaar manueel kunnen worden uitgeschakeld.
Dergelijke ingrepen mogen alleen door bevoegde werknemers uitgevoerd worden;
- moet, wanneer de noodstopinrichtingen in werking worden gesteld, de opgeslagen energie
zo snel en zo veilig mogelijk afgevoerd of geïsoleerd worden, zodat zij niet langer een
bron van gevaar vormt.
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Voorzover het explosieveiligheidsdocument op basis van een risicobeoordeling geen andere
eisen stelt, moeten in alle ruimten waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn, apparaten en beveiligingssystemen worden gebruikt overeenkomstig de categorieën bepaald in het
koninklijk besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan
heersen, moeten bieden.
Met name de volgende categorieën apparatuur worden in die zones gebruikt, mits zij geschikt
zijn voor de betrokken gassen, dampen, nevels en/of het betrokken stof, naargelang het
geval:
- in zone 0 of zone 20, categorie 1-apparatuur;
- in zone 1 of zone 21, categorie 1- of categorie 2-apparatuur;
- in zone 2 of zone 22, categorie 1-, categorie 2- of categorie 3-apparatuur.

BIJLAGE III
8BBSTDIVXJOHTCPSEWPPSSVJNUFOXBBSFFOFYQMPTJFWFBUNPTGFFS
BBOXF[JHLBO[JKO PWFSFFOLPNTUJHBSUJLFM f
Ruimte waar een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn
Kenmerken:
- driehoekig;
- zwarte letters op gele achtergrond met zwarte rand (de gele kleur moet tenminste 50 %
van het oppervlak van het bord beslaan).
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HOOFDSTUK V:
TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN
Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
(B.S. 7.2.2001)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming van
de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het KB van 25.1.2001
(publicatiedatum: B.S. 23.1.2002, 2e editie; de tekst moet gelezen worden zoals gepubliceerd in B.S. 30.1.2002, 1e editie - erratum: B.S. 23.2.2002, 1e editie)
(7) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(8) koninklijk besluit van 19 januari 2005 (B.S. 27.1.2005, 2e editie)
(9) koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor
tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15.9.2005)
(10) koninklijk besluit van 22 maart 2006 (B.S. 12.4.2006)
(11) koninklijk besluit van 23 oktober 2006 tot aanpassing van verschillende koninklijke
besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (B.S. 21.11.2006)
(12)
koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot wijziging van artikel 65 (B.S. 7.6.2007)
Omzetting in Belgisch recht van de achtste bijzondere richtlijn 92/57/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en de daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet, evenals op de personen die
betrokken zijn bij de werkzaamheden betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld
in artikel 2, § 2 en artikel 14 van de wet.
Art. 2.- § 1. Dit besluit is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, namelijk
de plaatsen waar de volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden
uitgevoerd:
1° graafwerken;
2° grondwerken;
3° funderings- en verstevigingswerken;
4° waterbouwkundige werken;
5° wegenwerken;
9° plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en
tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde
werken;
7° bouwwerken;
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8° montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;
9° inrichtings- of uitrustingswerken;
10° verbouwingswerken;
11° vernieuwbouw;
12° herstellingswerken;
13° ontmantelingswerken;
14° sloopwerken;
15° instandhoudingswerken;
16° onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;
17° saneringswerken;
18° afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in 1° tot 17°.
§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op:
1° de boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrieën;
2° de montage van installaties, inzonderheid, productie-, transformatie-, transport- en behandelingsinstallaties en de tussenkomsten op deze installaties, met uitzondering van de
werken bedoeld in § 1, 6° en van de werken die betrekking hebben op de funderingen, op
de beton- en de metselwerken en op de dragende structuren;
3° de werken bedoeld in § 1 die door één enkele aannemer worden uitgevoerd in een inrichting waar de opdrachtgever werknemers tewerkstelt.
De bepalingen van afdeling VI zijn evenwel van toepassing op de werken bedoeld in het eerste lid, 3°.
Art. 3. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder:
1° “wet”: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° “tussenkomende partij”: elke persoon bedoeld in artikel 14 van de wet, met uitzondering
van de werknemers;
3° “coördinator-ontwerp”: “coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk”, bedoeld in de wet;
4° “coördinator-verwezenlijking”: “coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
verwezenlijking van het bouwwerk”, bedoeld in de wet.
[5° “totale oppervlakte van een bouwwerk”: de som van de horizontaal gemeten oppervlaktes
van de verschillende niveaus van het te verwezenlijken bouwwerk.
Maken deel uit van eenzelfde bouwwerk, alle al dan niet aan elkaar palende constructies
die deel uitmaken van eenzelfde project.
De oppervlakte van de niveaus wordt berekend tussen de buitenwanden, de oppervlakte
ingenomen door de wanden zelf inbegrepen.
Op de niveau’s waar de buitenwanden van een bouwwerk of van een deel ervan, geheel of
gedeeltelijk afwezig zijn, of in de gevallen waar het bouwwerk van dergelijke aard is dat
het niet toelaat één of meer niveau’s te definiëren, worden de oppervlaktes begrensd door
de vertikale projectie van de buitenste contouren van het bouwwerk.
Op de plaatsen waar openingen in de vloer van een niveau zijn aangebracht, inzonderheid
voor de verwezenlijking van een atrium of voor de doorgang van trappen, liften of technische leidingen, worden de oppervlaktes van deze openingen opgeteld bij de vloeroppervlaktes.
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6°

7°

8°

9°

De dakvlakken die uitsluitend de functie van dakbedekking hebben worden niet opgenomen in de berekening van de totale oppervlakte van het bouwwerk.
Worden evenmin opgenomen in de berekening van de totale oppervlakte van het bouwwerk, de oppervlaktes van de grondwerken die uitsluitend uitgevoerd worden om de verwezenlijking van een bouwwerk mogelijk te maken.
Bij verbouwing, uitbreiding, gedeeltelijke wederopbouw, of afbraak van een bouwwerk
worden voor de berekening van de totale oppervlakte van het bouwwerk, per niveau, enkel
de oppervlaktes in rekening gebracht van de lokalen of zones waar één of meer van de
werken, opgesomd in artikel 2, § 1, worden uitgevoerd.
“veiligheids- en gezondheidsplan”: document of het geheel van documenten waarvan de
inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel A, en dat de op basis van risicoanalyses vastgestelde preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico’s waaraan de werknemers
kunnen blootgesteld worden als gevolg van:
a. de aard van het bouwwerk;
b. de wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die
tegelijkertijd op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn;
c. de opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, na het beëindigen ervan, risico’s laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen
tussenkomen;
d. de wederzijdse inwerking van alle installaties of alle andere activiteiten op of in de
nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke
exploitatie;
e. de uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk;
“coördinatiedagboek”: document of geheel van documenten waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel B, en dat door de coördinator wordt bijgehouden en dat de
gegevens en bemerkingen vermeldt betreffende de coördinatie en gebeurtenissen op de
bouwplaats;
“postinterventiedossier”: dossier waarvan de inhoud beantwoordt aan de bijlage I, deel C,
en dat de voor de veiligheid en de gezondheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de
kenmerken van het bouwwerk;
“coördinatiestructuur”: orgaan waarvan de samenstelling beantwoordt aan de bijlage I,
deel D, en dat bijdraagt tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op de bouwplaats door inzonderheid:
a. te zorgen voor de vereenvoudiging van de informatie en de raadpleging van de verschillende tussenkomende partijen evenals van hun onderlinge communicatie;
b. te zorgen voor een efficiënt overleg tussen de tussenkomende partijen omtrent de
toepassing van de preventiemaatregelen op de bouwplaats;
c. te zorgen voor de regeling van elke betwisting of onduidelijkheid inzake de naleving
van de preventiemaatregelen op de bouwplaats;
d. adviezen inzake veiligheid en gezondheid uit te brengen. (3: KB 19.1.2005)]
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Art. 4.- § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen die betrekking hebben op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte kleiner is
dan 500 m2 en waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.
§ 2. Het bouwen en het afbreken van bouwwerken opgenomen in de lijst vastgesteld in de
bijlage V zijn van de toepassing van de bepalingen van deze afdeling uitgesloten.
0OEFSBGEFMJOH*%FDPÕSEJOBUJFWBOIFUPOUXFSQWBOIFUCPVXXFSL
Art. 4bis.- Behalve indien met zekerheid vaststaat dat de werken op de tijdelijke of mobiele
bouwplaats door één enkele aannemer zullen worden uitgevoerd, stelt de bouwdirectie belast
met het ontwerp tijdens de studiefase van het ontwerp van het bouwwerk één coördinatorontwerp aan.
[In afwijking van vorig lid mag een opdrachtgever die werkgever is, de verplichting van de
bouwdirectie belast met het ontwerp te zijnen laste nemen. In dit geval vervult de opdrachtgever alle verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp bedoeld in deze onderafdeling. (5: KB 22.3.2006)]
Indien het ontwerp van het bouwwerk de medewerking van een architect wettelijk vereist,
wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
1° hetzij een architect die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
2° hetzij een coördinator-ontwerp die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
3° hetzij een coördinator-verwezenlijking met een continue praktische beroepservaring van
ten minste drie jaar als coördinator-verwezenlijking en die voldoet aan de bepalingen van
artikel 65ter, § 1.
Indien het ontwerp van het bouwwerk wettelijk niet de medewerking van een architect vereist,
wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
1° hetzij één van de in het tweede lid bedoelde personen;
2° hetzij een bouwdirectie belast met de uitvoering of een aannemer die voldoen aan de
bepalingen van, al naargelang het geval, artikel 65quater, § 2 of artikel 65quinquies, 3°.
Art. 4ter.- De bouwdirectie belast met het ontwerp mag de uitwerking van het project niet
aanvatten of verder zetten, zolang de coördinator-ontwerp niet is aangesteld.
Art. 4quater.- § 1. De bouwdirectie belast met het ontwerp ziet erop toe dat de coördinatorontwerp:
1° zijn opdrachten, bedoeld in artikel 4sexies, volledig en adequaat vervult;
2° betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk;
3° alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de
coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast
met het ontwerp, en ontvangt hij alle door deze bouwdirectie verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
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4° bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en
gezondheidsplan, het eventuele geactualiseerde coördinatiedagboek en het geactualiseerde postinterventiedossier aan de opdrachtgever, of in het geval van meerdere opdrachtgevers, aan de opdrachtgevers overmaakt.
§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, ziet de bouwdirectie belast met het ontwerp erop toe dat de verschillende
tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de coördinator-ontwerp de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de
goede uitvoering van zijn opdrachten.
Art. 4quinquies.- § 1. Wanneer de bouwdirectie belast met het ontwerp niet de functie van
coördinator-ontwerp uitoefent, maakt de aanstelling van deze laatste het voorwerp uit van een
schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen deze beide partijen.
Wanneer de coördinator-ontwerp een werknemer is van de bouwdirectie belast met het ontwerp, maakt de aanstelling van de coördinator het voorwerp uit van een document dat door
deze bouwdirectie en de coördinator is ondertekend.
§ 2. De overeenkomst of het document, bedoeld in § 1, eerste en tweede lid, bepalen de regels
voor het vervullen van de opdrachten van de coördinator-ontwerp en de hem ter beschikking
gestelde middelen.
Deze overeenkomst, of dit document mogen geen clausules bevatten, die de verantwoordelijkheden, welke krachtens de wet of dit besluit aan de andere tussenkomende partijen toekomen,
geheel of gedeeltelijk aan de coördinator overdragen.
§ 3. De overeenkomst, of het document bepalen inzonderheid nader:
1° de taken die de coördinator-ontwerp in toepassing van artikel 4sexies moet vervullen;
2° het ogenblik waarop de coördinator-ontwerp zijn opdracht aanvangt;
3° de verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp, voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 4quater;
4° de momenten in de verschillende fases van het ontwerp waarop de coördinator-ontwerp
met de opdrachtgevers en de bouwdirectie belast met het ontwerp overlegt of kan overleggen en de door hen gemaakte keuzen, bedoeld in artikel 17 van de wet, in het veiligheidsen gezondheidsplan vastlegt.
§ 4. Het document bedoeld in § 1, tweede lid, bepaalt bovendien nader:
1° in voorkomend geval, de medewerkers, lokalen en arbeidsmiddelen, die ter beschikking
gesteld worden van de coördinator-ontwerp;
2° de tijd die de coördinator-ontwerp en zijn eventuele medewerkers voor het vervullen van
de coördinatieopdracht ter beschikking gesteld wordt.
Art. 4sexies.- Naast de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 18 van de wet is de
coördinator-ontwerp, inzonderheid, belast met de volgende taken:
1° hij stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op en neemt er de keuzen, bedoeld in artikel
17 van de wet in op, alsook de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop
de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig moet zijn;
2° hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan aan elke wijziging aangebracht aan het
ontwerp;
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3° hij maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
4° hij zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene
preventieprincipes; daartoe mag hij ook een coördinatiedagboek aanwenden;
5° hij adviseert de opdrachtgevers inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij
de offertes, bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1°, met het veiligheids- en gezondheidsplan
en stelt hen in kennis van eventuele niet-overeenstemmingen;
6° hij opent het postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan;
7° hij draagt het veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek en het
postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht en het einde van
het ontwerp van bouwwerk schriftelijk vast.
Art. 4septies.- De opdracht van de coördinator-ontwerp wordt beëindigd door de overdracht
bedoeld in artikel 4sexies, 7°.
0OEFSBGEFMJOH**%FDPÕSEJOBUJFWBOEFWFSXF[FOMJKLJOHWBOIFUCPVXXFSL
Art. 4octies.- De coördinatie, uitgevoerd in de loop van het ontwerp van het bouwwerk, wordt
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk niet verder gezet, wanneer alle werken door één
enkele aannemer worden uitgevoerd.
In dit geval passen de opdrachtgever en de aannemer de voorschriften van de artikelen 42 en
43 toe.
Art. 4nonies.- Wanneer de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaats door één enkele
aannemer worden uitgevoerd, moet, behalve in geval van overmacht, de verplichting bedoeld
in artikel 4decies worden nageleefd van zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen die
de aannemer of de opdrachtgever ertoe aanzetten beroep te doen op één of meerdere bijkomende aannemers.
Art. 4decies.- § 1. Vóór het begin van de uitvoering van de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaats stelt de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering één coördinatorverwezenlijking aan.
§ 2. Bij ontstentenis van een bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering valt, de in
§ 1 bedoelde verplichting ten laste van:
1° de bouwdirectie belast met de uitvoering;
2° ingeval er meerdere bouwdirecties belast met de uitvoering zijn, de bouwdirectie die als
eerste een overeenkomst afsluit met de opdrachtgevers;
3° ingeval er meerdere bouwdirecties belast met de uitvoering zijn, en waarbij geen bouwdirectie, noch haar aannemers of haar onderaannemers gelijktijdig met andere bouwdirecties, hun aannemers of onderaannemers op de bouwplaats tussenkomen, de bouwdirectie
die als eerste op de bouwplaats tussenkomt; bij beëindiging van haar tussenkomst gaat
voormelde verplichting over naar de volgende bouwdirectie tot beëindiging van haar tussenkomst en gaat alzo verder over van de ene bouwdirectie op de volgende, tot de beëindiging van het project.
De in vorig lid, 3°, bedoelde bouwdirectie die haar tussenkomst beëindigt, maakt de instrumenten bij de coördinatie met de nodige toelichtingen, over aan de bouwdirectie die haar
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opvolgt. Indien deze bouwdirectie door haar niet gekend is, maakt zij de instrumenten bij de
coördinatie met een schriftelijke toelichting over aan de opdrachtgever, die deze bewaart en
ter beschikking houdt van de volgende tussenkomende bouwdirectie.
Indien de instrumenten bij de coördinatie hen niet verstrekt worden, vragen de in het eerste
lid, 3°, bedoelde bouwdirecties die niet als eerste op de bouwplaats tussenkomen, deze op bij
al naargelang het geval, de voorgaande bouwdirectie of de opdrachtgever.
[§ 2bis. In afwijking van § 1 en § 2, mag een opdrachtgever die werkgever is, de verplichting
van de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, respectievelijk de bouwdirectie
of de bouwdirecties belast met de uitvoering te zijnen laste nemen. In dit geval vervult de
opdrachtgever alle verplichtingen van deze bouwdirectie of bouwdirecties bedoeld in deze
onderafdeling. (5: KB 22.3.2006)]
§ 3. De functie van coördinator-verwezenlijking wordt uitgeoefend door:
1° hetzij een architect die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
2° hetzij een coördinator-verwezenlijking die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter,
§ 1;
3° hetzij een bouwdirectie belast met de uitvoering of een aannemer die voldoen aan de
bepalingen van artikel 65ter, § 2.
Art. 4undecies.- Behalve in geval van overmacht mogen de werken op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen slechts aangevat of verdergezet worden na de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking.
Art. 4duodecies.- § 1. De bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking ziet er op toe dat deze in het bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het eventuele coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier.
§ 2. De bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking ziet er op
toe dat deze:
1° zijn opdrachten, bedoeld in artikel 4quinquies decies, volledig en adequaat vervult;
2° betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking
van het bouwwerk;
3° alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de
coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast
met de uitvoering of door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, en
ontvangt hij alle door deze bouwdirecties verwezenlijkte studies binnen een termijn die
hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
4° bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, het
eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, allen aangepast overeenkomstig de bepalingen van de bijlage I aan de opdrachtgevers tegen ontvangstbewijs overmaakt.
§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, ziet de bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking erop toe dat de verschillende tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten
coördineren, teneinde aan de coördinator-verwezenlijking de bevoegdheid, de middelen en de
informatie te verzekeren, nodig voor de goede uitvoering van zijn opdrachten.
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Art. 4ter decies.- De functies van coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking
mogen door een zelfde persoon vervuld worden.
Art. 4quater decies.- § 1. Wanneer de bouwdirectie belast met aanstelling van de coördinator-verwezenlijking niet de functie van coördinator-verwezenlijking uitoefent, maakt de aanstelling van deze laatste het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen
deze beide partijen.
Wanneer de coördinator-verwezenlijking een werknemer is van de bouwdirectie belast met
aanstelling van de coördinator-verwezenlijking, maakt de aanstelling van de coördinator het
voorwerp uit van een document dat door deze bouwdirectie en de coördinator is ondertekend.
§ 2. De overeenkomst of het document, bedoeld in § 1, eerste en tweede lid, bepalen de regels
voor het vervullen van de opdrachten van de coördinator-verwezenlijking en de hem ter
beschikking gestelde middelen.
Deze overeenkomst, of dit document mogen geen clausules bevatten, die de verantwoordelijkheden, welke krachtens de wet of dit besluit aan de andere tussenkomende partijen toekomen,
geheel of gedeeltelijk aan de coördinator overdragen.
§ 3. De overeenkomst, of het document bepalen inzonderheid nader:
1° de taken die de coördinator-verwezenlijking in toepassing van artikel 4quinquies decies
moet vervullen;
2° het ogenblik waarop de coördinator-verwezen-lijking zijn opdracht aanvangt;
3° de verplichtingen van de bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking, voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 4duodecies;
4° de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig zal zijn.
§ 4. Het document bedoeld in § 1, tweede lid, bepaalt bovendien nader:
1° in voorkomend geval, de medewerkers, lokalen en arbeidsmiddelen, die ter beschikking
gesteld worden van de coördinator-verwezenlijking;
2° de tijd die de coördinator-verwezenlijking en zijn eventuele medewerkers voor het vervullen van de coördinatieopdracht ter beschikking gesteld wordt.
Art. 4quinquies decies.- Naast de uitvoering van de opdrachten bepaald in artikel 22 van de
wet is de coördinator-verwezenlijking belast met de volgende opdrachten:
1° hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan overeenkomstig de bijlage I, deel A, afdeling II, tweede lid, en maakt de elementen van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen;
2° hij zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene
preventieprincipes; daartoe mag hij ook een eventueel coördinatiedagboek aanwenden;
3° hij roept een eventuele coördinatiestructuur samen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 40;
4° hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het
bouwwerk van belang zijn;
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5° hij draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die
overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd; de
coördinator aangesteld in toepassing van artikel 4decies, § 2, 3°, draagt deze documenten
evenwel over aan de bouwdirectie die hem aanstelde.
Ongeacht de oprichting van een eventuele coördinatiestructuur of niet gaat de coördinatorverwezenlijking in op het op grond van de coördinatie van de veiligheid of de gezondheid
gemotiveerd verzoek van één of meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig
te zijn.
Art. 4sexies decies.- De opdracht van de coördinator-verwezenlijking wordt beëindigd
door de overdracht van de documenten bedoeld in artikel 4quinquies decies, 5°. (3: KB
19.1.2005)]
<"'%&-*/(***#0688&3,&/.&5&&/505"-&011&37-",5&(&-*+,
""/0'(305&3%"/.0'%*&#&)03&/505%&#*+-"(&7 &/
8""38&3,&/803%&/6*5(&70&3%%003.&&3%&3&""//&.&34
Art. 4septies decies.- § 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen en die betrekking hebben op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte gelijk is aan of groter dan 500 m2.
§ 2. Het bouwen en het afbreken van bouwwerken opgenomen in de lijst vastgesteld in de
bijlage V wordt gelijkgesteld met de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in § 1, ongeacht de totale oppervlakte van het bouwwerk.
De Minister bevoegd inzake het welzijn op het werk kan de in vorig lid bedoelde lijst wijzigen. (3: KB 19.1.2005)]
0OEFSBGEFMJOH*%FDPÕSEJOBUJFWBOIFUPOUXFSQWBOIFUCPVXXFSL
Art. 5.- Behalve indien met zekerheid vaststaat dat de werken op de tijdelijke of mobiele
bouwplaats door één enkele aannemer zullen worden uitgevoerd, stelt de opdrachtgever tijdens de studiefase van het ontwerp van het bouwwerk één coördinator-ontwerp aan.
Wanneer op een zelfde plaats gelijktijdig bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde
worden uitgevoerd voor rekening van meerdere opdrachtgevers, stellen zij tijdens de studiefase van het ontwerp van het bouwwerk één gemeenschappelijke coördinator-ontwerp aan via
een schriftelijke overeenkomst.
Art. 6.- De bouwdirectie belast met het ontwerp mag de uitwerking van het project niet aanvatten of verderzetten, zolang de coördinator-ontwerp niet is aangesteld.
Art. 7.- § 1. De [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] zien erop toe dat deze:
1° zijn opdrachten, bedoeld in artikel 11, volledig en adequaat vervult;
2° betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk;
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3° alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de
coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast
met het ontwerp, en ontvangt hij alle door deze bouwdirectie verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
4° hen bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheids- en
gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier
overmaakt.
§ 2. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, zien de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] erop toe dat de verschillende
tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de coördinator de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de goede
uitvoering van zijn opdrachten;
Art. 8.- De aangeduide coördinator-ontwerp kan bijgestaan worden door één of meerdere
adjuncten.
Deze adjuncten zijn voor het vervullen van hun opdracht onderworpen aan dezelfde bepalingen als de coördinator-ontwerp.
[Art. 9.- De aanstelling van de coördinator-ontwerp maakt het voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen deze coördinator en de opdrachtgevers.
Wanneer de coördinator-ontwerp een werknemer is van een opdrachtgever, maakt zijn aanstelling het voorwerp uit van een document dat door de coördinator en deze opdrachtgever is
ondertekend en, in de gevallen van meerdere opdrachtgevers, tevens van een schriftelijke
overeenkomst gesloten tussen de werkgever van de coördinator en de andere opdrachtgevers.
(3: KB 19.1.2005)]
Art. 10.- § 1. De overeenkomst of het document, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid,
bepalen de regels voor het vervullen van de opdrachten van de coördinator-ontwerp en de hem
ter beschikking gestelde middelen.
Deze overeenkomst, of dit document mogen geen clausules bevatten, die de verantwoordelijkheden, welke krachtens de wet of dit besluit aan de andere tussenkomende partijen toekomen,
geheel of gedeeltelijk aan de coördinator overdragen.
§ 2. De overeenkomst, of het document bepalen inzonderheid nader:
1° de taken die de coördinator-ontwerp in toepassing van artikel 11 moet vervullen;
2° het ogenblik waarop de coördinator-ontwerp zijn opdracht aanvangt;
3° de verplichtingen van de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)], voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 7.
[4° de momenten in de verschillende fases van het ontwerp waarop de coördinator-ontwerp
met de opdrachtgevers en de bouwdirectie belast met het ontwerp overlegt of kan overleggen en de door hen gemaakte keuzen, bedoeld in artikel 17 van de wet, in het veiligheidsen gezondheidsplan vastlegt. (3: KB 19.1.2005)]
§ 3. Het document bedoeld in artikel 9, tweede lid, bepaalt bovendien nader:
1° in voorkomend geval, het aantal adjuncten van de coördinator-ontwerp en de wijze
waarop zij worden aangesteld;
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2° in voorkomend geval, de medewerkers, lokalen en arbeidsmiddelen, die ter beschikking
gesteld worden van de coördinator-ontwerp;
3° de tijd die de coördinator-ontwerp en zijn eventuele adjuncten en medewerkers voor het
vervullen van de coördinatieopdracht ter beschikking gesteld wordt.
Art. 11.- Naast de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 18 van de wet is de coördinator-ontwerp, inzonderheid, belast met de volgende taken:
1° hij stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op [en neemt er de keuzen, bedoeld in artikel
17 van de wet in op, alsook de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop
de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig moet zijn (3: KB
19.1.2005)];
2° hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan aan elke wijziging aangebracht aan het
ontwerp;
3° hij maakt de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
4° hij adviseert de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] inzake de overeenstemming van het
document gevoegd bij de offertes, bedoeld in artikel 30, tweede lid, 1°, met het veiligheids- en gezondheidsplan en stelt hen in kennis van eventuele niet-overeenstemmingen;
5° hij opent het coördinatiedagboek en postinterventiedossier, houdt ze bij en vult ze aan;
6° hij draagt het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] en stelt die overdracht en
het einde van het ontwerp van bouwwerk vast in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document.
Art. 12.- De opdracht van de coördinator-ontwerp wordt beëindigd door de overdracht
bedoeld in artikel 11, 6°.
0OEFSBGEFMJOH**%FDPÕSEJOBUJFWBOEFWFSXF[FOMJKLJOHWBOIFUCPVXXFSL
Art. 13.- De coördinatie, uitgevoerd in de loop van het ontwerp van het bouwwerk, wordt
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk niet verdergezet, wanneer alle werken door één
enkele aannemer worden uitgevoerd.
In dit geval passen de opdrachtgever en de aannemer de voorschriften van de artikelen 42 en
43 toe.
Art. 14.- Wanneer de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door één enkele aannemer worden uitgevoerd, moet, behalve in geval van overmacht, de verplichting bedoeld in
artikel 15 worden nageleefd van zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen die de
aannemer of de opdrachtgever ertoe aanzetten beroep te doen op één of meerdere bijkomende
aannemers.
Art. 15.- Vóór het begin van de uitvoering van de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen stelt de opdrachtgever één coördinator-verwezenlijking aan.
Wanneer op een zelfde plaats gelijktijdig bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde
worden uitgevoerd voor rekening van meerdere opdrachtgevers, stellen zij vóór het begin van
de uitvoering van de werken één gemeenschappelijke coördinator-verwezenlijking aan via een
schriftelijke overeenkomst.
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Art. 16.- § 1. De opdrachtgever kan een oproep doen tot kandidaten voor de functie van coördinator-verwezenlijking aan de hand van een bestek dat specifiek is opgesteld voor de uitoefening van de coördinatieopdracht.
De opdrachtgever die evenwel een oproep tot kandidaten voor de functie van coördinatorverwezenlijking doet aan de hand van een voor de opdracht van de werken opgesteld bestek,
moet alle taken in verband met de coördinatieopdracht beschrijven in een afzonderlijke post
van dit bestek.
§ 2. Behalve in geval van overmacht mogen de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen slechts aangevat of verdergezet worden na de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking.
Art. 17.- § 1. De [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] zien er op toe dat die coördinator in het
bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier.
§ 2. De [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] zien erop toe dat deze:
1° zijn opdrachten, bedoeld in artikel 22, volledig en adequaat vervult;
2° betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking
van het bouwwerk;
3° alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt de
coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie belast
met de uitvoering of door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering, en
ontvangt hij alle door deze bouwdirecties verwezenlijkte studies binnen een termijn die
hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren;
4° hen bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan,
het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, allen aangepast overeenkomstig de
bepalingen van artikel 22, 2° tot 4° tegen ontvangstbewijs overmaakt.
§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de verschillende tussenkomende partijen, zien de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)] erop toe dat de verschillende
tussenkomende partijen samenwerken en hun activiteiten coördineren, teneinde aan de coördinator de bevoegdheid, de middelen en de informatie te verzekeren, nodig voor de goede
uitvoering van zijn opdrachten.
Art. 18.- De functies van coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking mogen
door een zelfde persoon vervuld worden.
Art. 19.- De aangeduide coördinator-verwezenlijking kan bijgestaan worden door één of
meerdere adjuncten.
Deze adjuncten zijn voor het vervullen van hun opdracht onderworpen aan dezelfde bepalingen als de coördinator-verwezenlijking.
[Art. 20.- De aanstelling van de coördinator-verwezenlijking maakt het voorwerp uit van een
schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen deze coördinator en de opdrachtgevers.
Wanneer de coördinator-verwezenlijking een werknemer is van een opdrachtgever, maakt zijn
aanstelling het voorwerp uit van een document dat door de coördinator en deze opdrachtgever
is ondertekend en, in de gevallen van meerdere opdrachtgevers, tevens van een schriftelijke
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overeenkomst gesloten tussen de werkgever van de coördinator en de andere opdrachtgevers.
(3: KB 19.1.2005)]
Art. 21.- § 1. De overeenkomst, of het document, bedoeld in artikel 20, eerste en tweede lid,
bepalen de regels voor het vervullen van de opdrachten van de coördinator-verwezenlijking
en de hem ter beschikking gestelde middelen.
Deze overeenkomst, of dit document mogen geen clausules bevatten, die de verantwoordelijkheden, welke krachtens de wet of dit besluit aan de andere tussenkomende partijen toekomen,
geheel of gedeeltelijk aan de coördinator overdragen.
§ 2. De overeenkomst, of het document bepalen inzonderheid nader:
1° de taken die de coördinator-verwezenlijking in toepassing van artikel 22 moet vervullen;
2° het ogenblik waarop de coördinator-verwezenlijking zijn opdracht aanvangt;
3° de verplichtingen van de [opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)], voortvloeiend uit de bepalingen van artikel 17;
[4° de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig zal zijn. (3: KB 19.1.2005)]
§ 3. Het document bedoeld in artikel 20, tweede lid, bepaalt bovendien nader:
1° in voorkomend geval, het aantal adjuncten van de coördinator-verwezenlijking en de
wijze waarop zij worden aangesteld;
2° in voorkomend geval, de medewerkers, lokalen en arbeidsmiddelen, die ter beschikking
gesteld worden van de coördinator-verwezenlijking;
3° de tijd die de coördinator-verwezenlijking en zijn eventuele adjuncten en medewerkers
voor het vervullen van de coördinatieopdracht ter beschikking gesteld wordt.
Art. 22.- Naast de uitvoering van de opdrachten bepaald in artikel 22 van de wet is de coördinator-verwezenlijking belast met de volgende opdrachten:
1° hij past het veiligheids- en gezondheidsplan aan overeenkomstig [de bijlage I, deel A,
afdeling I, tweede lid, (3: KB 19.1.2005)] en maakt de elementen van het aangepaste
veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze
elementen hen aanbelangen;
2° hij houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan;
3° hij noteert in het coördinatiedagboek de tekortkomingen van de tussenkomende partijen
bedoeld in [bijlage I, deel B, 6°, en stelt de opdrachtgevers (3: KB 19.1.2005)], hiervan in
kennis;
4° hij noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door
de betrokken partijen viseren;
5° hij roept de coördinatiestructuur samen overeenkomstig de bepalingen van artikel 40;
6° hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het
bouwwerk van belang zijn;
7° hij draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de [opdrachtgevers (3:
KB 19.1.2005)] en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.
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[Ongeacht de oprichting van een coördinatiestructuur of niet gaat de coördinator-verwezenlijking in op het op grond van de veiligheid of de gezondheid gemotiveerd verzoek van één of
meer tussenkomende partijen om op de bouwplaats aanwezig te zijn. (3: KB 19.1.2005)]
Art. 23.- De opdracht van de coördinator-verwezenlijking wordt beëindigd door de overdracht van de documenten bedoeld in artikel 22, 7°.
[Art. 24.- opgeheven (3: KB 19.1.2005)]
<"'%&-*/(*7#*+;0/%&3&7&31-*$)5*/(&/*/7&3#"/%.&5%&
*/4536.&/5&/#*+%&$0¸3%*/"5*& ,# >
0OEFSBGEFMJOH*)FUWFJMJHIFJETFOHF[POEIFJETQMBO
[Art. 25.- opgeheven (3: KB 19.1.2005)]
Art. 26.- § 1. Ongeacht de voorziene preventiemaatregelen, is het opstellen en bijhouden van
een veiligheids- en gezondheidsplan steeds verplicht voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen [waarvoor een coördinator-ontwerp of een coördinator-verwezenlijking moet worden
aangesteld en (3: KB 19.1.2005)] waar één of meer van de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:
1° werkzaamheden, zoals bedoeld in het tweede lid, die de werknemers aan gevaren van
bedelving, wegzinken of vallen blootstellen, gevaren die bijzonder vergroot worden door
de aard van de werkzaamheden of van de toegepaste procédés of door de omgeving van
de arbeidsplaats of de werken;
2° werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische agentia die
een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden;
3° elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing van gecontroleerde of
bewaakte zones zoals bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, vereist is;
4° werkzaamheden in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of -kabels of van
leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer (3: KB 19.1.2005)];
5° werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan een risico op verdrinking;
6° ondergrondse werken en tunnelwerken;
7° werkzaamheden met duikuitrusting;
8° werkzaamheden onder overdruk;
9° werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt;
10° werkzaamheden in verband met de montage of demontage van [zware (3: KB 19.1.2005)]
geprefabriceerde elementen.
Voor de toepassing van het eerste lid, 1° worden inzonderheid als bijzonder vergrote gevaren
beschouwd:
a) het graven van sleuven of putten van meer dan 1,20 m diepte en het werken aan of in deze
putten;
b) het werken in de onmiddellijke nabijheid van materialen zoals drijfzand of slib;
c) het werken met een valgevaar van een hoogte van 5 m of meer.
[§ 2. Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor een coördinator-ontwerp of een
coördinator-verwezenlijking moet worden aangesteld, is het opstellen en het bijhouden van

$0%&9

een veiligheids- en gezondheidsplan bovendien verplicht wanneer de omvang van de bouwplaats van aard is dat:
1° hetzij, de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan dertig werkdagen en
waar op één of meer ogenblikken meer dan twintig werknemers tegelijkertijd aan het werk
zijn;
2° hetzij, het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen. (3: KB 19.1.2005)]
Voor de bepaling van de omvang van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die het voorwerp
uitmaken van een continue opdracht of van een pakket opdrachten zonder onderling verband,
wordt het geheel van de werken die een onderling verband hebben, als een afzonderlijke tijdelijke of mobiele bouwplaats beschouwd.
[§ 3. Voor de andere tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dan deze bedoeld in § 1 en § 2 en
waarvoor een coördinator-ontwerp of een coördinator-verwezenlijking moet worden aangesteld, is het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan of een schriftelijke overeenkomst verplicht overeenkomstig de bepalingen van artikel 27, § 2, respectievelijk
artikel 29. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 27.- § 1. Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in artikel 26, § 1, of artikel
26, § 2, en waarop de bepalingen van de afdeling III van toepassing zijn, beantwoordt de
inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste aan de bijlage I, deel A, afdeling
I.
§ 2. Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld artikel 26, § 3 en waarop de bepalingen van de afdeling III van toepassing zijn, wordt gebruik gemaakt van een vereenvoudigd
veiligheids- en gezondheidsplan waarvan de inhoud ten minste beantwoordt aan de bijlage I,
deel A, afdeling II. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 28.- Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in artikel 26, § 1, of artikel 26,
§ 2, en waarop de bepalingen van de afdeling II van toepassing zijn, wordt gebruik gemaakt
van een vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan waarvan de inhoud ten minste beantwoordt aan de bijlage I, deel A, afdeling II. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 29.- Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in artikel 26, § 3, en waarop de
bepalingen van de afdeling II van toepassing zijn, sluiten de tussenkomende partijen, op voorstel van de coördinator die het eerst tussenkomt, een schriftelijke overeenkomst af, waarin ten
minste de volgende bedingen zijn opgenomen:
1° duidelijke afspraken betreffende alle werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgens
zullen uitgevoerd worden met vermelding van de aannemers die ze zullen uitvoeren en de
uitvoeringstermijn van elk van de werkzaamheden;
2° de gedetailleerde vaststelling van de preventiemaatregelen die zullen getroffen worden
met de identificatie van de bouwdirecties, de aannemers, en in voorkomend geval, de
opdrachtgevers die zullen instaan voor het treffen van deze maatregelen.
In toepassing van artikel 17 van de wet, zijn de uitvoeringstermijnen bedoeld in vorig lid, 1°,
vastgesteld rekening houdend met de toepassing van de algemene preventieprincipes. (3: KB
19.1.2005)]
Art. 30.- De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en gezondheidsplan deel zou uitmaken van, al naargelang het geval, het bijzonder bestek, de prijsaan-
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vraag of de contractuele documenten en daarin als een afzonderlijk en als dusdanig betiteld
deel wordt opgenomen.
Opdat de maatregelen vastgesteld in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk zouden kunnen toegepast worden bij de uitvoering van de werken, zorgt hij ervoor dat:
1° de kandidaten bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en
gezondheidsplan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan;
2° de kandidaten bij hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met
de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen,
inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen;
3° de coördinator-ontwerp zijn taak, bedoeld in [de artikelen 4sexies, 5°, en 11, 4° (3: KB
19.1.2005)], kan volbrengen.
[De opdrachtgevers van de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarop de bepalingen van
artikel 29 van toepassing zijn, zijn van de toepassing van dit artikel vrijgesteld. (3: KB
19.1.2005)]
0OEFSBGEFMJOH**)FUDPÕSEJOBUJFEBHCPFL
[Art. 31.- Het coördinatiedagboek is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
bedoeld in afdeling III waarvoor een coördinator-ontwerp of een coördinator-verwezenlijking
moet worden aangesteld.
In afwijking van vorig lid mag de coördinator op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van
de afdeling III, die tevens bouwplaatsen zijn bedoeld in artikel 26, § 3, de toepassing van de
bepalingen betreffende het coördinatiedagboek beperken tot het schriftelijk in kennis stellen
van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die
in strijd zijn met de algemene preventieprincipes. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 32.- Het coördinatiedagboek mag een afzonderlijk document of een geheel van afzonderlijke documenten zijn; het mag ook gecombineerd worden met het dagboek der werken of
met andere documenten die gelijkaardige functie hebben. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 33.- De gegevens en de bemerkingen worden vermeld op genummerde bladzijden of
geregistreerd aan de hand van een geschikt technologisch middel derwijze dat de verwijdering
van de vermelde gegevens of bemerkingen onmogelijk is. (3: KB 19.1.2005)]
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[Art. 34.- Het postinterventiedossier is verplicht op alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
waar de bepalingen van de afdelingen II, III en V op van toepassing zijn. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 35.- Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in afdeling III, met uitzondering van deze vermeld in artikel 36, beantwoordt de inhoud van het postinterventiedossier aan
de bijlage I, deel C, afdeling I. (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 36.- Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen bedoeld in de afdelingen II en V, alsook
op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van de afdeling III die tevens bouwplaatsen zijn
bedoeld in artikel 26, § 3, beantwoordt de inhoud van het postinterventiedossier aan de bijlage I, deel C, afdeling II. (3: KB 19.1.2005)]
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[Art. 36bis.- Voor de bouwwerken of groepen van bouwwerken waarop de beginselen met
betrekking tot de gedwongen medeëigendom van toepassing zijn of kunnen zijn, worden de
postinterventiedossiers die door de coördinator-verwezenlijking overgedragen worden na 30
april 2006, door deze laatste onderverdeeld in een gedeelte dat betrekking heeft op de delen
van deze bouwwerken in gedwongen medeëigendom en gedeelten die betrekking hebben op
de privatieve delen van deze bouwwerken.
Elk deel van een postinterventiedossier dat betrekking heeft op een privatief deel omvat niet
alleen de informatie over het betrokken privatief deel, maar ook de informatie over de elementen die andere privatieve delen bedienen of die tot de delen in gedwongen medeëigendom
behoren en die onontbeerlijk is om, bij het uitvoeren van werken in het betrokken privatief
deel, de veiligheid, de gezondheid of het comfort van de gebruikers van de privatieve delen
niet in het gedrang te brengen, inzonderheid, de ligging van in de muren ingewerkte leidingen
en kokers of het dragend karakter van een ligger of een muur. (5: KB 22.3.2006)]
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Art. 37.- Een coördinatiestructuur wordt opgericht op alle bouwplaatsen waarvan, hetzij, het
vermoedelijk werkvolume meer dan 5000 mandagen bedraagt, hetzij de totale prijs van de
werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, 2.500.000 EUR, BTW niet
meegerekend overschrijdt, en waar ten minste drie aannemers gelijktijdig werken uitvoeren.
[Het in vorig lid vermeld bedrag wordt gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de beginselen bepaald door de artikelen 2, 4, 5 en 6, 1° van de wet van 1
maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.
Artikel 4 van dezelfde wet, aangevuld bij artikel 18, § 2 van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen, voorziet dat enkel de gezuiverde gezondheidsindex in aanmerking mag
genomen worden voor de sociale prestaties.
De basisspilindex bedraagt 107,30. (3: KB 19.1.2005)]
Op het gemotiveerd verzoek van de coördinator-verwezenlijking organiseert de opdrachtgever een coördinatiestructuur op andere bouwplaatsen dan deze bedoeld in het eerste lid.
[Art. 38 en 39.- opgeheven (3: KB 19.1.2005)]
Art. 40.- De coördinator-verwezenlijking zit de coördinatiestructuur voor.
Hij roept ze samen op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met
het toezicht belaste ambtenaar.
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Art. 41.- De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen waar de werken worden uitgevoerd door één enkele aannemer.
Art. 42.- § 1. Bij de toepassing van [de artikelen 4octies of 13 (3: KB 19.1.2005)] is de
opdrachtgever ertoe gehouden een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan aan de
aannemer over te maken.
§ 2. Wanneer het bouwwerk voor professioneel[, winstgevend, (3: KB 19.1.2005)] of commercieel gebruik bestemd is, is de opdrachtgever ertoe gehouden:
1° bij de toepassing van [de artikelen 4octies of 13 (3: KB 19.1.2005)], de bepalingen van
het veiligheids- en gezondheidsplan die op hem, in de hoedanigheid van opdrachtgever,
van toepassing zijn, na te leven;
2° erover te waken dat de aannemer de nodige informatie ontvangt met betrekking tot de
risico’s inzake het welzijn van de betrokken personen op de plaats waar de werken worden
uitgevoerd;
3° indien de werken in een inrichting van een werkgever worden uitgevoerd, erover te waken
dat de activiteiten op de plaats van uitvoering van de werken worden gecoördineerd en dat
met de aannemer wordt samengewerkt bij de uitvoering van de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van de personen betrokken bij het uitvoeren van de werken;
4° in de andere dan de onder 3° bedoelde gevallen, de activiteiten op de plaats van uitvoering
van de werken te coördineren en met de aannemer samen te werken bij de uitvoering van
de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van de personen betrokken bij het uitvoeren van de werken.
§ 3. De aannemer is ertoe gehouden:
1° bij toepassing van § 2, aan de opdrachtgever de nodige informatie te verstrekken over de
risico’s eigen aan die werken;
2° zijn medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking bedoeld in § 2, 3°
en 4°.
§ 4. Bij de toepassing van § 2, 3°, is de werkgever, in wiens inrichting de werken worden
verricht, ertoe gehouden zijn medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking.
[Art. 43.- § 1. Een postinterventiedossier wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van
artikel 36. (3: KB 19.1.2005)]
§ 2. Het in § 1 bedoelde postinterventiedossier wordt opgesteld door de opdrachtgever of door
een door hem aangestelde derde.
De opdrachtgever ziet er tevens op toe dat het postinterventiedossier wordt aangepast aan de
eventuele wijzigingen die tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk aan het project worden aangebracht.
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Art. 44.- De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen waar werken door één of meerdere aannemers worden uitgevoerd.
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Art. 45.- De bouwdirectie belast met de uitvoering, doet een voorafgaande kennisgeving vóór
de opening van de bouwplaats, wat betreft:
1° elke tijdelijke of mobiele bouwplaats waar één of meer werkzaamheden, opgesomd in
artikel 26, § 1, uitgevoerd worden en waarvan de totale duur vijf werkdagen overschrijdt.
2° elke tijdelijke of mobiele bouwplaats waarvan de vermoedelijke omvang van de werken
beantwoordt aan deze bedoeld in artikel 26, § 2.
Op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar meerdere bouwdirecties belast met de uitvoering
actief zijn, valt de in het eerste lid bedoelde kennisgeving ten laste van elke bouwdirectie die
als eerste activiteiten op de bouwplaats uitvoert.
Art. 46.- De voorafgaande kennisgeving wordt ten minste vijftien kalenderdagen vóór het
begin van de werken op de bouwplaats gedaan aan de met het toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar en bevat ten minste de in de bijlage II van dit besluit opgesomde
gegevens.
Een kopie van de voorafgaande kennisgeving moet zichtbaar op de bouwplaats op een voor
het personeel gemakkelijk toegankelijke plaats, worden aangeplakt ten minste tien kalenderdagen vóór het begin van de werken.
Art. 47.- In geval van onvoorziene en dringende werken, of in geval de periode tussen de
ontvangst van de opdracht en de datum van de effectieve aanvang der werken niet toelaat om
de kennisgeving binnen de door artikel 46 voorziene termijn te doen, wordt de voorafgaande
kennisgeving vervangen door een mededeling aan de met het toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar, gedaan ten laatste de dag zelf van het begin van de werken bij wijze
van een geschikt middel.
Een kopie van de mededeling moet zichtbaar op de bouwplaats worden aangeplakt op een
voor het personeel gemakkelijk toegankelijke plaats, ten laatste de dag zelf van het begin van
de werken.
De gegevens vervat in deze mededeling zijn dezelfde als deze van de bijlage II van dit
besluit.
0OEFSBGEFMJOH***%FPWFSESBDIU EFUFSCFTDIJLLJOHTUFMMJOHFOEFPQWSBHJOH
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Art. 48.- Teneinde de nieuwe eigenaar inzonderheid toe te laten zijn toekomstige verplichtingen als opdrachtgever van eventuele latere werken aan het bouwwerk uit te oefenen, overhandigt de persoon of overhandigen de personen, die, bij elke gehele of gedeeltelijke overdracht
van het bouwwerk, het bouwwerk afstaan of overdragen, het postinterventiedossier aan de
nieuwe eigenaar.
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Deze overhandiging wordt in de akte die de overdracht bevestigt, opgetekend.
[In de gevallen van een overdracht van een bouwwerk of een deel ervan op het ogenblik dat
de tijdelijke of mobiele bouwplaats voor dit bouwwerk nog niet beëindigd is, wordt in de akte
die de overdracht bevestigt, vermeld dat de persoon die het bouwwerk afstaat of overdraagt,
zich ertoe verbindt het postinterventiedossier aan de nieuwe eigenaar te overhandigen, zodra
de voorlopige oplevering, of bij onstentenis, de oplevering van het bouwwerk heeft plaats
gehad. (5: KB 22.3.2006)]
Tevens houdt elke eigenaar van het geheel of een gedeelte van het bouwwerk een exemplaar
van het postinterventiedossier ter beschikking van elke persoon die hierin als opdrachtgever
van latere werken aan het bouwwerk mag optreden, inzonderheid, een huurder.
Art. 49.- § 1. De opdrachtgever is ertoe gehouden de delen van het postinterventiedossier die
hen aanbelangen, ter beschikking te stellen van de coördinator of, bij ontstentenis, van de
aannemer op het ogenblik dat deze personen betrokken worden bij de coördinatie of de uitvoering van de latere werken aan het bouwwerk.
§ 2. Vooraleer een later werk aan het bouwwerk aan te vatten, vragen de coördinator of, bij
ontstentenis, de aannemer aan de opdrachtgever dat de delen van het postinterventiedossier
die hen aanbelangen, te hunner beschikking zou worden gesteld.
[Art. 49bis.- In de gevallen van bouwwerken of groepen van bouwwerken waarop de beginselen met betrekking tot de gedwongen medeëigendom van toepassing zijn, kunnen de medeeigenaars, in hun hoedanigheid van eventuele toekomstige opdrachtgevers, hun taken en verplichtingen inzake het gedeelte van het postinterventiedossier dat betrekking heeft op de delen
van deze bouwwerken in gedwongen mede-eigendom, aan de syndicus toevertrouwen.
De beslissing dienaangaande wordt opgenomen in de statuten bedoeld in artikel 577-4, §1 van
het Burgerlijk Wetboek, wanneer de statuten voor de eerste maal zijn vastgesteld na 30 april
2006.
Wanneer de statuten vóór of op deze datum zijn vastgesteld, wordt de beslissing opgetekend
in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de vereniging van medeëigenaars en
nadien in de statuten overgeschreven, naar aanleiding van de eerstvolgende statutenwijziging
om andere redenen.
Bij toepassing van het eerste lid, bevindt het postinterventiedossier zich op het kantoor van de
syndicus van de vereniging van mede-eigenaars, waar het kosteloos door iedere belanghebbende kan worden geraadpleegd, en wordt de verplichting tot het overhandigen van het dossier tussen opeenvolgende eigenaars bij een gedeeltelijke overdracht van het bouwwerk,
beperkt tot de gedeelten ervan die betrekking hebben op de overgedragen privatieve delen.
(5: KB 22.3.2006)]
0OEFSBGEFMJOH*74QFDJGJFLFWFSQMJDIUJOHFOWBOEFBBOOFNFST
Art. 50.- Onverminderd de verplichtingen die zij hebben ingevolge andere bepalingen inzake
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, passen de aannemers de algemene preventiebeginselen toe bedoeld in artikel 5 van de wet, inzonderheid wat betreft:
1° het in goede orde en met voldoende bescherming van de gezondheid in stand houden van
de bouwplaats;
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2° de keuze van de plaatsing van de werkplekken rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot de werkplekken, en de vaststelling van verplaatsings- of verkeerswegen of
-zones;
3° de voorwaarden van intern transport en interne behandeling van de materialen en het
materieel;
4° het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van de installaties en toestellen, ten einde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van
werknemers in gevaar kunnen brengen;
5° de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende
materialen, in het bijzonder wanneer het gaat om gevaarlijke materialen of stoffen;
6° de voorwaarden voor de verwijdering van gevaarlijke materialen;
7° de opslag en de verwijdering of afvoer van afval en puin;
8° de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de verschillende soorten werken of werkfasen, afhankelijk van de evolutie van de bouwplaats;
9° de samenwerking tussen de aannemers;
10° de wederzijdse inwerkingen met exploitatie- of andere activiteiten ter plaatse op, of in de
nabijheid van, de bouwplaats.
Hiertoe passen zij de voorschriften toe bedoeld in de bijlage III, voor zover er geen specifieke
of strengere bepalingen zijn die zijn vastgesteld in uitvoering van de wet.
Art. 51.- In geval van gelijktijdige of achtereenvolgende aanwezigheid op eenzelfde bouwplaats van minstens twee aannemers, met inbegrip van de zelfstandigen, moeten deze samenwerken bij de uitvoering van de maatregelen inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk.
Rekening houdend met de aard van de activiteiten, coördineren de aannemers hun optreden
met het oog op de voorkoming van en de bescherming tegen beroepsrisico’s.
Wanneer het gaat om werkgevers moeten deze hun respectievelijke werknemers en hun vertegenwoordigers over deze risico’s en de preventiemaatregelen inlichten.
Art. 52.- § 1. De aannemers moeten, overeenkomstig de instructies die zij moeten raadplegen
of die zij ontvangen hebben, zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de andere
betrokken personen, en, indien zij persoonlijk een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen, eveneens zorg dragen voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
§ 2. Daartoe moeten zij, overeenkomstig de instructies:
1° op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke
stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;
2° op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij ter
beschikking hebben en die na gebruik weer opbergen;
3° de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en
deze veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier gebruiken;
4° de coördinator-verwezenlijking, de andere aannemers en de diensten voor Preventie en
Bescherming op het werk, onmiddellijk op de hoogte stellen van elke werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor
de veiligheid of de gezondheid met zich meebrengt, evenals van elk gebrek vastgesteld in
de beschermingssystemen;
$0%&9

5° bijstand verlenen aan de coördinator-verwezenlijking, aan de verschillende aannemers en
aan de diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, zolang dat nodig is, om hen
in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die hen met
het oog op de bescherming van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en van de veiligheid en de gezondheid van de andere personen op het werk zijn
opgelegd;
6° bijstand verlenen aan de coördinator-verwezenlijking, aan de verschillende aannemers en
aan de diensten voor Preventie en Bescherming op het werk, zolang dat nodig is, om alle
aannemers in staat te stellen ervoor te zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein.
Art. 53.- Teneinde hun eigen welzijn op het werk alsook dat van de andere op de tijdelijke of
mobiele bouwplaats aanwezige personen te vrijwaren, gebruiken, onderhouden en controleren
de zelfstandigen en de werkgevers, die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen,
de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij op de bouwplaats inzetten, en laten deze controleren, overeenkomstig de bepalingen van de hierna opgesomde
koninklijke besluiten en op dezelfde wijze als de werkgevers hiertoe verplicht zijn:
1° het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
2° het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen;
3° het koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor
het heffen of hijsen van lasten;
4° het koninklijk besluit van [13 juni 2005 (5: KB 22.3.2006)] betreffende het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen;
[5° het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen
voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. (4: KB 31.8.2005)]
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Art. [54 (3: KB 19.1.2005)].- Van elk ernstig ongeval op een tijdelijke of mobiele bouwplaats,
overkomen aan een aannemer die er zelf een beroepsactiviteit uitoefent, doet de bouwdirectie
belast met de uitvoering aan de inzake arbeidsveiligheid bevoegde ambtenaar een kennisgeving.
De in vorig lid bedoelde kennisgeving wordt gedaan binnen de vijftien kalenderdagen na de
dag van het ongeval en omvat ten minste volgende elementen:
1° de naam, de voornaam en het adres van het slachtoffer;
2° de datum van het ongeval;
3° het adres van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, waar het ongeval zich heeft voorgedaan;
4° een bondige beschrijving van de opgelopen letsels;
5° een bondige beschrijving van de wijze waarop het ongeval is gebeurd;
6° de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid.
[Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ernstig arbeidsongeval verstaan, het ernstig
arbeidsongeval omschreven in artikel 26 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betref-
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fende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (3: KB
19.1.2005)]
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[Art. 55.- De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m2. (3: KB
19.1.2005)]
<#BTJTWPSNJOHFOOVUUJHFCFSPFQTFSWBSJOH ,# >
Art. 56. - § 1. De personen die de functie van coördinator willen uitoefenen op een tijdelijke
of mobiele bouwplaats waar een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is in toepassing van
artikel 26, § 1 of § 2, moeten het bewijs kunnen leveren dat zij voldoen aan de volgende vereisten inzake nuttige beroepservaring en diploma’s:
1° twee jaar beroepservaring voor de houders van een diploma van ingenieur of een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau of van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type;
2° vijf jaar beroepservaring voor de houders van een einddiploma van het hoger technisch
onderwijs van het korte type;
3° tien jaar beroepservaring voor de houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs.
§ 2. De personen die de functie van coördinator willen uitoefenen [op een tijdelijke of mobiele bouwplaats bedoeld in artikel 26, § 3 (3: KB 19.1.2005)], moeten het bewijs kunnen leveren
dat zij voldoen aan de volgende vereisten inzake nuttige beroepservaring en diploma’s:
1° één jaar beroepservaring voor de houders van één van de diploma’s bedoeld in § 1, 1°
en 2°;
2° drie jaar beroepservaring voor de houders van een diploma van het hoger secundair onderwijs;
3° vijf jaar beroepservaring voor de houders van een diploma van het lager secundair onderwijs.
Art. 57.- Voor de toepassing van artikel 56 wordt onder beroepservaring verstaan:
1° voor de functie van coördinator-ontwerp: een beroepservaring in verband met het ontwerp
van een bouwproject of met engineering;
2° voor de functie van coördinator-verwezenlijking: een beroepservaring in verband met de
leiding van een tijdelijke of mobiele bouwplaats of het beheer en de opvolging van de
werken op zulke bouwplaats;
3° voor de functie van coördinator-ontwerp en verwezenlijking: een beroepservaring in verband met de twee onder 1° en 2° vermelde activiteitstypes.
<"BOWVMMFOEFWPSNJOHFOBOEFSFLFOOJT ,# >
[Art. 58.- § 1. De coördinator van een tijdelijke of mobiele bouwplaats waarvoor een veiligheids- en gezondheidsplan vereist is in toepassing van artikel 26, § 1 of § 2, moet bovendien
het bewijs kunnen leveren dat hij:
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1° hetzij, met vrucht elk van de volgende vormingen beëindigd heeft:
a) een erkende cursus van aanvullende vorming, bedoeld in het koninklijk besluit van 10
augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun
adjuncten.
Het bewijs betreft een aanvullende vorming van het eerste niveau wanneer voor de
bouwplaats een coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid,
en van het tweede niveau in de andere gevallen;
b) een erkende cursusmodule “aanvulling tot coördinator”, bedoeld in § 2.
De Minister van Werkgelegenheid kan bijkomende nadere regelen met betrekking tot
de organisatie van de module vaststellen op advies van de Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming op het werk;
2° hetzij, met vrucht een erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
bedoeld in § 3, beëindigd heeft.
Het bewijs betreft een aanvullende vorming van het niveau A wanneer voor de bouwplaats
een coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid, en van het niveau
B in de andere gevallen.
De Minister van Werkgelegenheid kan bijkomende nadere regelen met betrekking tot de
organisatie van de cursus vaststellen op advies van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk;
3° hetzij, geslaagd is in een erkend specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid
en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedoeld in § 4.
Het bewijs betreft een specifiek examen van het niveau A wanneer voor de bouwplaats een
coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid, en van het niveau B
in de andere gevallen.
De Minister van Werkgelegenheid kan bijkomende nadere regelen met betrekking tot de
organisatie van het examen vaststellen op advies van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk.
De erkende cursusmodule “aanvulling tot coördinator”
§ 2. Om erkend te kunnen worden, voldoet de cursusmodule “aanvulling tot coördinator” aan
de volgende voorwaarden:
1° De inhoud van het programma van de cursusmodule beantwoordt aan de inhoud, vastgesteld in de bijlage IV, deel A;
2° Het uurrooster van de module omvat ten minste 30 lesuren;
3° De cursusmodule wordt afgesloten met een examen gericht op het testen van de parate
kennis en het inzicht in de leerstof;
4° De organisatie van de cursusmodule is voorbehouden aan de organisatoren van een
erkende cursus van aanvullende vorming, bedoeld in het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten.
Deze organisatoren bieden de cursusmodule “aanvulling tot coördinator” aan afzonderlijk
van de in vorig lid bedoelde erkende cursus, integreren haar in deze laatste, of bieden de
beide formules aan;
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5° Worden slechts toegelaten tot het volgen van een cursusmodule “aanvulling tot coördinator”, afzonderlijk aangeboden van een in 4° bedoelde erkende cursus, de kandidaten die
zulke cursus met vrucht hebben beëindigd.
De organisatoren zien toe op de naleving van deze voorwaarde.
De cursusmodule “aanvulling tot coördinator” wordt erkend overeenkomstig de bepalingen
van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming
opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten.
De erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
§ 3. Om erkend te kunnen worden, voldoet de cursus van de specifieke aanvullende vorming
voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
aan de volgende voorwaarden:
1° De cursus is zo opgevat en gestructureerd, dat hij de kandidaten in staat stelt de nodige
kennis en vaardigheid te verwerven voor het vervullen van het geheel van de wettelijke en
reglementaire opdrachten opgelegd aan de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid
op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
Daartoe voldoet hij aan de eindtermen bepaald in de bijlage IV, deel B, afdeling I;
2° De inhoud van het programma van de cursus beantwoordt aan de inhoud, vastgesteld in
de bijlage IV, deel B, afdeling II;
3° De organisatie van de cursus wordt overgelaten aan het vrij initiatief van de openbare,
paritaire of privé-instellingen die de in deze afdeling vastgestelde vereisten naleven;
4° De cursus wordt afgesloten door een examen. Dit examen omvat:
a) een deel gericht op het testen van de parate kennis en het inzicht in de leerstof;
b) het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject overeenkomstig de nadere
regelen vastgesteld in de bijlage IV, deel B, afdeling III.
Het examen dient in zijn geheel representatief te zijn voor het evalueren van de kennis,
het begrip en de vaardigheid in het toepassen van de aangeboden leerstof.
Het examen wordt afgenomen in aanwezigheid van een jury.
De examenjury is samengesteld uit leden die als groep borg staan voor een degelijke
evaluatie van de kennis, het begrip en de vaardigheid in het toepassen van de aangeboden leerstof;
De met het toezicht belaste ambtenaren kunnen de werkzaamheden van de jury als
waarnemer bijwonen.
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum waarop de examens plaatshebben,
delen de organisatoren de locatie en de data ervan mee aan de in vorig lid bedoelde
ambtenaren.
5° De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de cursus van specifieke
aanvullende vorming van niveau A:
a) Slechts de houders van één van de diploma’s bedoeld in artikel 56, § 1, 1°, worden tot
de cursus toegelaten;
b) Wat de risico-analyse en de vaststelling van de preventiemaatregelen betreft, is de
cursus gericht op de uiteenzetting van hun wetenschappelijke achtergronden;
c) Het uurrooster van de cursus beslaat ten minste 150 uren, de tijd besteed aan de uitwerking van het coördinatieproject en aan het examen niet meegerekend;
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d) Het coördinatieproject, bedoeld in 4°, eerste lid, b, heeft uitsluitend betrekking op
praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor een coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid;
6° De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op de cursus van specifieke
aanvullende vorming van niveau B:
a) Wat de risico-analyse en de vaststelling van de preventiemaatregelen betreft, volgt de
cursus van niveau B hetzelfde schema als de cursus van niveau A, maar wordt hij
beperkt tot het onderwijs van de verworven kennis, zonder noodzakelijk ook de uiteenzetting van hun wetenschappelijke achtergronden te brengen;
b) Het uurrooster van de cursussen beslaat ten minste 80 uren, de tijd besteed aan de
uitwerking van het coördinatieproject en aan het examen niet meegerekend;
c) Het coördinatieproject, bedoeld in 4°, eerste lid, b, heeft uitsluitend betrekking op
praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor geen coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid.
Voor de kandidaten waarvan de nuttige beroepservaring zich beperkt tot deze bedoeld
in artikel 60, heeft het coördinatieproject uitsluitend betrekking op het in datzelfde
artikel bedoelde type van werken. Deze beperking wordt door de organisatoren ingeschreven op het bewijs dat de kandidaat de cursus met vrucht heeft gevolgd.
De cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen wordt erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende
vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen en aan hun adjuncten.
Het erkend specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
§ 4. Om erkend te kunnen worden, voldoet het specifiek examen voor coördinatoren inzake
veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen aan de volgende voorwaarden:
1° Het examen is gericht op de eindtermen bepaald in de bijlage IV, deel B, afdeling I.
2° De inhoud van het programma van het examen beantwoordt aan de inhoud, vastgesteld in
de bijlage IV, deel B, afdeling II;
3° De organisatie van het examen is voorbehouden aan de organisatoren van een erkende
cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
4° Het examen omvat:
a) een deel gericht op het testen van de parate kennis en het inzicht in de materies vervat
in het examenprogramma;
b) het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject overeenkomstig de nadere
regelen vastgesteld in de bijlage IV, deel B, afdeling III.
Het examen dient in zijn geheel representatief te zijn voor het evalueren van de kennis,
het begrip en de vaardigheid in het toepassen van de materies vervat in het examenprogramma.
Het examen wordt afgenomen in aanwezigheid van een jury.
De examenjury is samengesteld uit leden die als groep borg staan voor een degelijke
evaluatie van de kennis, het begrip en de vaardigheid in het toepassen van de materies
vervat in de eindtermen.
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De met het toezicht belaste ambtenaren kunnen de werkzaamheden van de jury als
waarnemer bijwonen.
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de datum waarop de examens plaatshebben,
delen de organisatoren de locatie en de data ervan mee aan de in vorig lid bedoelde
ambtenaren.
5° De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op het specifiek examen van
niveau A:
a) Slechts de houders van één van de diploma’s bedoeld in artikel 56, § 1, 1°, worden tot
het examen toegelaten;
b) Wat de risico-analyse en de vaststelling van de preventiemaatregelen betreft, is het
examen gericht op de kennis van de wetenschappelijke achtergronden;
c) Het coördinatieproject, bedoeld in 4°, eerste lid, b, heeft uitsluitend betrekking op
praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor een coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid;
6° De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op het specifiek examen van
niveau B:
a) Wat de risico-analyse en de vaststelling van de preventiemaatregelen betreft, is het
examen gericht op de verworven kennis, zonder noodzakelijk ook het bewijs van de
wetenschappelijke achtergronden te brengen;
b) Het coördinatieproject, bedoeld in 4°, eerste lid, b, heeft uitsluitend betrekking op
praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor geen coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid.
Voor de kandidaten waarvan de nuttige beroepservaring zich beperkt tot deze bedoeld
in artikel 60, heeft het coördinatieproject uitsluitend betrekking op het in datzelfde
artikel bedoelde type van werken. Deze beperking wordt door de organisatoren ingeschreven op het bewijs dat de kandidaat in het examen geslaagd is.
Het specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen wordt erkend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit
van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten.
Toezicht op de toelating tot de cursussen van specifieke aanvullende vorming en tot de specifieke examens voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen
§ 5. De organisatoren zien erop toe dat slechts de kandidaten toegelaten worden die:
1° hetzij, houder zijn van een gepast diploma, bedoeld in artikel 56, § 1;
2° hetzij, in toepassing van de overgangsmaatregelen voorzien in de artikel 63, tweede lid,
of artikel 64, § 2, kunnen aantonen dat zij de in dezelfde artikelen bedoelde beroepservaring van ten minste 15 jaar bezitten.
Indien een organisator twijfelt of een kandidaat voldoet aan de voorwaarde bedoeld in vorig
lid, 2°, vraagt hij het advies van de ambtenaar die de administratie, bevoegd voor de arbeidsveiligheid, vertegenwoordigt in de kwaliteitswaarborgcommissie, bedoeld in §6, derde lid.
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De kwaliteitswaarborgcommissie
§ 6. Elke organisator van een erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming voor
coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
bedoeld in § 3, en elke organisator van een erkend specifiek examen voor coördinatoren
inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedoeld in § 4,
richt een kwaliteitswaarborgcommissie op.
De kwaliteitswaarborgcommissie is samengesteld uit:
1° een vertegenwoordiger van de organisator;
2° een afvaardiging bestaande uit minstens drie vertegenwoordigers van andere organisatoren die onafhankelijk zijn ten opzichte van de betrokken organisator.
De [directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk of zijn
afgevaardigde en de directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de
Arbeid of zijn afgevaardigde (3: KB 19.1.2005)] wonen de vergaderingen van de kwaliteitswaarborgcommissie bij als waarnemer.
De kwaliteitswaarborgcommissie heeft als opdracht:
- na te gaan of de specifieke aanvullende vorming of het specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen beantwoorden aan de bepalingen van dit artikel;
- het in §7 bedoelde verslag te evalueren.
De kwaliteitswaarborgcommissie stelt van haar activiteiten een verslag op. Een afschrift van
dit verslag wordt gestuurd naar de inrichter, de in het derde lid bedoelde directeurs-generaal
en [de Vaste Operationele Commissie opgericht in de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk (6: KB 23.10.2006)].
De kwaliteitswaarborgcommissie vergadert telkens de organisator een in §7 bedoeld verslag
heeft opgesteld en minstens eens om de drie jaar.
Verslag van de organisatoren
§ 7. De organisatoren bezorgen na afloop van elk burgerlijk jaar aan de in §6 bedoelde kwaliteitswaarborgcommissie en aan de in dezelfde paragraaf, derde lid, bedoelde directeursgeneraal een verslag.
Dit verslag vermeldt de volgende informatie:
- de wijzigingen in het programma en de organisatie van de cursus van aanvullende specifieke vorming of van het specifiek examen;
- de aangewende methoden;
- de namen en titels van de lesgevers en de leden van de examenjury;
- de voorzieningen voor de kandidaten;
- de evaluatie van de cursus, van de lesgevers en van het examen, door de kandidaten;
- de lijst van de kandidaten (naam, adres en eventueel de instelling of onderneming) die met
vrucht de specifieke aanvullende vorming beëindigd hebben of die in het specifiek examen geslaagd zijn.
Het verslag wordt opgesteld binnen een termijn van drie maanden na afloop van het vorig
burgerlijk jaar. (1: KB 19.12.2001)]
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[§ 8. Worden met de personen die het bewijs kunnen leveren met vrucht een erkende cursus
van specifieke aanvullende vorming van niveau A bedoeld in § 1, 2°, te hebben beëindigd,
gelijkgesteld, de personen die het bewijs kunnen leveren met succes een opleiding van architect te hebben gevolgd, waarin alle eindtermen bedoeld in de bijlage IV, deel B, afdeling I,
geïntegreerd zijn en die afgesloten wordt door een examen waarin de verificatie dat zij in
voldoende mate aan deze eindtermen beantwoorden geïntegreerd is. (3: KB 19.1.2005)]
Art. 59.- De in artikel 56 bedoelde personen moeten kunnen aantonen dat zij een voldoende
kennis bezitten van de reglementering en de technieken inzake welzijn op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen.
#JK[POEFSFHFWBMMFO
Ondergrondse nutsleidingen
Art. 60.- In afwijking van de bepalingen van artikel 57 volstaat een nuttige beroepservaring
inzake elk van de werken opgesomd in artikel 2, § 1, 1°, 2° en 6°, wanneer de tijdelijke of
mobiele bouwplaats geen andere werken omvat dan de ondergrondse werken bedoeld in artikel 2, § 1, 6°.
[Art. 61.- opgeheven (3: KB 19.1.2005)]
[Adjunct-coördinatoren (1: KB 19.12.2001)]
Art. 62.- [§ 1. In afwijking van de bepalingen van de artikelen 8, tweede lid, en 19, tweede
lid, kunnen personen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een coördinator, onder zijn leiding
en zijn verantwoordelijkheid, als adjunct bijstaan, indien zij aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:
1° houder zijn van één van de diploma’s bedoeld in artikel 56, § 1;
2° geslaagd zijn in het in artikel 58, § 1, 3°, bedoeld erkend specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen of met
vrucht een erkende cursus hebben beëindigd:
a) hetzij, van aanvullende vorming en een erkende cursusmodule “aanvulling tot coördinator”, bedoeld in artikel 58, § 1, 1°, waarbij de vrijstelling bedoeld in artikel 63 van
toepassing is;
b) hetzij, van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid
en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedoeld in artikel 58, § 1, 2°.
Voor de toepassing van het eerste lid, mogen adjuncten die houder zijn van een bewijs
geslaagd te zijn in een erkend specifiek examen van niveau A of van een bewijs met vrucht
een erkende cursus te hebben beëindigd van, hetzij, de aanvullende vorming van het eerste
niveau, hetzij, de specifieke aanvullende vorming van niveau A, uitsluitend coördinatoren
bijstaan die eveneens houder zijn van één van deze bewijzen. (1: KB 19.12.2001)]
§ 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 56, § 1, mogen de personen bedoeld in § 1
die een coördinator als adjunct hebben bijgestaan, na de minimumduur vereist door het
tweede lid van deze paragraaf, de functie van coördinator-ontwerp of van coördinator-verwezenlijking uitoefenen, afhankelijk van de nuttige beroepservaring die zij in hun hoedanigheid
van adjunct hebben opgedaan inzake de opdrachten van een coördinator-ontwerp, van een
coördinator-verwezenlijking, of van beiden.
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Om de functie van coördinator uit te oefenen, wordt de vereiste ervaring als adjunct-coördinator, als volgt vastgesteld:
1° twee jaar voor de houders van een in artikel 56, § 1, 1° bedoeld diploma;
2° vijf jaar voor de houders van een in artikel 56, § 1, 2° bedoeld diploma;
3° tien jaar voor de houders van een in artikel 56, § 1, 3° bedoeld diploma.
Overgangsmaatregelen
[Art. 63.- De personen die aan de bepalingen van de artikelen 56 en 59 voldoen en in staat
zijn binnen een termijn van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit het
bewijs te leveren, bedoeld in artikel 58, § 1, 1°, a, zijn voor de uitoefening van de functie van
coördinator vrijgesteld van het leveren van het bewijs bedoeld in artikel 58, § 1, 1°, b.
In afwijking van de bepalingen van de artikelen 56, § 1, 58, § 3, 5°, a, en 58, § 4, 5°, a, mogen
de personen die niet voldoen aan de diplomavereisten bedoeld in artikel 56, zich binnen een
termijn van 3 jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit inschrijven voor het volgen van een erkende cursus van specifieke aanvullende vorming, bedoeld in artikel 58, § 1,
2°, of deelnemen aan een erkend specifiek examen, bedoeld in artikel 58, § 1, 3°, op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen van artikel 59 en dat zij het bewijs kunnen leveren
te beschikken over een beroepservaring, bedoeld in artikel 57, van ten minste 15 jaar. (1: KB
19.12.2001)]
[Art. 64.- § 1. De personen die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds coördinatieactiviteiten, waarin de toepassing van de algemene preventiebeginselen is geïntegreerd,
uitvoerden, mogen de functie van coördinator uitoefenen mits zij voldoen aan de voorwaarden
gesteld in de artikelen 56 en 59 en binnen een termijn van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit in staat zijn:
1° hetzij, het bewijs te leveren bedoeld in artikel 58, § 1, 1°, a), en, binnen een termijn van
één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit het bewijs van inschrijving voor
te leggen voor het volgen van een erkende cursus aanvullende vorming, zoals bedoeld in
het voormelde koninklijk besluit van 10 augustus 1978;
2° hetzij, het bewijs te leveren bedoeld in artikel 58, § 1, 2°, en, binnen een termijn van één
jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit het bewijs van inschrijving voor te
leggen voor het volgen van een erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming
voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
3° hetzij, het bewijs te leveren geslaagd te zijn in het examen bedoeld in artikel 58, § 1, 3°,
en binnen een termijn van één jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit een
door hen ondertekende verklaring op eer voor te leggen waaruit hun intentie blijkt vóór
het verstrijken van de voormelde termijn van drie jaar aan zulk examen deel te nemen.
§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen van § 1, 2°
en 3°, en in afwijking van de
bepalingen van de artikelen 56, § 1, 58, § 3, 5°, a, en 58, § 4, 5°, a, worden de personen
die het bewijs kunnen leveren dat zij op de datum van inwerkingtreding van dit besluit
beschikken over een beroepservaring, bedoeld in artikel 57, van ten minste 15 jaar, vrijgesteld van de diplomavereisten vastgesteld in artikel 56. (1: KB 19.12.2001)]
[Certificatie (3: KB 19.1.2005)]
[Art. 65.- Met uitzondering van de personen bedoeld in artikel 56, § 2, moet de persoon die
de functie van coördinator-ontwerp of coördinator-verwezenlijking uitoefent, in staat zijn om
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het bewijs te leveren gecertificeerd te zijn volgens de norm NBN EN ISO 17024 (deze norm
kan bekomen worden bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie).
Het in vorig lid bedoelde bewijs wordt geleverd aan de hand van een certificaat, uitgereikt
door een certificatie-instelling die specifiek voor het uitvoeren van de certificatie van personen geaccrediteerd is door het Belgisch Accreditatiesysteem, overeenkomstig de wet van 20
juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen alsmede van
beproevingslaboratoria, of door een gelijkwaardige accreditatie-instelling opgericht binnen de
Europese Economische Ruimte.
Het in het eerste lid bedoelde bewijs moet kunnen voorgelegd worden uiterlijk op [31 december 2009 (7: KB 17.5.2007)].
Uiterlijk op [31 december 2008 (7: KB 17.5.2007)] moet de in het eerste lid bedoelde persoon
een door de certificatie-instelling verstrekt ontvangstbewijs kunnen voorleggen waaruit blijkt
dat hij bij die instelling een aanvraagdossier heeft ingediend om als coördinator-ontwerp of
coördinator-verwezenlijking te worden gecertificeerd. (3: KB 19.1.2005)]
[De Minister die het welzijn van de werknemers in zijn bevoegdheid heeft, stelt het certificatieschema vast. (5: KB 22.3.2006)]
<0OEFSBGEFMJOH**5JKEFMJKLFPGNPCJFMFCPVXQMBBUTFONFUFFOUPUBMFPQQFS
WMBLUFLMFJOFSEBON
Art. 65bis.- De bepalingen van deze onderafdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m2.
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor de medewerking van een architect wettelijk
vereist is
Art. 65ter.- § 1. Voor de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor de medewerking van
een architect wettelijk vereist is, wordt de functie van coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking uitgeoefend door personen die voldoen aan de voorwaarden van de onderafdeling I, [de certificatie uitgezonderd en (5: KB 22.3.2006)] met dien verstande dat de
personen bedoeld in artikel 56, § 2, slechts deze functies mogen uitoefenen op bouwplaatsen
waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden opgesomd in artikel 26, § 1 en waarvan de
omvang kleiner dan de omvang gedefinieerd in artikel 26, § 2.
§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mag de functie van coördinator-verwezenlijking
uitgeoefend worden door personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° op een tijdelijke of mobiele bouwplaats bedoeld in artikel 26, § 1, of artikel 26, § 2, voldoen zij aan de bepalingen van artikel 65quater, § 2;
2° op een tijdelijke of mobiele bouwplaats bedoeld in artikel 26, § 3, voldoen zijn aan de
bepalingen van artikel 65quater, § 2 of artikel 65quinquies.
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor de medewerking van een architect wettelijk niet
vereist is
Art. 65quater.- § 1. Op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor de medewerking van
een architect wettelijk niet vereist is en waar ofwel werkzaamheden uitgevoerd worden opgesomd in artikel 26, § 1, ofwel de omvang van de werkzaamheden ten minste gelijk is aan de
omvang gedefinieerd in artikel 26, § 2, wordt de functie van coördinator-ontwerp en van
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coördinator-verwezenlijking uitgeoefend door de personen bedoeld in artikel 65ter, § 1, met
uitzondering van de personen bedoeld in artikel 56, § 2.
§ 2. In afwijking van de bepalingen van § 1 mag de functie van coördinator-ontwerp en van
coördinator-verwezenlijking uitgeoefend worden door de natuurlijke persoon die één van de
betrokken bouwdirecties belast met de uitvoering leidt, of door één van zijn werknemers,
indien aan de volgende voorwaarde voldaan is:
1° de persoon die de functie van coördinator uitoefent moet het bewijs kunnen leveren dat
hij voldoet aan de volgende vereisten en, wat betreft c), levert naast de werknemer ook de
natuurlijke persoon van de werkgever dit bewijs:
a. ten minste tien jaar nuttige beroepservaring bezitten inzake de soorten werken,
bedoeld in artikel 26, § 1, waarvoor de functie van coördinator wordt uitgeoefend,
alsook kennis van de uitvoerings- en risicopreventietechnieken van de andere werken
die het voorwerp van dezelfde coördinatieopdracht uitmaken;
b. gedurende ten minste vijf jaar een onderneming hebben geleid die één of meer van de
in artikel 2, § 1, bedoelde werken als voorwerp had, of een even lange praktische
beroepservaring bezitten in verband met de leiding van een tijdelijke of mobiele
bouwplaats of met het beheer en de opvolging van de werken op zulke bouwplaats;
c. gedurende de in punt b) bedoelde periode, of, gedurende de laatste vijf jaar op de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar hij de functie van coördinator heeft uitgeoefend, en wegens inbreuken op de voorschriften betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van:
- hetzij, een definitief geworden veroordeling;
- hetzij, een administratieve geldboete;
- hetzij, een niet vernietigd bevel tot stopzetting der werken in toepassing van de
bepalingen van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie;
d. hetzij, een vervolmakingsvorming inzake het welzijn op het werk, hetzij, een opleiding in een erkend centrum voor middenstandsopleiding, een opleiding in het kader
van een industriële leerlingenwezen of een andere beroepsopleiding, met gunstig
gevolg hebben beëindigd, waarin gedurende ten minste 24 uur, de duur van het examen inbegrepen, ten minste de volgende onderwerpen worden behandeld:
- de wettelijke en reglementaire voorschriften inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- de veiligheidsrisico’s op bouwplaatsen;
- de gezondheidsrisico’s op bouwplaatsen;
- het uitvoeren van risico-analyses en het integreren en vaststellen van passende
preventiemaatregelen, met inbegrip van deze nodig voor het uitvoeren van latere
werkzaamheden aan het bouwwerk;
- de instrumenten bij de coördinatie en coördinatiepraktijken;
2° de bouwdirectie is opgenomen in een lijst die de Algemene Directie Toezicht op het
Welzijn op het Werk publiceert op de webstek van de Federale Overheidsdienst bevoegd
voor het welzijn op het werk en die de aannemers van bouwwerken vermeldt die aan alle
onder 1° voorwaarden voldoen.
Om in de lijst te worden opgenomen richten de aannemers een aanvraag tot de in vorig lid
bedoelde Algemene Directie, samen met een kopie van alle bewijsstukken waaruit moet
blijken dat aan de onder 1° opgesomde voorwaarden voldaan is.
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De Algemene Directie plaatst een aannemer op de lijst na verificatie van de bewijsstukken
en vaststelling dat aan alle onder 1° opgesomde voorwaarden voldaan is en verwijdert een
aannemer van de lijst zodra zij kennis krijgt dat hij aan één of meer van de voorwaarden
niet langer beantwoordt.
Bij de uitoefening van haar in vorig lid opgedragen taak, kan de Algemene Directie een
aannemer horen op het kantoor van haar buitendienst, bevoegd voor de hoofdzetel van de
aannemer.
De aannemer die van de lijst is verwijderd om reden van een onverenigbaarheid met één
of meer van de onder 1° opgesomde voorwaarden, kan slechts opnieuw in de lijst opgenomen worden, na het indienen van een nieuwe aanvraag na afloop van de termijn vermeld in de voorwaarde die de reden vormde van de verwijdering.
Art. 65quinquies.- Op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarvoor de medewerking van
een architect wettelijk niet vereist is, waar geen werkzaamheden uitgevoerd worden opgesomd in artikel 26, § 1 en waarvan de omvang kleiner is dan de omvang gedefinieerd in artikel
26, § 2, wordt de functie van coördinator-ontwerp en van coördinator-verwezenlijking uitgeoefend door:
1° hetzij een persoon bedoeld in artikel 65ter, § 1;
2° hetzij een persoon bedoeld in artikel 65quater, § 2;
3° hetzij de persoon die één van de betrokken bouwdirecties belast met de uitvoering leidt,
op voorwaarde dat hij in staat is om een attest voor te leggen dat algemeen door de bouwsector aanvaard wordt als bewijs dat hij met gunstig gevolg een opleiding heeft beëindigd
van ten minste 12 uur, de duur van het examen inbegrepen, betreffende de maatregelen,
de technieken en de regelgeving inzake de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen. (3: KB 19.1.2005)]
<0OEFSBGEFMJOH***7PPSXBBSEFOHFMEFOEWPPSBMMFDPÕSEJOBUPSFOJO[BLF
WFJMJHIFJEFOHF[POEIFJEPQUJKEFMJKLFPGNPCJFMCPVXQMBBUTFO
Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
Art. 65sexies.- De persoon die de functie van coördinator-ontwerp of coördinator- verwezenlijking als zelfstandige uitoefent, sluit in eigen naam een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid af, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico’s van de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar hij zijn functie uitoefent.
Voor de persoon die de functie van coördinator-ontwerp of coördinator-verwezenlijking als
werknemer uitoefent, sluit de werkgever een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid
af, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico’s van de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen waar hij zijn functie uitoefent, tenzij deze burgelijke aansprakelijkheid
door de Staat wordt gedekt.
Bijscholing
Art. 65septies.- Teneinde op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en de
regelgeving inzake de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
dragen de coördinatoren-ontwerp en de coördinatoren-verwezenlijking er zorg voor dat zij
zich voortdurend bijscholen.
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Deze bijscholing gebeurt door het deelnemen aan kennisverrijkende initiatieven in de vorig
lid bedoelde domeinen, ingericht op privé-initiatief dan wel op initiatief van de overheid,
inzonderheid specifieke bijscholingscursussen of studiedagen.
Voor de coördinatoren die gecertificeerd moeten zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 65, bedraagt het totaal aantal uren van de bijscholing ten minste 5 uur per jaar of 15 uur
over een periode van drie jaar en vormt deze bijscholing een vereiste voor het verlengen van
het certificaat. (3: KB 19.1.2005)]
"'%&-*/(7***4-05#&1"-*/(&/
[Uittreksel]
Art. 66.- Opheffingsbepalingen
[Art. 67.- opgeheven (2: KB 28.8.2002)]
Art. 68.- bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk
[Art. 69.- De in artikel 58 bedoelde stukken die op onregelmatige wijze zijn bekomen, zijn
van nul en gener waarde. (3: KB 19.1.2005)]
Art. 70.- De bepalingen van hoofdstuk V “Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen” van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, hebben uitwerking met ingang van 1 augustus 1999.
Art. 71.- Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de derde maand na die waarin het is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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BIJLAGE I
DEEL A
INHOUD VAN HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 3, 6°
"'%&-*/(**/)06%#&%0&-%*/"35*,&- f
Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat ten minste de volgende elementen:
1° de beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking ervan;
2° de beschrijving van de resultaten van de risicoanalyses bedoeld in artikel 3, 6°;
3° de beschrijving van de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 3, 6°. Deze beschrijving
omvat:
a. het geheel van de preventieregels en -maatregelen, bedoeld in afdeling III van dit deel,
die aangepast zijn aan de kenmerken van het bouwwerk en voortvloeien uit de toepassing van de algemene preventieprincipes;
b. de specifieke maatregelen met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld in artikel
26, § 1;
c. de instructies voor de tussenkomende partijen;
4° de raming van de duur van de verwezenlijking van de verschillende werken of werkfasen
die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.
5° de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;
6° de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;
7° de naam en het adres van de coördinator-ver-wezenlijking vanaf het moment van zijn
aanstelling.
De inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast in functie van de volgende elementen:
1° in voorkomend geval, de wijzigingen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten, overeengekomen tussen de tussenkomende partijen, waarvan de weerslag op het welzijn bij het
werk dezelfde waarborgen biedt als de oorspronkelijk in het plan voorziene uitvoeringsmodaliteiten;
2° in voorkomend geval, de opmerkingen van de tussenkomende partijen aan wie de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan, die hen aanbelangen, zijn overgemaakt;
3° de stand van de werken;
4° het identificeren van onvoorziene risico’s of onvoldoende onderkende gevaren;
5° het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen;
6° de eventueel aan het ontwerp of de werken aangebrachte wijzigingen.
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Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat ten minste de volgende elementen:
1° de inventarisatie van de risico’s bedoeld in artikel 3, 6°;
2° de vastgestelde preventiemaatregelen bedoeld in artikel 3, 6°;
3° de lijst met de namen en de adressen van alle opdrachtgevers, bouwdirecties en aannemers, vanaf het moment dat deze personen bij de bouwplaats betrokken worden;
4° de naam en het adres van de coördinator-ontwerp;
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5° de naam en het adres van de coördinator-ver-wezenlijking vanaf het moment van zijn
aanstelling.
De inhoud van het veiligheids- en gezondheidsplan wordt aangepast in functie van de volgende elementen:
1° in voorkomend geval, de wijzigingen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten, overeengekomen tussen de tussenkomende partijen, waarvan de weerslag op het welzijn bij het
werk dezelfde waarborgen biedt als de oorspronkelijk in het plan voorziene uitvoeringsmodaliteiten;
2° in voorkomend geval, de opmerkingen van de tussenkomende partijen aan wie de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan, die hen aanbelangen, zijn overgemaakt;
3° de stand van de werken;
4° het identificeren van onvoorziene risico’s of onvoldoende onderkende gevaren;
5° het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen;
6° de eventueel aan het ontwerp of de werken aangebrachte wijzigingen.
"'%&-*/(***/*&5-*.*5"5*&7&-*+457"/%&13&7&/5*&3&(&-4&/
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1° de algemene maatregelen betreffende de organisatie van de tijdelijke of mobiele bouwplaats die vastgesteld zijn door de opdrachtgever en de bouwdirecties in samenspraak met
de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking;
2° de algemene maatregelen die voortvloeien uit de verplichtingen die worden opgelegd door
de opdrachtgever in wiens inrichting activiteiten betreffende een tijdelijke of mobiele
bouwplaats worden verricht;
3° de vereisten die voortvloeien uit de wederzijdse inwerking van de activiteiten inzake
gebruik en exploitatie op het terrein zelf of in de nabijheid van het terrein waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd;
4° de coördinatiemaatregelen die inzonderheid betrekking hebben op:
- de horizontale, verticale of andere verplaatsingsroutes of -zones of verkeersroutes of
-zones;
- het hanteren van materialen en materieel, in het bijzonder de problemen van de wederzijdse inwerking tussen hefwerktuigen op de bouwplaats of in de nabijheid ervan;
- het beperken van het beroep doen op het manueel hanteren van lasten;
- de afbakening en inrichting van opslagzones voor verschillende materialen, met name
als het om gevaarlijke stoffen of producten gaat;
- de voorwaarden voor het opslaan, verwijderen of afvoeren van aarde, afval, puin en
gruis;
- de voorwaarden voor de verwijdering van gevaarlijke materialen;
- het installeren en gebruiken van collectieve beschermingsmiddelen en van tijdelijke
toegangswegen;
- het gebruik van de algemene elektrische installatie;
- de wisselwerking met gebruiksactiviteiten op de site van de bouwplaats, inzonderheid
het gebruik van gemeenschappelijke stellingen en toegangsmiddelen;
- de wisselwerking met gebruiks- of exploitatieactiviteiten op de site van de bouwplaats
of in de omgeving ervan;
- het in goede orde houden van de bouwplaats;
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5° de algemene modaliteiten ter verzekering van het in goede orde en met voldoende
bescherming van de gezondheid in stand houden van de bouwplaats, inzonderheid de
vastgestelde voorschriften en maatregelen tot vastlegging van de voorwaarden opdat de
lokalen, bestemd voor het personeel op de bouwplaats in overeenstemming zouden zijn
met de erop toepasselijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en arbeidsvoorwaarden;
6° de praktische inlichtingen die specifiek zijn voor de bouwplaats wat betreft de hulpverlening, evacuatie van personen, evenals de gemeenschappelijke organisatorische maatregelen die ter zake zijn getroffen;
7° de algemene modaliteiten (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor overleg en samenwerking op de bouwplaats tussen de verschillende tussenkomende partijen en desgevallend de
exploitanten of beheerders die een activiteit uitoefenen op de bouwplaats zelf of in de
nabijheid ervan; evenals de algemene regels betreffende het verspreiden van informatie,
instructies en bevelen aan deze personen en de algemene regels inzake het toezicht op de
tenuitvoerlegging ervan;
8° de algemene regels (tijdstippen, plaatsen, frequentie) voor samenwerking en overleg op
de bouwplaats tussen de werkgevers en werknemers evenals deze betreffende de informatie van de werknemers en het verspreiden van de instructies die voor hen bestemd zijn.

DEEL B
INHOUD VAN HET COÖRDINATIEDAGBOEK
GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 3, 7°
Het coördinatiedagboek vermeldt de volgende elementen:
1° de namen en adressen van de tussenkomende partijen, het ogenblik van hun tussenkomst
op de bouwplaats en voor ieder van hen, het voorziene aantal op de bouwplaats tewerk te
stellen werknemers evenals de voorziene duur van de werken;
2° de beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking van het bouwwerk van belang zijn;
3° de opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen, inzonderheid deze betreffende
hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de
algemene preventieprincipes, en de gevolgen die ze eraan gegeven hebben;
4° de opmerkingen van de aannemers, aangevuld met het visum van de betrokken partijen;
5° de gevolgen gegeven aan de opmerkingen van de tussenkomende partijen en van de werknemersvertegenwoordigers die van belang zijn voor het ontwerp van het project of de
verwezenlijking van het bouwwerk;
6° de tekortkomingen van de tussenkomende partijen ten opzichte van de algemene preventiebeginselen, de toepasselijke regels en de concrete maatregelen aangepast aan de specifieke kenmerken van de tijdelijke of mobiele bouwplaats, of ten opzichte van het veiligheids- en gezondheidsplan;
7° de verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur bedoeld in artikel 3, 9;
8° de ongevallen.
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DEEL C
INHOUD VAN HET POSTINTERVENTIEDOSSIER
GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 3, 8°
"'%&-*/(**/)06%#&%0&-%*/"35*,&-
Het postinterventiedossier bevat ten minste de volgende elementen:
1° de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
2° de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren,
inzonderheid ingewerkte nutsleidingen;
3° de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;
4° de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;
5° de informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid
de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;
6° de relevante verantwoording van de keuzen in verband met onder andere de toegepaste
uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen;
7° de identificatie van de gebruikte materialen.
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Het postinterventiedossier bevat ten minste de volgende elementen:
1° de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
2° de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren,
inzonderheid ingewerkte nutsleidingen;
3° de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;
4° de identificatie van de gebruikte materialen.

DEEL D
SAMENSTELLING VAN DE COÖRDINATIESTRUCTUUR
GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 3, 9°
De coördinatiestructuur is samengesteld uit:
1° de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger;
2° de coördinator-verwezenlijking;
3° de aanwezige aannemers of hun vertegenwoordigers;
4° de bouwdirectie belast met de uitvoering;
5° de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering;
6° een vertegenwoordiger van elk comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, van elke syndicale afvaardiging van de op de bouwplaats aanwezige aannemers;
7° indien nodig, de preventieadviseurs van de opdrachtgever en van de op de bouwplaats
aanwezige aannemers;
8° twee vertegenwoordigers van het comité voor Preventie en Bescherming op het werk van
de onderneming van de opdrachtgever, wanneer de tijdelijke of mobiele bouwplaats gelegen is in een instelling of een site waar de opdrachtgever personeel tewerkstelt en waarvoor hij zulk comité heeft opgericht;
9° iedere andere persoon die door de opdrachtgever wordt uitgenodigd. (3: KB 19.1.2005)]
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BIJLAGE II
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1. Datum van de mededeling: ..................................................................................................
2. Volledig adres van de bouwplaats: ......................................................................................
3. Opdrachtgever(s) (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)): ....................
..............................................................................................................................................
4. Aard van het bouwwerk: .....................................................................................................
5. Bouwdirectie(s) (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het
ontwerp van het bouwwerk (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijkingsfase van het
bouwwerk (naam/namen, adres(sen) en telefoon- en faxnummer(s)): ...............................
..............................................................................................................................................
8. Vermoedelijke datum van aanvang der werkzaamheden op de bouwplaats: ......................
9. Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats: ........................................
10. Vermoedelijk maximumaantal werknemers op de bouwplaats: ..........................................
11. Gepland aantal ondernemingen en zelfstandingen op de bouwplaats: ...............................
12. Identificatie van de reeds geselecteerde ondernemingen: ...................................................
..............................................................................................................................................

#*+-"(&

BIJLAGE III
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1. Stabiliteit en stevigheid
1.a. De materialen, de outillage en algemeen gesproken elk element dat bij welke verplaatsing dan ook de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar kan
brengen, moeten op passende veilige wijze worden gestabiliseerd.
1.b. De toegang tot elke oppervlakte bestaande uit materialen die onvoldoende weerstand
bieden, is slechts toegestaan indien de benodigde uitrusting of passende middelen
worden geleverd om de werkzaamheden op een veilige manier te verwezenlijken.
2. Installaties voor energiedistributie
2.a. Deze installaties dienen zodanig te zijn ontworpen en uitgevoerd en te worden
gebruikt dat zij geen brand- of ontploffingsgevaar opleveren en dat personen op
afdoende wijze worden beschermd tegen het gevaar van elektrocutie door directe of
indirecte aanraking.
2.b. Bij het ontwerp, de uitvoering en de keuze van het materiaal en de beschermingsvoorzieningen dient rekening te worden gehouden met de aard en het vermogen van
de verdeelde energie, externe invloeden en de deskundigheid van de personen die tot
delen van de installatie toegang hebben.
3. Vluchtroutes en nooduitgangen
3.a. Vluchtroutes en nooduitgangen dienen vrij te zijn van obstakels en via de kortste
weg naar een veiligheidszone te voeren.
3.b. Bij gevaar moeten alle werkplekken snel en onder maximale veiligheidsomstandigheden kunnen worden geëvacueerd.
3.c. Het aantal, de verdeling en de afmetingen van de vluchtroutes en uitgangen zijn
afhankelijk van de bestemming, de outillage en de afmetingen van de bouwplaats en
de ruimten alsmede van het maximale aantal personen dat zich aldaar kan ophouden.
3.d. De specifieke vluchtroutes en nooduitgangen dienen gemarkeerd te zijn in overeenstemming met de bepalingen betreffende de veiligheids- of gezondheidssignalering
op het werk.
Deze markering dient duurzaam te zijn en op daarvoor in aanmerking komende plaatsen
te worden aangebracht.
3.e. De vluchtroutes en nooduitgangen alsmede de verkeersroutes en de deuren die
daarop uitkomen dienen vrij te zijn van obstakels zodat ze te allen tijde zonder
belemmeringen kunnen worden gebruikt.
3.f. Vluchtroutes en nooduitgangen waar verlichting noodzakelijk is, dienen te worden
voorzien van een veiligheidsverlichting die bij het uitvallen van de elektrische
stroom voldoende lichtsterkte bezit.
4. Brandmelding en -bestrijding
4.a. Afhankelijk van de kenmerken van de bouwplaats en de afmetingen en het gebruik
van de ruimten, de aanwezige uitrusting, de fysische en chemische eigenschappen
van de aanwezige stoffen of materialen alsmede het maximale aantal personen dat
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aanwezig kan zijn, dient er een voldoende aantal passende brandbestrijdingsmiddelen en voor zover nodig brandmelders en alarmsystemen te worden geplaatst.
4.b. Deze brandbestrijdingsmiddelen, brandmelders en alarmsystemen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en onderhouden.
Op gezette tijden moeten testen en relevante oefeningen plaatsvinden.
4.c. De niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen dienen gemakkelijk bereikbaar en
te gebruiken te zijn.
Zij dienen te worden voorzien van een markering in overeenstemming met de bepalingen betreffende de veiligheids- of gezondheidssignalering op het werk.
Deze markering dient duurzaam te zijn en op de daarvoor in aanmerking komende
plaatsen te worden aangebracht.
5. Ventilatie
De werknemers dienen met inachtneming van de werkmethoden en de fysieke belemmeringen
waaraan zij zijn onderworpen, over voldoende verse lucht te beschikken.
Bij gebruik van een ventilatie-inrichting dient deze in gebruiksklare toestand te worden
gehouden en de werknemers niet bloot te stellen aan luchtstromingen die de gezondheid
schaden.
Een controlesysteem dient storingen te melden wanneer dat voor de gezondheid van de werknemers nodig is.
6. Blootstelling aan bijzondere risico’s
6.a. De werknemers mogen niet worden blootgesteld aan een schadelijk geluidsniveau
noch aan schadelijke invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld gassen, dampen of stof).
6.b. Indien werknemers een zone moeten betreden waar de atmosfeer mogelijk een giftige of schadelijke stof of onvoldoende zuurstof bevat, of ontvlambaar kan zijn, dient
de atmosfeer in deze zone te worden gecontroleerd en moeten passende maatregelen
worden genomen om elk gevaar te voorkomen.
6.c. Een werknemer mag in geen enkel geval worden blootgesteld aan een atmosfeer met
verhoogd risico.
Hij moet in ieder geval permanent van buitenaf worden geobserveerd en alle passende voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen opdat hem onmiddellijk op
doeltreffende wijze hulp kan worden geboden.
7. Temperatuur
De temperatuur dient, rekening houdende met de toegepaste werkmethoden en de van de
werknemers verlangde lichaamsinspanningen, tijdens het werken te zijn afgestemd op het
menselijk organisme.
8. Natuurlijke en kunstverlichting van werkplekken, ruimten en verkeersroutes op de
bouwplaats.
8.a. Werkplekken, ruimten en verkeersroutes dienen zoveel mogelijk en voldoende
natuurlijk te worden verlicht en ‘s nachts en overdag wanneer het daglicht niet volstaat op passende en voldoende wijze met kunstlicht te worden verlicht. Eventueel
dienen verplaatsbare, schokbestendige lichtbronnen te worden gebruikt.
De voor de kunstverlichting gebruikte kleur mag de waarneming van de markeringstekens of -borden niet wijzigen of beïnvloeden.
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8.b. De installaties voor de verlichting van ruimten, werkplekken en verkeersroutes dienen zodanig te zijn geplaatst dat het type verlichting voor de werknemers geen
ongevallenrisico meebrengt.
8.c. Ruimten, werkplekken en verkeersroutes waar het uitvallen van de kunstverlichting
grote risico’s voor de werknemers kan opleveren dienen met een toereikende noodverlichting te zijn uitgerust.
9. Deuren en poorten
9.a. Schuifdeuren moeten voorzien zijn van een veiligheidssysteem waardoor verhinderd
wordt dat zij uit de rails lopen en omvallen.
9.b. Deuren en poorten die naar boven toe opengaan dienen te zijn voorzien van een
veiligheidssysteem waardoor zij niet kunnen terugvallen.
9.c. Deuren en poorten in het tracé van vluchtroutes dienen op passende wijze te zijn
gemarkeerd.
9.d. In de onmiddellijke omgeving van poorten die hoofdzakelijk voor het verkeer van
voertuigen zijn bestemd, dienen zich, althans wanneer de doorgang voor voetgangers niet veilig is, deuren voor voetgangers te bevinden die duidelijk zichtbaar als
zodanig dienen te zijn gemarkeerd en te allen tijde toegankelijk dienen te zijn.
9.e. Automatische deuren en poorten dienen zodanig te functioneren dat zij geen gevaar
voor de werknemers opleveren.
Zij dienen te zijn voorzien van gemakkelijk herkenbare en bereikbare noodstopvoorzieningen en dienen, behalve wanneer zij bij stroomonderbreking automatisch
opengaan, met de hand te kunnen worden geopend.
10. Verkeersroutes - gevarenzones
10.a. Verkeersroutes, met inbegrip van trappen, vaste ladders en laadplatforms en -hellingen, moeten zodanig worden berekend, gesitueerd, ingericht en gereedgemaakt
dat zij gemakkelijk, volledig veilig en overeenkomstig hun bestemming kunnen
worden gebruikt en dat de werknemers die zich in de buurt van deze verkeersroutes
bevinden geen enkel risico lopen.
10.b. De afmetingen van voor het verkeer van personen en/of goederen bestemde verkeersroutes, inclusief die waar wordt gelost of geladen, dienen te worden afgestemd
op het mogelijke aantal gebruikers en de aard van het werk.
Wanneer op deze verkeersroutes vervoermiddelen worden gebruikt, dient voor de
andere op de bouwplaats aanwezige personen een voldoende veiligheidsafstand in
acht te worden genomen of dienen passende beschermende maatregelen te worden
getroffen.
De routes dienen duidelijk te worden gemarkeerd, regelmatig gecontroleerd en
onderhouden.
10.c. De voor voertuigen bestemde verkeersroutes dienen op voldoende afstand te zijn
gelegen van deuren, poorten, doorgangen voor voetgangers, gangen en trappen.
10.d. Indien de bouwplaats zones bevat waarvoor een beperkte toegang geldt, dienen deze
zones te worden uitgerust met voorzieningen die verhinderen dat onbevoegde werknemers deze zones betreden.
Er dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om werknemers die gevarenzones mogen betreden te beschermen.
Gevarenzones dienen zeer duidelijk gemarkeerd te worden.
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11. Laadplatforms en -hellingen
11.a. Laadplatforms en -hellingen dienen aangepast te zijn aan de omvang van de te vervoeren lasten.
11.b. Laadplatforms dienen over ten minste één uitgang te beschikken.
11.c. Laadhellingen dienen zo veilig te zijn dat werknemers er niet ten val kunnen
komen.
12. Bewegingsruimte op de werkplek
Het oppervlak van de werkplek moet zodanig zijn ingedeeld dat de werknemers rekening
houdend met de aanwezige noodzakelijke uitrusting of materialen, voldoende bewegingsvrijheid voor hun werkzaamheden hebben.
13. Eerste hulp
13.a. De werkgever dient ervoor te zorgen dat er op eIk moment gekwalificeerd personeel
aanwezig is om eerste hulp te verlenen.
Er dienen maatregelen te worden getroffen om werknemers die betrokken zijn bij
een ongeval of die plotseling onwel worden, te kunnen vervoeren voor medische
verzorging.
13.b. Wanneer de omvang van de bouwplaats of de aard van de werkzaamheden dat
noodzakelijk maakt, dienen een of meer ruimten beschikbaar te zijn voor het verlenen van eerste hulp.
13.c. De voor het verlenen van eerste hulp bestemde ruimten dienen te worden voorzien
van de uitrusting en de materialen die voor deze hulp absoluut noodzakelijk zijn en
dienen gemakkelijk met brancards toegankelijk te zijn.
Zij moeten worden gemarkeerd overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
13.d. Ook op alle plaatsen waar de arbeidsomstandigheden dat vereisen dient materiaal
voor eerste hulp aanwezig te zijn.
Dit materiaal dient te zijn voorzien van een passende markering en dient gemakkelijk bereikbaar te zijn.
Het adres en het telefoonnummer van de plaatselijke eerste hulppost moeten duidelijk zichtbaar zijn aangegeven.
14. Sanitaire voorzieningen
14.a. Kleedkamers en garderobekasten
14.a.1°. Indien de werknemers speciale werkkleding moeten dragen en hun uit
gezondheids- of betamelijkheidsoverwegingen niet kan worden verzocht
zich in een andere ruimte om te kleden, dienen er voor hen geschikte kleedruimten beschikbaar gesteld te worden.
De kleedruimten dienen gemakkelijk toegankelijk, ruim genoeg en van
zitplaatsen voorzien te zijn.
14.a.2°. De kleedruimten dienen groot genoeg te zijn en zodanig te zijn uitgerust dat
de werknemers eventueel hun werkkleding alsmede hun eigen kleding en
persoonlijke eigendommen kunnen laten drogen en deze achter slot en
grendel kunnen opbergen.
Indien de omstandigheden zulks vereisen (gevaarlijke stoffen, vocht en
vuil) dienen werkkleding en eigen kleding en persoonlijke eigendommen
afzonderlijk te kunnen worden bewaard.
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14.a.3°. Er dienen aparte kleedruimten voor mannen en vrouwen te worden ingericht of die ruimten dienen gescheiden te worden gebruikt.
14.a.4°. Wanneer er geen kleedkamers in de zin van punt 14.a.1°, eerste alinea,
nodig zijn, dient elke werknemer te kunnen beschikken over een ruimte
waar hij zijn eigen kleding en persoonlijke eigendommen achter slot en
grendel kan bewaren.
14.b. Douches en wastafels
14.b.1°. Wanneer de aard van het werk of de zorg voor de gezondheid dat noodzakelijk maakt, dienen er voldoende geschikte douches ter beschikking van de
werknemers te worden gesteld.
Voor mannen en vrouwen dienen aparte doucheruimten te worden ingericht
of de doucheruimten dienen gescheiden te worden gebruikt.
14.b.2°. De doucheruimten dienen groot genoeg te zijn om elke werknemer in staat
te stellen zonder belemmeringen en onder passende hygiënische omstandigheden toilet te maken.
De douchecellen dienen van warm en koud stromend water te zijn voorzien.
14.b.3°. Wanneer er geen douches in de zin van punt 14.b.1°, eerste alinea, noodzakelijk zijn, dienen in de nabijheid van de werkplekken en de kleedruimten
voldoende geschikte wastafels met stromend (zo nodig warm) water te
worden geplaatst.
Voor mannen en vrouwen dienen er aparte wastafels te worden geplaatst of
de wastafels dienen gescheiden te worden gebruikt, wanneer de betamelijkheid zulks vereist.
14.b.4°. Indien de douche- of wasruimten en de kleedruimten van elkaar gescheiden
zijn, dienen deze ruimten onderling met elkaar in verbinding te staan.
14.c. Toiletten en wasgelegenheid
De werknemers dienen in de nabijheid van hun werkplek te kunnen beschikken over
verpozingsruimten, kleedkamers en douche- of wasruimten en speciale ruimten
voorzien van voldoende toiletten en wastafels.
Voor mannen en vrouwen dienen aparte toiletten te worden ingericht of de toiletten
dienen gescheiden te worden gebruikt.
15. Verpozingsruimten en onderkomens
15.a. Wanneer de veiligheid of de gezondheid van de werknemers zulks met name vanwege de aard van het werk of het aantal werknemers of vanwege de afgelegenheid
van de bouwplaats noodzakelijk maakt, dienen de werknemers de beschikking te
hebben over gemakkelijk bereikbare verpozingsruimten en/of onderkomens.
15.b. De verpozingsruimten en/of onderkomens dienen voldoende ruim bemeten te zijn
en uitgerust met een gezien het aantal werknemers voldoende aantal tafels en stoelen
met rugleuning.
15.c. Bij ontbreken van dergelijke ruimten dienen de werknemers de beschikking te hebben over andere faciliteiten waar zij zich tijdens werkpauzes kunnen ophouden.
15.d. Vaste onderkomens moeten voldoende sanitaire voorzieningen, een eetruimte en
een ontspanningsruimte omvatten, behalve indien zij slechts bij uitzondering worden gebruikt.
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Zij moeten uitgerust zijn met bedden, kasten, tafels en stoelen met rugleuning met
inachtneming van het aantal werknemers, en bij de verdeling moet rekening worden
gehouden met de eventuele aanwezigheid van werknemers van beide seksen.
15.e. In de verpozingsruimten en onderkomens dienen de nodige maatregelen te worden
getroffen om niet-rokers te beschermen tegen de door tabaksrook veroorzaakte overlast.
16. Zwangere vrouwen en zogende moeders
Zwangere vrouwen en zogende moeders moeten de gelegenheid hebben om onder passende
omstandigheden te gaan liggen om uit te rusten.
17. Gehandicapte werknemers
Bij de inrichting van werkplaatsen dient, in voorkomend geval, rekening te worden gehouden
met gehandicapte werknemers.
Dit geldt met name voor deuren, verkeersroutes, trappen, douches, wastafels, toiletten en
werkplekken die door gehandicapte werknemers worden gebruikt en werkplekken waar zij
rechtstreeks werkzaam zijn.
18. Voorschriften van uiteenlopende aard
18.a. De omgeving en de omtrek van de bouwplaats dienen te worden gemarkeerd en te
zijn omgeven door afzettingen, zodat zij duidelijk zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn.
18.b. De werknemers dienen zowel op de bouwplaats, als in de verschillende ruimten en
in de nabijheid van de werkplek, over voldoende drinkwater en eventueel over een
andere geschikte, alcoholvrije drank te kunnen beschikken.
18.c. De werknemers dienen:
- over faciliteiten te beschikken om hun maaltijden onder bevredigende omstandigheden te kunnen nuttigen;
- zo nodig over faciliteiten te beschikken om hun maaltijden onder bevredigende
omstandigheden te kunnen bereiden.
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Inleidende opmerking
Indien specifieke omstandigheden zulks vereisen, moet de indeling van de minimumvoorschriften in twee afdelingen, zoals hierna is gedaan, niet bindend worden geacht.
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Stabiliteit en stevigheid
De ruimten moeten een constructie en een stabiliteit bezitten die aangepast zijn aan de
aard van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
2. Deuren van nooduitgangen
De deuren van nooduitgangen dienen naar buiten open te gaan.
Deze deuren moeten op zodanige wijze zijn gesloten dat ze gemakkelijk en onmiddellijk
kunnen worden geopend door iedereen die ze in geval van nood moet gebruiken.
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Schuif- en draaideuren mogen niet als nooduitgang worden gebruikt.
3. Ventilatie
Indien klimaatregelings- of mechanische ventilatie-inrichtingen worden gebruikt moeten
deze zodanig functioneren dat de werknemers niet aan hinderlijke luchtstromen worden
blootgesteld.
Stortplaatsen van vuil en verontreinigingen die als gevolg van de vervuiling van de in te
ademen lucht een direct gevaar voor de gezondheid van de werknemers kunnen opleveren,
dienen snel te worden verwijderd.
4. Temperatuur
4.a. De temperatuur van verpozingsruimten, ruimten voor personeelsleden die avond- of
nachtdienst hehben, sanitaire ruimten, kantines en ruimten voor eerste hulp dient op
de specifieke bestemming van deze ruimten te worden afgestemd.
4.b. Ramen, bovenlichten en glazen wanden dienen zodanig te worden geconstrueerd dat,
rekening houdende met de aard van het werk en het gebruik van de ruimte, een te
grote zonsinstraling kan worden voorkomen.
5. Natuurlijke en kunstverlichting
De werkplaatsen dienen zoveel mogelijk met voldoende natuurlijk licht te worden verlicht
en uitgerust te zijn met voorzieningen voor kunstverlichting die geschikt zijn om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beschermen.
6. Vloeren, muren en plafonds van de ruimten
6.a. De vloeren van de ruimten mogen geen oneffenheden, gaten of gevaarlijke hellingen
vertonen; zij moeten vast, stabiel en niet glad zijn.
6.b. De oppervlakken van vloeren, muren en plafonds in de ruimten moeten gereinigd en
afgekrabd kunnen worden om de juiste hygiënische omstandigheden te bereiken.
6.c. Transparante of lichtdoorlatende wanden en met name volledig glazen wanden in de
ruimten of in de onmiddellijke omgeving van werkplekken en verkeersroutes, dienen
duidelijk te worden gemarkeerd en van veiligheidsmateriaal vervaardigd te zijn of
goed gescheiden te zijn van deze werkplekken en verkeersroutes en wel zodanig dat
de werknemers niet met deze wanden in aanraking kunnen komen en niet gewond
kunnen raken bij verbrijzeling ervan.
7. Ramen en bovenlichten van de ruimten
7.a. Ramen, bovenlichten en ventilatie-inrichtingen dienen door de werknemers zonder
risico te kunnen worden geopend, gesloten, geregeld en vastgezet.
In geopende stand mogen zij geen gevaar voor de werknemers opleveren.
7.b. Ramen en bovenlichten dienen zodanig te zijn ontworpen en uitgerust dat zij kunnen
worden schoongemaakt zonder gevaar voor de werknemers die dit schoonmaakwerk
verrichten of voor de aanwezige werknemers.
8. Deuren en poorten
8.a. De lokatie, het aantal, de gebruikte materialen en de afmetingen van deuren en poorten zijn afhankelijk van de aard en de bestemming van de ruimten.
8.b. Op doorzichtige deuren dient op ooghoogte een markering te worden aangebracht.
8.c. Klapdeuren en poorten moeten transparant zijn of van transparante kijkvensters zijn
voorzien.
8.d. Wanneer de transparante of lichtdoorlatende oppervlakten van deuren en poorten niet
van veiligheidsmateriaal zijn vervaardigd en de vrees bestaat dat werknemers bij het
verbrijzelen van een van deze oppervlakten gewond kunnen raken, dienen deze
oppervlakten tegen indrukken of induwen te zijn beschermd.
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9. Verkeersroutes
Voor zover gebruik en uitrusting van de ruimten dat noodzakelijk maken om de veiligheid
van de werknemers te garanderen, dienen de verkeersroutes duidelijk te worden afgebakend.
10. Specifieke maatregelen voor roltrappen en -paden
Roltrappen en -paden moeten veilig functioneren.
Zij dienen van de nodige veiligheidsinrichtingen te zijn voorzien.
Zij dienen met gemakkelijk herkenbare en toegankelijke noodstopvoorzieningen te zijn
uitgerust.
11. Afmetingen en luchtvolume van de ruimten
Arbeidsruimten dienen een zodanige oppervlakte en hoogte te bezitten dat de werknemers
zonder gevaar voor hun veiligheid, gezondheid of welzijn hun werk kunnen doen.
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1. Stabiliteit en stevigheid
1.a. Hoger of lager gesitueerde mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met:
- het aantal werknemers dat zich op een plek bevindt;
- de maximale belasting en de verdeling daarvan;
- eventuele externe invloeden.
Indien de ondersteunende en de andere samenstellende delen van deze werkplekken
zelf niet stabiel zijn, moet men voor stabiliteit zorgen door middel van geschikte,
veilige bevestigingsmiddelen ten einde een toevallige of ongewilde verplaatsing van
de gehele werkplek of delen ervan te voorkomen.
1.b. Controle
De stabiliteit en de stevigheid moeten adequaat en vooral na een eventuele wijziging van
de hoogte of van de diepte van de werkplek worden gecontroleerd.
2. Installaties voor energiedistributie
2.a. Op de bouwplaats aanwezige installaties voor energiedistributie, met name die welke
aan externe invloeden blootstaan, dienen regelmatig te worden gecontroleerd en
onderhouden.
2.b. Installaties die al voor het begin van de werkzaamheden op de bouwplaats aanwezig
waren dienen te worden geïdentificeerd, gecontroleerd en duidelijk gekenmerkt.
2.c. Wanneer er bovengrondse elektriciteitsleidingen zijn, dienen deze zoveel mogelijk
hetzij buiten de bouwplaats om te worden geleid, hetzij spanningloos te worden
gemaakt.
Indien dit niet mogelijk is, moeten er hekken of waarschuwingen worden geplaatst om
voertuigen en installaties op een afstand te houden.
Wanneer voertuigen op de bouwplaats onder elektriciteitsleidingen door moeten rijden, dienen passende waarschuwingen en een bescherming onder deze draden te zijn
aangebracht.
3. Ongunstige weeromstandigheden
De werknemers moeten worden beschermd tegen ongunstige weersomstandigheden die
hun veiligheid en gezondheid in gevaar kunnen brengen.
4. Vallende voorwerpen
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De werknemers moeten, wanneer dat technisch mogelijk is, als groep met algemene middelen tegen vallende voorwerpen worden beschermd.
Materialen en uitrusting moeten zodanig worden geplaatst of gestapeld dat zij niet kunnen
instorten, verschuiven, omvallen of kantelen.
Zo nodig moet er op de bouwplaats in overdekte doorgangen worden voorzien of moet de
toegang tot gevaarlijke zones onmogelijk worden gemaakt.
5. Naar beneden vallen van een hoogte
5.a. Het vallen van een hoogte moet materieel worden voorkomen door met name stevige
leuningen die hoog genoeg zijn en ten minste een kantplank, een handleuning en een
tussenregel of een andere gelijkwaardige voorziening hebben.
5.b. Werkzaamheden op een hoogte mogen in beginsel alleen worden uitgevoerd met
behulp van adequate uitrustingen en algemene beschermingsmiddelen zoals leuningen, platforms en vangnetten.
Indien het gebruik van dergelijke uitrustingen is uitgesloten op grond van de aard van de
werkzaamheden, dient te worden voorzien in passende toegangsmiddelen en gebruik te
worden gemaakt van een hangtuig of andere veiligheidsvoorzieningen met verankering.
6. Bouwsteigers en ladders
6.a. Iedere steiger moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden,
zodat hij niet kan instorten of bij toeval gaan schuiven.
6.b. De platforms, doorgangen en ladders van de bouwsteiger moeten dusdanig worden
geconstrueerd, gedimensioneerd, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of
door vallende voorwerpen kan worden getroffen.
6.c. De steigers moeten door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd:
1°) voor hun ingebruikname;
2°) daarna, op gezette tijden;
3°) na iedere wijziging, periode van niet-gebruiken, blootstelling aan weer en wind of
aardschokken, of andere omstandigheden waardoor de stevigheid of stabiliteit
ervan mogelijk is aangetast.
6.d.De ladders moeten stevig genoeg zijn en op de juiste wijze worden onderhouden.
Zij moeten op de juiste wijze worden gebruikt op de plaatsen waarvoor zij bestemd
zijn.
6.e. De verrijdbare steigers moeten worden beveiligd tegen ongewilde verplaatsingen.
7. Hefwerktuigen
7.a. Ieder hefwerktuig en elk hulpstuk, met inbegrip van de bestanddelen, bevestigingspunten, verankeringen en steunen moeten:
1°) goed zijn ontworpen en geconstrueerd en stevig genoeg zijn voor het gebruik dat
ervan wordt gemaakt;
2°) op de juiste wijze worden geïnstalleerd en gebruikt;
3°) in een goede staat van onderhoud zijn;
4°) overeenkomstig de vigerende wetsvoorschriften regelmatig worden nagekeken en
aan tests en controles worden onderworpen;
5°) worden bediend door gekwalificeerde werknemers die hiervoor speciaal zijn
opgeleid.
7.b. Op elk hefwerktuig en elk hulpstuk moet het maximumlaadvermogen duidelijk zichtbaar zijn aangegeven.
7.c. De hefwerktuigen en de hulpstukken mogen niet voor andere doeleinden worden
gebruikt dan die waarvoor zij bestemd zijn.
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8. Voertuigen en grondverzet- en materiaalverladingsmachines
8.a. Alle voertuigen en grondverzet- en materiaalverladingsmachines moeten:
1°) vakkundig zijn ontworpen en geconstrueerd, waarbij zoveel mogelijk rekening is
gehouden met de beginselen van de ergonomie;
2°) in een goede staat van onderhoud zijn;
3°) op de juiste wijze worden gebruikt.
8.b. De bestuurders en bedieners van voertuigen en machines voor grondverzetwerkzaamheden en materiaalverlading moeten hiervoor speciaal zijn opgeleid.
8.c. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat voertuigen
of machines voor grondverzetwerkzaamheden en materiaalverlading in uitgravingen
of in het water terechtkomen.
8.d.Evenwel moeten grondverzet- en materiaalverladingsmachines voorzien zijn van een
constructie die moet voorkomen dat de bestuurder, ingeval de machine omslaat, wordt
verpletterd en die bescherming biedt tegen vallende voorwerpen.
9. Installaties, machines en uitrustingen
9.a. Installaties, machines en uitrustingen, met inbegrip van al dan niet gemotoriseerde
handwerktuigen, moeten:
1°) vakkundig zijn ontworpen en geconstrueerd, waarbij zoveel mogelijk rekening is
gehouden met de beginselen van de ergonomie;
2°) in een goede staat van onderhoud zijn;
3°) uitsluitend worden gebruikt voor werkzaamheden waarvoor zij zijn ontworpen;
4°) worden bediend door werknemers die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
9.b. Installaties en toestellen onder druk moeten, overeenkomstig de vigerende wetsvoorschriften, regelmatig worden nagekeken en aan tests en controles worden onderworpen.
10. Uitgravingen, bouwputten, ondergrondse werkzaamheden, tunnels, grondverzetwerkzaamheden
10.a. Bij een uitgraving, bouwput, ondergronds werk of tunnel moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen:
1°) door middel van passende stut- of taludwerkzaamheden;
2°) om gevaren in verband met het vallen van personen, materiaal of voorwerpen
dan wel overstromingsgevaar te voorkomen;
3°) om te zorgen voor voldoende ventilatie op alle werkplekken zodat er een gezonde werkomgeving ontstaat die niet gevaarlijk of schadelijk is voor de luchtwegen;
4°) om de werknemers de gelegenheid te bieden om zich in geval van brand, overstroming of instorting in veiligheid te brengen.
10.b. Vóór het begin van de grondverzetwerkzaamheden moeten maatregelen worden
getroffen om gevaren in verband met ondergrondse kabels en andere distributiesystemen op te sporen en tot een minimum te beperken.
10.c. Er moeten veilige wegen naar en vanuit de uitgraving worden aangelegd.
10.d. De uitgegraven aarde, het materiaal en de voertuigen die in gebruik zijn moeten op
veilige afstand van de uitgravingen worden gehouden; in voorkomend geval moet
passend hekwerk worden geplaatst.
11. Sloopwerkzaamheden
Indien de sloop van een gebouw of een werk gevaar kan opleveren:
1°) moeten passende voorzorgen, methoden en procedures worden aanvaard;
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2°) mogen de werkzaamheden slechts worden gepland en uitgevoerd onder toezicht van
een bevoegd persoon.
12. Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen
12.a. Metaal- en betonconstructies en hun onderdelen, bekistingen, prefabelementen of
tijdelijke stutten en schoren mogen slechts worden gemonteerd of gedemonteerd
onder toezicht van een bevoegd persoon.
12.b. Er moeten toereikende voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de werknemers
te beschermen tegen gevaren die samenhangen met de breekbaarheid of de tijdelijke
instabiliteit van een werk.
12.c. Bekistingen, tijdelijke stutten en schoren moeten zodanig ontworpen, berekend,
geïnstalleerd en onderhouden worden dat zij zonder gevaar de spanning kunnen
dragen waaraan zij kunnen blootstaan.
13. Bouwkuipen en caissons
13.a. Alle bouwkuipen en caissons moeten:
1°) goed geconstrueerd zijn, met geschikt en stevig materiaal dat voldoende resistent is;
2°) voorzien zijn van een adequate uitrusting die de werknemers in staat stelt een
veilig onderkomen te vinden wanneer water of materiaal binnendringt.
13.b. Een bouwkuip of caisson mag slechts worden gebouwd, geïnstalleerd, aangepast of
gedemonteerd onder toezicht van een bevoegd persoon.
13.c. Alle bouwkuipen en caissons moeten regelmatig door een bevoegd persoon worden
geïnspecteerd.
14. Werken op het dak
14.a. Indien zulks nodig is om risico’s te voorkomen of wanneer de hoogte of de helling
de waarden vastgesteld in de artikelen 462, 434.7. en 434.9.1. van het Algemeen
Reglement voor de arbeidsbescherming overschrijden, moeten algemeen preventieve maatregelen worden getroffen om te vermijden dat werknemers, werktuigen of
andere voorwerpen of materialen vallen.
14.b. Indien werknemers moeten werken op of in de nabijheid van een dak of een ander
oppervlak van breekbaar materiaal waar men door kan vallen, moeten preventieve
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat zij het oppervlak van breekbaar
materiaal per vergissing betreden of ten val komen.
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BIJLAGE IV
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De inhoud van het programma van de erkende cursusmodule “aanvulling tot coördinator”,
bedoeld in artikel 58, § 2
1° Algemene en specifieke risico’s betreffende het welzijn op het werk op de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen en de reglementering terzake;
2° Coördinatietechnieken;
3° De burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de
bevoegdheden van de coördinator en van de andere tussenkomende partijen;
4° De algemene principes van de reglementeringen die een invloed kunnen hebben op de
activiteiten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, andere dan de reglementeringen betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitoefenen van hun werk, inzonderheid:
- de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en haar uitvoeringsbesluiten;
- de reglementering betreffende de overeenkomsten en het opstellen van overeenkomsten;
- de reglementeringen betreffende de wegsignalisatie;
- de reglementeringen in verband met het leefmilieu;
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De criteria waaraan de erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedoeld in
artikel 58, § 3, en het erkend specifiek examen voor coördinatoren inzake veiligheid en
gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedoeld in artikel 58, § 4, moeten voldoen
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Na het beëindigen van de cursus moeten de kandidaten in staat zijn om, of door te slagen in
het specifiek examen moeten zij bewezen hebben in staat te zijn om, inzonderheid:
- veiligheids- en gezondheidsanalyses uit te voeren van concepten en arbeidsmethoden en
-situaties op de bouwplaats, tijdens eventuele latere werken aan het bouwwerk en, in de
mate dat zij de veiligheid en de gezondheid op de bouwplaats kunnen beïnvloeden, nabij
de bouwplaats, door de verschillende vormen van risico’s te identificeren en de preventiemaatregelen voor te stellen;
- de evolutie te kunnen volgen van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties
gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats;
- het geheel van de risico’s op de bouwplaats te kunnen beheren en in het bijzonder de
residuele risico’s die geïdentificeerd zijn door de hierboven vermelde aanpak van de analyse;
- de andere tussenkomende partijen, wat ook hun niveau is, te kunnen motiveren en vormen,
om hun eigen veiligheid en gezondheid, alsook deze van de andere personen die bij het
bouwwerk of bij latere werken hieraan, betrokken zijn, te garanderen.
Tijdens de examens wordt vooral geverifieerd of de kandidaten de bovenvermelde capaciteiten in voldoende mate bezitten.
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A. Inleiding
1° Voorstelling van de cursus (niet relevant voor de examens):
a) Onderlinge kennismaking van de deelnemers en de monitoren;
b) Uiteenzetting van de algemene doelstelling;
c) Toegepaste vormingsmethodes;
d) Evaluatie van de nuttige beroepservaring van de deelnemers;
e) Evaluatie van de verwachtingen en de behoeften van de deelnemers;
2° Voorstelling van de algemene risico’s op bouwplaatsen;
3° Beschrijving van het algemene kader en van de functie van coördinator-ontwerp en coördinator-verwezenlijking.
B. Regelgeving
1° De relevante aspecten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en van haar uitvoeringsbesluiten;
2° De relevante aspecten van andere reglementeringen die rechtstreeks of onrechtstreeks een
verband kunnen hebben met het welzijn op het werk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, inzonderheid deze betreffende:
a) de fabricage en het op de markt brengen van diverse goederen en producten, inzonderheid arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke producten en
preparaten;
b) de ioniserende stralingen;
c) de arbeidsongevallen en de beroepsziekten;
d) de overheidsopdrachten;
e) het leefmilieu;
f) de signalisatie.
C. Ongevallen en gezondheidsschade bij het werk op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
1° Definities en statistische gegevens;
2° Gevolgen, sociaal en economisch:
- voor het slachtoffer en de naastbestaanden;
- voor de onderneming;
- voor de maatschappij;
3° Juridische gevolgen voor de betrokken partijen, het verhaal, de burgerlijke partijstelling;
4° Arbeidsongevallenverzekeringen, het Fonds voor arbeidsongevallen, het Fonds voor
beroepsziekten;
5° Situering van de bronnen van arbeidsongevallen ten opzichte van de verscheiden fasen
van het ontwerp, impact van de deskundigheid tijdens het ontwerp;
6° Rendabiliteitanalyse van ongevals- en ziektebestrijding.
D. De verschillende actoren, hun rol en de juridische aspecten
De definities, de opdrachten, de bevoegdheden, de samenstelling, de werking, de verantwoordelijkheden, de aansprakelijkheden, hun erkenning en de onderlinge verhoudingen, welke al
naargelang het geval van toepassing kunnen zijn op de verscheidene actoren, die op tijdelijke
of mobiele bouwplaatsen kunnen tussenkomen, inzonderheid:
1° De werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden;
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2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

De interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
Het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale delegatie;
De externe diensten voor technische controles op de arbeidsplaats;
De opdrachtgever, de bouwdirecties, de aannemers;
De coördinator-ontwerp;
De coördinator-verwezenlijking;
Adviserende organen, inzonderheid het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne
in het Bouwbedrijf;
9° Toezichthoudende overheden.
E. De risico’s en de voorkomingsmaatregelen
1° Algemeen:
a) definitie van een risico;
b) uiteenzetting van de algemene preventiebeginselen en hun hiërarchie;
c) een bijzondere aandacht voor de uitschakeling van de risico’s aan de bron, de verscherpte toepassing van materiële beschermingsmaatregelen bij risico op ernstig letsel
en de integratie van de algemene preventieprincipes in het ontwerp en de activiteiten;
d) ergonomie;
e) psycho-sociale belasting.
2° Specifieke risico’s en voorkomingsmaatregelen eigen aan de bouwactiviteiten:
a) de risico’s, de preventie en de beheersmaatregelen eigen aan elkeen van de werkzaamheden bedoeld in artikel 26, § 1;
b) de risico’s, de preventie en de beheersmaatregelen eigen aan andere werkzaamheden
dan deze bedoeld in artikel 26, § 1, inzonderheid in de volgende domeinen (niet limitatieve lijst):
- gevaarlijke stoffen en preparaten, vervangproducten, etikettering;
- fysische, biologische en chemische agentia;
- elektriciteit;
- brand en explosie;
- besloten ruimten;
- afzonderlijk tewerkgestelde werknemers;
3° specifieke risico’s van externe oorsprong aan de bouwactiviteiten, inzonderheid:
- risico’s eigen aan de industriële activiteiten in de nabijheid van of op de bouwplaats
zelf;
- risico’s eigen aan het verkeer in de onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats;
4° maatregelen in geval van nood en bij onmiddellijk en ernstig gevaar;
5° risico’s bij het uitvoeren van latere werken aan het bouwwerk, inzonderheid, onderhouds-,
herstellings- en vervangingswerken;
6° overzicht van alle op de markt beschikbare soorten collectieve beschermingsmiddelen en
hun aanwending;
7° overzicht van alle op de markt beschikbare soorten persoonlijke beschermingsmiddelen
en hun aanwending.
F. Methodes voor het opsporen en evalueren van risico’s
1° Opsporing, analyse en evaluatie van de risico’s;
2° Ongevalsonderzoek.
3° Audit;
4° Uiteenzetting en gebruik van diverse risico-evaluatietechnieken.
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G. Opdrachten en vaardigheden van de coördinator
1° De uitdrukkelijk in de wet en dit besluit vermelde opdrachten;
2° De impliciete vaardigheden:
a) observatie-, sensibiliserings-, motiverings- en communicatietechnieken, met het oog
op:
- het overtuigen van de tussenkomende partijen van het belang van veiligheid en
gezondheid en de noodzaak van coördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
- conflictbeheersing en -oplossing;
b) kennis inzake de contractuele voorschriften en gebruiken inzake private en overheidsopdrachten.
H. De instrumenten bij de coördinatie
Uiteenzetting van de doelstellingen, de inhoud en de combinatie met, of integratie in, andere
documenten of instrumenten:
1° Het veiligheids- en gezondheidsplan;
2° Het coördinatiedagboek;
3° Het postinterventiedossier;
4° De coördinatiestructuur;
I. De coördinatie in de praktijk
1° Inzonderheid, wat de ontwerpfase betreft:
a) kennisname van het voorontwerp van bouwwerk en selectie van de elementen die een
invloed kunnen hebben op het welzijn van de werknemers, zowel tijdens het uitvoeren
van het bouwwerk als tijdens het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk, inzonderheid, de aard van het bouwwerk, de architectonische aspecten, de
eventuele te behouden of aan te passen bestaande constructies, de te gebruiken materialen, de uitvoeringstermijnen, de inplanting en de industriële en andere activiteiten
op of in de onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats;
b) evaluatie van de risico’s, uitwerking van beschermende maatregelen en alternatieve
uitvoeringswijzen, nieuwe evaluatie van de restrisico’s, gesprekken met de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met het ontwerp en met eventuele andere betrokken of
te betrekken personen;
c) opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan, openen en bijhouden van het coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier, de algemene en de specifieke regels,
de bouwplaatsinrichting, het intern transport;
d) beoordeling van het deel van de offertes, bedoeld in artikel 30, waarin de kandidaten
de uitvoeringswijzen beschrijven die zij voorstellen toe te passen;
2° Inzonderheid, wat de verwezenlijkingsfase betreft:
a) kennisname van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het
postinterventiedossier, kennisname van de uitvoeringswijzen voorgesteld door de
geselecteerde bouwdirectie belast met de uitvoering of door de geselecteerde aannemers, gesprekken met de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de controle op de
uitvoering, de bouwdirectie belast met de uitvoering, de oprichting van een coördinatiestructuur, de wisselwerking met de industriële en andere activiteiten op of in de
onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats;
b) aanpassing van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het
postinterventiedossier;
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c) maatregelen voor de bouwplaatsinrichting, verticaal en horizontaal intern transport,
materiaalopslagplaatsen en zoneafbakening, toegang tot de bouwplaats, noodplannen
en maatregelen bij onmiddellijk en ernstig gevaar;
d) keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen en, in het bijzonder, van deze onderworpen aan keuringen door een externe dienst voor technische controle op de arbeidsplaats;
e) interactie en samenwerking tussen de verschillende tussenkomende partijen;
f) registratie en kennisgeving van inbreuken op de algemene en specifieke regels en
instructies, motivatie en overtuiging;
g) afsluiting en overdracht van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.
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A. Voor de erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming en het erkend specifiek examen van niveau A, gelden de volgende nadere regelen:
1° Slechts examinandi die geslaagd zijn voor het deel van het examen, bedoeld in artikel 58,
§ 3, eerste lid, 4°, a, respectievelijk het deel van het examen bedoeld in artikel 58, § 4,
eerste lid, 4°, a, worden toegelaten een coördinatieproject op te stellen en te verdedigen
zoals bedoeld in artikel 58, § 3, eerste lid, 4°, b, respectievelijk artikel 58, § 4, eerste lid,
4°, b;
2° Daartoe werken de organisatoren van deze examens een pakket uit van ten minste tien
verschillende opgaven van praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar
een coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid.
De opgaven zijn derwijze opgesteld dat zij de nodige elementen en randvoorwaarden
bevatten, opdat een examinandus op basis hiervan een praktijkgeval van coördinatieproject kan uitwerken;
3° De examinandus selecteert uit het pakket voorgestelde opgaven, aan de hand van een
blinde keuze, een opgave die hij tot coördinatieproject uitwerkt;
4° De examinandus verdedigt zijn coördinatieproject voor de examenjury binnen een termijn
van minimum vijftien kalenderdagen, die de dertig kalenderdagen evenwel niet overschrijdt;
5° De organisatoren van de examens, wijzigen de opgaven voldoende frequent om verspreiding ervan te vermijden.
B. Voor de erkende cursus van de specifieke aanvullende vorming en het erkend specifiek examen van niveau B, gelden de volgende nadere regelen:
1° Slechts examinandi die geslaagd zijn voor het deel van het examen, bedoeld in artikel 58,
§ 3, eerste lid, 4°, a, respectievelijk het deel van het examen bedoeld in artikel 58, § 4,
eerste lid, 4°, a, worden toegelaten een coördinatieproject op te stellen en te verdedigen
zoals bedoeld in artikel 58, § 3, eerste lid, 4°, b, respectievelijk artikel 58, § 4, eerste lid,
4°, b;
2° Daartoe werken de organisatoren van deze examens een pakket uit van ten minste tien
verschillende opgaven van praktijkgevallen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar
geen coördinatiestructuur vereist is in uitvoering van artikel 37, eerste lid.
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De opgaven zijn derwijze opgesteld dat zij de nodige elementen en randvoorwaarden
bevatten, opdat een examinandus op basis hiervan een praktijkgeval van coördinatieproject kan uitwerken;
3° De examinandus selecteert uit het pakket voorgestelde opgaven, aan de hand van een
blinde keuze, een opgave die hij tot coördinatieproject uitwerkt;
4° De examinandus verdedigt zijn coördinatieproject voor de examenjury binnen een termijn
van minimum vijftien kalenderdagen, die de dertig kalenderdagen evenwel niet overschrijdt;
5° De organisatoren van de examens wijzigen de opgaven voldoende frequent om verspreiding ervan te vermijden. (1: KB 19.12.2001)]
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1°
2°
3°
4°

de bruggen, tunnels, viaducten;
de aquaducten, watertorens;
de torens, pylonen;
fabriekschouwen. (3: KB 19.1.2005)]
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HOOFDSTUK VI:
WERKZAAMHEDEN IN EEN HYPERBARE OMGEVING
Koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving (B.S. 26.1.2004;
errata: B.S. 8.3.2004)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 25 april 2007 (B.S. 10.5.2007)
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Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers evenals op de
daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de activiteiten waarbij werknemers bij duikwerkzaamheden of werkzaamheden in persluchtcaissons, aan een hyperbare omgeving worden
blootgesteld.
Van het toepassingsgebied worden uitgesloten:
1° duikwerkzaamheden uitgevoerd zonder ademhalingsapparatuur;
2° duikwerkzaamheden waarbij de werknemers gebruik maken van drukbestendige duikerklokken of duikpakken of beschikken over drukbestendige kleding en niet worden blootgesteld aan een druk die groter is dan of gelijk is aan de atmosferische druk verhoogd met
ten minste 100 hectopascal.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
2° koninklijk besluit van 27 maart 1998: koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
3° koninklijk besluit van 25 januari 2001: het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
4° hyperbare omgeving: omgeving waarin de werknemers worden onderworpen aan een
druk die groter is dan of gelijk is aan de plaatselijke atmosferische druk verhoogd met ten
minste 100 hectopascal;
5° duikwerkzaamheden: werkzaamheden die in een hyperbare omgeving door werknemers
uitgerust met ademhalingsapparatuur onder een oppervlakte in een vloeistof worden uitgevoerd;
6° werkzaamheden in persluchtcaissons: werkzaamheden die verricht worden in horizontale,
en verticale hyperbare caissons en die een tijdelijke of mobiele bouwplaats vormen zoals
bepaald in artikel 2, §1 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001.
7° recompressiekamer: ruimte die bestand is tegen binnendruk en bestemd is om de werknemers onder hyperbare druk te brengen en te behouden;
8° interne dienst: de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
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9° comité: het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de
werknemers zelf, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
[10°reddingswerkzaamheden: alle duikwerkzaamheden die door werknemers van brandweer
of civiele bescherming in het kader van hun wettelijke opdrachten worden uitgevoerd
ongeacht of ze de redding van personen in nood tot doel hebben dan wel of ze betrekking
hebben op oefeningen. (KB 25.4.2007)]
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Art. 4.- Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998, voert de werkgever een risicoanalyse uit voor elke werkzaamheid in hyperbare omgeving teneinde elk risico voor het welzijn van de werknemers te evalueren en de
preventiemaatregelen te bepalen die moeten worden genomen.
Art. 5.- De werkgever voert de risicoanalyse uit in samenwerking met de preventieadviseur
van de interne dienst en de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en houdt daarbij
bovendien rekening met alle bestaande gegevens betreffende inzonderheid:
1° de aard van de werkzaamheden;
2° de aard van de gebruikte arbeidsmiddelen;
3° de gebruikte ademhalingsgasmengsels;
4° de gebruikte luchtdrukken;
5° de zwaarte en de duur van de werkzaamheden;
6° de persoonlijke beschermingsmiddelen;
7° in voorkomend geval, de vroegere ongevallen of incidenten.
Art. 6.- De werkgever bepaalt welke preventiemaatregelen moeten worden getroffen.
Hiertoe:
1° zorgt hij er voor dat er voor werkzaamheden in hyperbare omgeving specifieke procedures
worden opgesteld en toegepast zowel wanneer deze werkzaamheden gebeuren in normale
omstandigheden als bij ongeval of incident;
2° stelt hij arbeidsmiddelen ter beschikking van de werknemers die geen risico inhouden
voor de werknemers die ze gebruiken;
3° stelt hij persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 betreffende het
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
4° ziet hij er op toe dat voor elke werkzaamheid in een hyperbare omgeving de gebruikte
ademhalingsgassen beantwoorden aan de eisen van de in bijlage I bedoelde bijzondere
kwaliteitsnormen. Die normen worden onderworpen aan een permanente controle.
Art. 7.- De in artikel 6, 1° bedoelde procedures hebben, inzonderheid, betrekking op:
1° de inrichting van de gebruikte werfinstallaties en van de arbeidsplaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
2° de samenstelling van de werk- of duikploegen;
3° de veiligheidssystemen en -regels;
4° de toezichtsmiddelen;
5° de communicatie- en signaleringssystemen;
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6°
7°
8°
9°

het alarmsysteem;
in voorkomend geval, het onderhoud van de duikuitrusting;
het gebruik en de beschikbaarheid van ademhalingsgassen;
de installatie van een decompressiekamer, de toegang tot die kamer en het gebruik ervan
onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de eisen inzake eerste hulp;
10° het verblijf in recompressiekamers en het gebruik van decompressietabellen;
11° de eerste hulp en dringende verzorging.
De procedures worden in voorkomend geval aangepast aan de resultaten van de risicoanalyse
die is gemaakt van de te uit te voeren werken.
Zij worden bijgestuurd wanneer hun toepassing tot een slechte werking leidt die incidenten of
ongevallen veroorzaakt.
Art. 8.- Deze procedures worden opgenomen in een basishandleiding voor veiligheid en
gezondheid die ter beschikking wordt gesteld van de werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden in een hyperbare omgeving.
Art. 9.- De elementen die hebben bijgedragen tot de risicoanalyse, de resultaten van de risicoanalyse en de te nemen maatregelen worden vermeld in een document dat bij het globaal
preventieplan wordt gevoegd. Dit document wordt ter advies aan het Comité voorgelegd en
wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren.
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Art. 10.- Onverminderd de algemene verplichtingen bepaald in onderafdeling I:
1° bezorgt de werkgever een werkboekje aan elke werknemer die een werkzaamheid in
hyperbare omgeving moet uitvoeren;
2° houdt de werkgever voor elke werkzaamheid in een hyperbare omgeving een register voor
werkzaamheden in een hyperbare omgeving bij.
Art. 11.- Het werkboekje is individueel en onoverdraagbaar.
Het wordt door de werkgever bijgehouden en bevat de volgende inlichtingen:
1° de identificatie van de werkgever en van de betrokken werknemer;
2° de vorming bedoeld in artikel 14;
3° de datum van de laatste jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling en van de beslissing
waarbij de arbeidsgeschiktheid werd vastgesteld;
4° de naam van de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Art. 12.- Na elke werkzaamheid die werd uitgevoerd in een hyperbare omgeving vermeldt de
werkgever in het werkboekje van elke betrokken werknemer de volgende inlichtingen:
1° datum en plaats van de werkzaamheden;
2° de maximale druk tijdens de werkzaamheden;
3° duur van het verblijf in de decompressiekamer;
4° naam van de verantwoordelijke van de werkzaamheden.
Het werkboekje wordt door de werkgever of door de verantwoordelijke van de werkzaamheden die hij heeft aangeduid ondertekend.
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Art. 13.- [Het register van werkzaamheden(KB 25.4.2007)] in hyperbare omgeving moet
steeds op de werf blijven en ter beschikking worden gehouden van de werknemers en van de
met het toezicht belaste ambtenaren.
Het bevat de volgende inlichtingen:
1° de identificatie van de werkgever en van de opdrachtgever;
2° de datum, duur en plaats van de werkzaamheden;
3° in voorkomend geval, de inhoud van het in artikel 29 bedoelde werkplan;
4° de aard van de werkzaamheden en gebruikte arbeidsmiddelen;
5° de naam en de functie van al de werknemers die ter plaatse bij de werkzaamheden betrokken zijn;
6° de samenstelling van de ademhalingsgassen;
7° de druk bij blootstelling;
8° het adres van het ziekenhuis of van de instelling waar de eerste hulp kan worden verstrekt;
9° elk ongeval of incident bij de uitvoering van de werkzaamheden;
10° het adres van de dichtstbijzijnde decompressiekamer.
[In geval van reddingswerkzaamheden bevat het register van werkzaamheden in hyperbare
omgeving de inlichtingen, bedoeld in het vorige lid, 2°, en 4° tot 10°. Het wordt bijgehouden
op de zetel van het korps van de plaats waar de reddingswerkzaamheden worden uitgevoerd.
(KB 25.4.2007)]
Het register van werkzaamheden in een hyperbare omgeving wordt door de werkgever gedurende een periode van 20 jaar bewaard.
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Art. 14.- De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers die zullen worden tewerkgesteld aan
werkzaamheden in een hyperbare omgeving een specifieke vorming ontvangen waardoor zij
in staat zijn om die werkzaamheden uit te voeren met een minimum aan risico.
Deze vorming houdt rekening met de vereiste technische kennis om werkzaamheden in een
hyperbare omgeving uit te voeren en houdt rekening met de procedures bedoeld in artikel 7.
Zij wordt gegeven voordat de werknemers aan deze werkzaamheden worden tewerkgesteld.
Bovendien verstrekt de werkgever aan de werknemers passende instructies betreffende de
procedures bedoeld in artikel 7 evenals de basishandleiding voor veiligheid en gezondheid
bedoeld in artikel 8.
0OEFSBGEFMJOH*7(F[POEIFJETUPF[JDIU
Art. 15.- Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, neemt de werkgever de
maatregelen bedoeld bij deze onderafdeling om te voorzien in het passende gezondheidstoezicht voor de werknemers die werkzaamheden in een hyperbare omgeving moeten verrichten.
Het gezondheidstoezicht omvat inzonderheid:
1° de voorafgaande gezondheidsbeoordeling;
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2° de periodieke gezondheidsbeoordelingen en;
3° bij voorkomend geval, de onderzoeken bij werkhervatting.
Art. 16.- Vooraleer een werknemer effectief te werk te stellen aan werkzaamheden in een
hyperbare omgeving, moet hij over een beoordeling van zijn gezondheidstoestand beschikken.
Die beoordeling omvat het gepersonaliseerd geneeskundig onderzoek bedoeld bij artikel 28,
§ 1 van het bij artikel 15 bedoelde besluit en de gerichte onderzoeken bedoeld in artikel 17,
tweede en derde lid.
Art. 17.- De betrokken werknemer wordt onderworpen aan een jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling.
Die beoordeling bestaat in een algemeen klinisch onderzoek dat, naar gelang van het geval
wordt aangevuld met gerichte onderzoeken met het oog op de vroegtijdige opsporing van
aandoeningen die het gevolg zijn van blootstelling in een hyperbare omgeving.
Die gerichte onderzoeken omvatten:
1° een onderzoek van de ademhalingsorganen en van de longfunctie;
2° een onderzoek van de keel-, neus- en oorholten met daarbij in het bijzonder een audiometrie;
3° een bloedonderzoek;
4° een radiologisch onderzoek van de bovenste en onderste ledematen. Dit onderzoek wordt
om de vijf jaar herhaald wanneer de gezondheidstoestand van de werknemer en zijn medische antecedenten dit rechtvaardigen.
Art. 18.- Zodra de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling heeft verricht, stelt hij aan de werkgever de gepaste individuele en collectieve
preventiemaatregelen voor die ten aanzien van elke werknemer moeten worden genomen.
De individuele maatregelen kunnen, in voorkomend geval, bestaan in een verbod voor de
betrokken werknemer om werkzaamheden in een hyperbare omgeving uit te voeren. Zij worden genomen overeenkomstig de bepalingen van afdeling 6 van het bij artikel 15 bedoeld
besluit.
0OEFSBGEFMJOH78FSLIFSWBUUJOH
Art. 19.- De werknemer die halfzwaar of zwaar werk heeft verricht, zoals bepaald in artikel
148decies 2.4. van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, onder een relatieve
overdruk van meer dan 1.200 hectopascal mag enkel met de toestemming van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer binnen een termijn van 12 uur na de uitschutting opnieuw in een
hyperbare omgeving worden toegelaten of met zwaar of halfzwaar werk worden belast.
Art. 20.- De werkgever moet elke werknemer die geregeld onder een volstrekte overdruk van
meer dan 1.200 hectopascal werkt, wekelijks een ononderbroken rustperiode van 48 uur toekennen.
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Art. 21.- Elke werkzaamheid in een hyperbare omgeving moet vooraf door de werkgever
schriftelijk worden gemeld aan de bevoegde afdeling van de algemene directie Toezicht
Welzijn op het werk.
De kennisgeving gebeurt ten minste veertien kalenderdagen vóór de geplande aanvang der
werkzaamheden.
Een afschrift van die kennisgeving wordt door de werkgever toegezonden aan de betrokken
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Die kennisgeving bevat de volgende inlichtingen:
1° de identificatie van de werkgever;
2° het juiste adres van de werkzaamheden;
3° de aanvangsdatum en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
4° in voorkomend geval een samenvatting van het in artikel 29 bedoelde werkplan.
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Art. 22.- Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1° duiker: elke werknemer die is uitgerust met ademhalingsapparatuur en onder een oppervlakte in een vloeistof duikwerkzaamheden verricht;
2° veiligheidsduiker: elke werknemer die niet direct deelneemt aan de duikwerkzaamheden
maar die aan de oppervlakte paraat is om een duiker onder water ter hulp te komen op
bevel van de chef van de duikwerkzaamheden;
[3° chef van de duikwerkzaamheden: elke werknemer die over minimum drie jaar ervaring
beschikt als duiker, die aan de oppervlakte blijft en belast is met het toezicht op de veiligheid van de duikers die duikwerkzaamheden verrichten, ongeacht of hij op het ogenblik
van de aanduiding als chef van de duikwerkzaamheden nog zelf duikwerkzaamheden verricht; (KB 25.4.2007)]
4° oppervlakteassistent: elke werknemer, al dan niet duiker, die aan de oppervlakte assistentie verleent aan de chef van de duikwerkzaamheid.
Art. 23.- Onverminderd het resultaat van de procedures bedoeld in artikel 6, 1°, zal de minimale samenstelling van de duikploeg bestaan uit:
1° een duiker;
2° een veiligheidsduiker;
3° een chef van de duikwerkzaamheden die eveneens de taak van oppervlakteassistent op
zich neemt.
[Bij reddingswerkzaamheden mag de functie van chef van de duikwerkzaamheden ook uitgeoefend worden door een werknemer, al dan niet duiker, die reeds minimum drie jaar actief
betrokken is bij de uitoefening van reddingswerkzaamheden. (KB 25.4.2007)]
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Art. 24.- De werkgever vermeldt de volgende aanvullende inlichtingen in het bij artikel 13
bedoelde register voor werkzaamheden in een hyperbare omgeving:

$0%&9

1° het gevolgde duikprofiel: de diepte, de duur, de duikinterval;
2° de druk van de duik, de decompressieprocedure en het eventueel gebruik van zuivere
zuurstof tijdens de decompressiefase;
3° het type van de gebruikte duikuitrusting.
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Art. 25.- § 1. Enkel de duikers die beschikken over het getuigschrift van [beroepsbekwaamheid (KB 25.4.2007)] en een geschiktheidattest mogen duikwerkzaamheden uitvoeren.
§ 2. Met het oog op het behalen van het getuigschrift van [beroepsbekwaamheid (KB
25.4.2007)] volgen de duikers een passende beroepsopleiding.
Deze beroepsopleiding heeft tot doel er voor te zorgen dat de duikers de noodzakelijke knowhow verwerven voor de uitoefening zonder risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van
duikwerkzaamheden met lucht en met overmatige zuurstofmengsels met behulp van ademhalingsapparatuur met open omloop.
Ze heeft ten minste betrekking op de volgende materies:
1° de natuurkundige wetten die het duiken beheersen;
2° gassen en ademhalingsmengsels (lucht, nitrox, O2);
3° gebruik van duiktafels;
4° risico’s te wijten aan de voornaamste onderzeese arbeidsmiddelen;
5° kennis en behandeling van decompressieongevallen en duikongevallen.
Deze opleiding wordt georganiseerd door een Belgische instelling die hiervoor erkend is
volgens de gebruiken eigen aan de sector of door een buitenlandse instelling die hiervoor is
erkend volgens de wetgeving van het land waar de instelling gevestigd is. Zij zijn bijgevolg
gemachtigd het getuigschrift van [beroepsbekwaamheid (KB 25.4.2007)] uit te reiken.
Het getuigschrift van militair duiker wordt gelijkgesteld met het getuigschrift van [beroepsbekwaamheid (KB 25.4.2007)].
[Het getuigschrift van reddingsduiker uitgereikt door een Belgische instelling erkend volgens
de gebruiken eigen aan de sector van de brandweer of de civiele bescherming wordt gelijkgesteld met het getuigschrift van beroepsbekwaamheid, voor de aspecten die betrekking hebben
op reddingswerkzaamheden. (KB 25.4.2007)]
§ 3. Het geschiktheidattest bedoeld in § 1 stelt vast dat de duiker fysiek in staat is om te duiken met lucht en met overmatige zuurstofmengsels met behulp van ademhalingsapparatuur
met open omloop.
Het wordt uitgereikt onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de
gebruiken eigen aan de sector.
De arts die het geschiktheidattest uitreikt moet beschikken over een specifieke ervaring op het
vlak van risico’s verbonden aan duikwerkzaamheden, vastgesteld overeenkomstig de gebruiken eigen aan de sector.
§ 4. De duikers die niet voldoen aan deze voorwaarden beschikken over een termijn van twee
jaren vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit om de toestand te regulariseren.
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[Art. 26.- § 1. In afwijking van artikel 21, mag de werkgever de volgende werkzaamheden
aanmelden op de dag zelf dat ze worden uitgevoerd:
1° werkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld, op voorwaarde dat de redenen die het
dringend karakter rechtvaardigen in de kennisgeving worden opgenomen;
2° reddingswerkzaamheden die betrekking hebben op oefeningen en die niet van tevoren
kunnen worden gepland.
§ 2. Het bepaalde in artikel 21 is niet van toepassing ingeval het reddingswerkzaamheden
betreft die betrekking hebben op het redden van personen in nood. (KB 25.4.2007)]
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Art. 27.- Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, is deze
afdeling van toepassing op de werkzaamheden die verricht worden in persluchtcaissons.
Art. 28.- Elk persluchtcaisson moet bestaan uit ten minste de volgende vier compartimenten:
1° werkruimte: ruimte onder overdruk in rechtstreeks contact met het front;
2° sas of personenschutsluis: ruimte voor het in- of uitschutten van werknemers;
3° noodsas: ruimte voorbehouden om op elk ogenblik werknemers te kunnen inschutten
zonder dat hiervoor in de drukluchtruimte speciale handelingen moeten worden verricht
of zonder dat de druk in de werkruimte of het sas moet worden aangepast;
4° materiaal- of materieelsas: ruimte voor het versassen van klein materiaal of materieel.
Wanneer werkzaamheden in persluchtcaisson worden uitgevoerd, dient er steeds een werknemer, hierna chef van de hyperbare werkzaamheden genoemd, aangewezen te worden die
instaat voor het inschutten en uitschutten in de hyperbare kamers en in de belendende sassen.
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Art. 29.- Onder voorbehoud van de verplichtingen in verband met het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan vastgesteld in de artikelen 25 tot 30 van het koninklijk besluit
van 25 januari 2001, maakt de werkgever een werkplan op.
Dit werkplan bevat:
1° de beschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, bedoeld in de artikelen 4 en 5;
2° de beschrijving van de preventiemaatregelen, bedoeld in artikel 6;
3° de exploitatievergunning;
4° de resultaten van het geotechnisch onderzoek;
5° de schema’s van het verluchtingsnet;
6° het uitvoeringsplan van de werkzaamheden.
Dit werkplan wordt in het register voor werkzaamheden in een hyperbare omgeving opgenomen.
Art. 30.- De werkgever vermeldt de volgende inlichtingen in het [register van werkzaamheden in hyperbare omgeving (KB 25.4.2007)]:
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1° over alle werknemers die in een persluchtcaisson werkzaamheden verrichten en dit in
afwijking van artikel 13, tweede lid, 5°:
a) de naam van de werknemers die in persluchtcaissons werken, van de chef van de
hyperbare werkzaamheden en van de bouwplaatsverantwoordelijken;
b) de gegevens betreffende het in- en uitschutten van de werknemers;
c) duur van de werken in de persluchtcaisson, namelijk de effectieve tijd tussen het einde
van het inschutten en het begin van het uitschutten;
2° over elke werknemer die in een persluchtcaisson werkzaamheden verricht:
a) de maximumdruk tijdens de werkzaamheden;
b) de tijdstippen van begin en einde van de werkzaamheden in de persluchtcaisson;
c) het eventueel gebruik van zuivere zuurstof tijdens het uitschutten;
3° over het verloop van de werkzaamheden:
a) het eventueel gebruik van de recompressiekamer;
b) de gebruikte uitschuttingstabellen;
c) alle onontbeerlijke informatie voor de behandeling van een eventuele caissonziekte;
d) de rechtvaardiging van het eventueel gebruik van springstoffen, alsook de vastgestelde
veiligheidsmaatregelen;
e) de rechtvaardiging van het gebruik van open vuur of van vloeibaar gemaakte gassen,
alsook de vastgestelde veiligheidsmaatregelen.
Art. 31.- Wanneer de recompressiekamer werd gebruikt, vermeldt de werkgever de volgende
inlichtingen in het register voor werkzaamheden in een hyperbare omgeving:
1° de recompressietijd;
2° de maximumdruk en de tijdsduur van de therapeutische recompressie;
3° de tijdsduur van het uitschutten;
4° de omstandigheden waaronder eventueel zuivere zuurstof is gebruikt.
Art. 32.- Wanneer het aanleggen en het bijhouden van een coördinatiedagboek verplicht zijn
in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, maakt het
[register van werkzaamheden in hyperbare omgeving (KB 25.4.2007)] integrerend deel uit
van het coördinatiedagboek voor de volledige duur van de werkzaamheden in een hyperbare
omgeving.
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Art. 33.- In overleg met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer houdt de werkgever rekening
met de ondergane maximumdruk evenals met de voorziene arbeidsbelasting teneinde de maximumduur van het werken in een persluchtcaisson te bepalen.
De arbeid in persluchtcaissons wordt zodanig georganiseerd dat de maximumwerkduur, welke
ook de toegepaste uitschuttingsmethode is, in geen enkele omstandigheid de in bijlage II
vastgestelde grenzen overschrijdt.
0OEFSBGEFMJOH*77FSCPETCFQBMJOHFO
Art. 34.- Het is verboden werknemers toe te laten in een persluchtcaisson waarin de relatieve
overdruk meer dan 4.000 hectopascal bedraagt.
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Art. 35.- Het is verboden werknemers toe te laten in een persluchtcaisson waarin de relatieve
overdruk meer dan 2.500 hectopascal bedraagt indien de installatie niet is uitgerust om met
zuurstof uit te schutten.
Art. 36.- Het is verboden te roken in de persluchtcaissons.
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De ademhalingsgassen moeten op de werkingsdiepten de volgende kenmerken vertonen:
1° een partiële kooldioxidedruk (CO2) van minder dan 10 hectopascal;
2° een partiële koolmonooxidedruk (CO) van minder dan 0,05 hectopascal;
3° de partiële zuivere zuurstofdruk mag in elk geval niet minder dan 200 hectopascal en
hoger dan 1.900 hectopascal zijn;
4° een oliedampconcentratie van minder dan 5 mg/m3;
5° een waterdampconcentratie van minder dan 50 mg/m3;
6° vrij van geuren, stofdeeltjes, oxiden of metaaldeeltjes en toxische of irriterende stoffen.
De concentratie van eventuele onzuiverheden bij atmosferische druk moet zo laag mogelijk
blijven en in ieder geval onder de grenswaarden, zoals vastgesteld in de bijlage I van het
koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s verbonden aan chemische agentia op het werk,
gedeeld door de waarde van de absolute druk van de hyperbare werkatmosfeer, uitgedrukt in
duizend hectopascal.
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TITEL IV:
OMGEVINGSFACTOREN EN
FYSISCHE AGENTIA
HOOFDSTUK III:
GELUIDSOMGEVING
Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006)
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2003/10/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften
inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de
risico’s van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1 van richtlijn 89/391/EEG).
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996, betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- Dit besluit is van toepassing op activiteiten waarbij werknemers vanwege hun werk
worden of kunnen worden blootgesteld aan risico’s verbonden aan lawaai.
Art. 4.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° gevaar: de intrinsieke eigenschap van lawaai van schade te veroorzaken;
3° risico: de waarschijnlijkheid dat in de omstandigheden waaraan men blootstelt aan lawaai,
een potentieel schadelijke situatie ontstaat;
4° blootstelling: de mate waarin het lawaai op het menselijk lichaam inwerkt;
5° meting: de meting op zich, de analyse en de berekening van het resultaat;
6° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn: het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
7° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet.
Art. 5.- Voor de toepassing van dit besluit worden volgende fysische grootheden als risicoindicator gebruikt en als volgt gedefinieerd:
1° piekgeluidsdruk (Ppiek): maximumwaarde van de “C”-frequentiegewogen momentane
lawaaidruk;
2° dagelijkse blootstelling aan lawaai (LEX, 8h) (dB(A) re. 20 μPa): tijdgewogen gemiddelde
van de niveaus van blootstelling aan lawaai op een nominale werkdag van acht uur, zoals
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gedefinieerd in de norm NBN ISO 1999:1992 (, punt 3.6. Dit omvat alle op het werk
aanwezige geluiden, met inbegrip van impulsgeluiden;
3° wekelijkse blootstelling aan lawaai (LEX, 8h): tijdgewogen gemiddelde van de dagelijkse
niveaus van blootstelling aan lawaai in een nominale week van vijf werkdagen van acht
uur, zoals gedefinieerd in de norm NBN ISO 1999:1992, punt 3.6 (noot 2).
"'%&-*/(**(3&/48""3%&/&/"$5*&8""3%&/7"/
#-00545&--*/(
Art. 6.- Voor de toepassing van dit besluit worden de grenswaarden en actiewaarden voor de
dagelijkse niveaus van blootstelling aan lawaai en voor de piekgeluidsdruk vastgesteld op:
1° grenswaarden voor blootstelling: respectievelijk LEX, 8h = 87 dB(A) en Ppiek = 200 Pa, (140
dB(C) in verhouding tot 20 μPa);
2° bovenste actiewaarden voor blootstelling: respectievelijk LEX, 8h = 85 dB(A) en Ppiek = 140
Pa, (137 dB(C) in verhouding tot 20 μPa);
3° onderste actiewaarden voor blootstelling: respectievelijk LEX, 8h = 80 dB(A) en Ppiek = 112
Pa, (135 dB(C) in verhouding tot 20 μPa).
Art. 7.- Bij de toepassing van de grenswaarden voor blootstelling wordt ter bepaling van de
daadwerkelijke blootstelling van de werknemer rekening gehouden met de dempende werking
van door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers. Bij de toepassing van de
actiewaarden voor blootstelling wordt geen rekening gehouden met het effect van gehoorbeschermers.
"'%&-*/(***#&1"-*/(&/#&003%&-*/(7"/%&3*4*$04
Art. 8.- In het kader van de risicoanalyse en de op basis daarvan te nemen preventiemaatregelen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake
het welzijn, onderzoekt de werkgever of de werknemers tijdens hun werk worden of kunnen
worden blootgesteld aan risico’s verbonden aan lawaai.
Ingeval uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat de werknemers tijdens hun werk
worden of kunnen worden blootgesteld aan risico’s verbonden aan lawaai, beoordeelt en,
indien nodig, meet de werkgever het niveau van blootstelling van de werknemers aan dit
lawaai.
Art. 9.- De voor de in artikel 8 bedoelde beoordeling en meting gebruikte methoden en apparaten zijn afgestemd op de heersende omstandigheden, in het bijzonder in het licht van de
kenmerken van het te meten lawaai, de duur van de blootstelling, omgevingsfactoren en de
kenmerken van de meetapparatuur.
Met de in het eerste lid bedoelde methoden en apparaten moet het mogelijk zijn de in artikel
5 gedefinieerde parameters vast te stellen en te besluiten of in een bepaald geval de in artikel
6 vastgestelde waarden zijn overschreden.
De in het eerste lid bedoelde methoden mogen onder meer bestaan uit steekproeven die representatief zijn voor de persoonlijke blootstelling van een werknemer.
Art. 10.- Voor de in artikel 8, tweede lid, bedoelde beoordeling en meting, die op deskundige
wijze worden gepland en met passende tussenpozen worden uitgevoerd, doet de werkgever
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een beroep op zijn, naar gelang het geval, interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Indien de nodige deskundigheid voor de in het eerste lid bedoelde beoordeling en meting niet
aanwezig is in de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, doet
de werkgever een beroep op een erkend laboratorium waarvan de erkenning betrekking heeft
op het meten van lawaai.
Art. 11.- De gegevens die door middel van de beoordeling en/of meting van het niveau van
blootstelling aan lawaai zijn verkregen, worden in een passende vorm bewaard, om latere
raadpleging mogelijk te maken.
Art. 12.- Voor de beoordeling van de meetresultaten wordt rekening gehouden met de meetonzekerheden vastgesteld volgens de metrologische praktijk.
Art. 13.- In het kader van de risicobeoordeling en de op basis daarvan te nemen preventiemaatregelen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende het beleid
inzake het welzijn, besteedt de werkgever met name aandacht aan:
1° het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, met inbegrip van eventuele blootstelling aan impulsgeluid;
2° de in artikel 6 vastgelegde grenswaarden en actiewaarden voor de blootstelling;
3° de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers die tot bijzonder gevoelige risicogroepen behoren;
4° voorzover dit technisch uitvoerbaar is, de mogelijke gevolgen voor de veiligheid en de
gezondheid van werknemers van de wisselwerking tussen lawaai en werkgerelateerde
ototoxische stoffen en tussen lawaai en trillingen;
5° de mogelijke indirecte gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers van
de wisselwerking tussen lawaai en waarschuwingssignalen of andere geluiden waarop
dient te worden gelet teneinde het risico op ongelukken te verkleinen;
6° de informatie over de lawaai-emissie die door fabrikanten van arbeidsmiddelen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende de machines is verstrekt;
7° het bestaan van alternatieve arbeidsmiddelen die ontworpen zijn om de lawaai-emissie te
verminderen;
8° de voortzetting van de blootstelling aan lawaai buiten normale werktijd onder verantwoordelijkheid van de werkgever;
9° uit gezondheidstoezicht verkregen relevante informatie, met inbegrip van gepubliceerde
informatie, voorzover dat mogelijk is;
10° de beschikbaarheid van gehoorbeschermers met voldoende dempende werking.
Art. 14.- De werkgever evalueert de risico’s overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk
besluit betreffende het beleid inzake het welzijn en vermeldt welke maatregelen ter voorkoming of vermindering van de blootstelling zijn getroffen in toepassing van de artikelen 15 tot
20.
De risico-evaluatie moet naar behoren gedocumenteerd zijn en moet regelmatig worden bijgewerkt, met name indien ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden waardoor zij
verouderd kan zijn, of wanneer uit de resultaten van het gezondheidstoezicht blijkt dat bijwerking nodig is.
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Art. 15.- De risico’s van blootstelling aan lawaai worden weggenomen aan de bron of tot een
minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang en de
beschikbaarheid van maatregelen om het risico aan de bron te beheersen.
De beperking van deze risico’s geschiedt met inachtneming van de in artikel 5, § 1 van de wet
vermelde algemene preventiebeginselen, waarbij vooral rekening wordt gehouden met:
1° alternatieve werkmethoden die leiden tot minder blootstelling aan lawaai;
2° de keuze van de juiste arbeidsmiddelen, rekening houdend met het te verrichten werk, die
zo weinig mogelijk lawaai maken, met inbegrip van de mogelijkheid om de werknemers
te laten beschikken over arbeidsmiddelen die voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten
betreffende de machines, en die een beperking van de blootstelling aan lawaai tot doel of
als gevolg hebben;
3° het ontwerp en de indeling van de werkpost en de arbeidsplaats;
4° een adequate voorlichting en opleiding om de werknemers te leren hoe arbeidsmiddelen
juist te gebruiken teneinde de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken;
5° technische maatregelen ter beperking van lawaai:
a) ingevolge luchtgeluid, inzonderheid door afscherming, omkasting of afdekking met
geluidsabsorberend materiaal;
b) ingevolge constructiegeluid, inzonderheid door demping of isolatie;
6° passende onderhoudsprogramma’s voor de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats en de systemen op de arbeidsplaats;
7° de organisatie van de werkzaamheden, met het oog op een beperking van het lawaai:
a) beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
b) aangepaste werkschema’s en voldoende rustpauzes.
Art. 16.- Wanneer de bovenste actiewaarden, vastgesteld in artikel 6, 2° worden overschreden,
gaat de werkgever op basis van de in artikel 8 bedoelde risicobeoordeling over tot de opstelling en uitvoering van een programma van technische en/of organisatorische maatregelen om
de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken, met inachtneming van met name de
in artikel 15 genoemde maatregelen.
Art. 17.- Op basis van de in artikel 8 bedoelde risicobeoordeling, worden arbeidsplaatsen
waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan lawaai dat de bovenste actiewaarden voor
blootstelling, bedoeld in artikel 6, 2° overschrijdt, duidelijk aangegeven door middel van passende signaleringen. Deze zones worden ook afgebakend en de toegang ertoe wordt beperkt
indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling zulks rechtvaardigt.
Art. 18.- In geen geval mag de blootstelling van de werknemer, vastgesteld overeenkomstig
de bepalingen van artikel 7, de grenswaarden bedoeld in artikel 6, 1° overschrijden.
Indien, ondanks de maatregelen die ter uitvoering van dit besluit zijn getroffen, toch blootstellingen worden geconstateerd die de desbetreffende grenswaarden overschrijden, worden door
de werkgever:
1° onmiddellijk maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau
beneden de grenswaarden voor blootstelling,
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2° de redenen van de overmatige blootstelling vastgesteld en
3° de beschermings- en preventiemaatregelen aangepast om te voorkomen dat zulks opnieuw
gebeurt.
Art. 19.- Wanneer de werknemer, vanwege de aard van het werk, gebruik kan maken van
rustlokalen waarvoor de werkgever verantwoordelijk is, wordt het lawaai in deze ruimten
teruggebracht tot een niveau dat verenigbaar is met de functie van de ruimten en de omstandigheden waarin zij worden gebruikt.
Art. 20.- Ten einde bijzonder gevoelige risicogroepen te kunnen beschermen tegen voor hen
specifieke gevaren stemt de werkgever de maatregelen, bedoeld in de artikelen 15 tot 17 en in
artikel 19 af op de behoeften van werknemers die tot die groepen behoren.
"'%&-*/(71&3400/-*+,&#&4$)&3.*/(
Art. 21.- Indien de risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai niet op andere wijze
kunnen worden voorkomen, worden passende, naar behoren aangemeten individuele gehoorbeschermers beschikbaar gesteld aan de werknemers, die daarvan op grond van de bepalingen
van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en van artikel 6 van de wet en in de hieronder omschreven omstandigheden
gebruikmaken:
1° wanneer de blootstelling aan lawaai de onderste actiewaarden voor blootstelling, bedoeld
in artikel 6, 3°, overschrijdt, stelt de werkgever individuele gehoorbeschermers ter
beschikking van de werknemers;
2° wanneer de blootstelling aan lawaai de bovenste actiewaarden voor blootstelling, bedoeld
in artikel 6, 2°, evenaart of overschrijdt, worden individuele gehoorbeschermers gebruikt;
3° de individuele gehoorbeschermers worden zodanig geselecteerd dat het risico op gehoorbeschadiging wordt uitgeband of tot een minimum wordt beperkt.
De werkgever is verantwoordelijk voor de doeltreffendheid van de in toepassing van dit artikel
genomen maatregelen en zorgt ervoor dat de werknemers de gehoorbeschermers dragen.
"'%&-*/(7*7003-*$)5*/(&/01-&*%*/(7"/%&8&3,/&.&34
Art. 22.- Onverminderd de artikelen 17 tot en met 21 van het koninklijk besluit betreffende
het beleid inzake het welzijn, draagt de werkgever er zorg voor dat de werknemers die op de
arbeidsplaats worden blootgesteld aan lawaai dat gelijk aan of hoger is dan de onderste actiewaarden voor blootstelling, bedoeld in artikel 6, 3°, en het Comité voorlichting en opleiding
ontvangen inzake de risico’s die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai, in het bijzonder
betreffende:
1° de aard van dergelijke risico’s;
2° maatregelen die uit hoofde van dit besluit zijn genomen om de risico’s in verband met
lawaai weg te nemen of tot een minimum te beperken, met inbegrip van de omstandigheden waaronder de maatregelen van toepassing zijn;
3° de in artikel 6 vastgelegde grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling;
4° de resultaten van de overeenkomstig het artikel 8 verrichte beoordeling en meting van het
lawaai en uitleg van de betekenis en de mogelijke risico’s ervan;
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5° het juiste gebruik van gehoorbeschermers;
6° waarom en hoe signalen van gehoorbeschadiging op te sporen en te melden zijn;
7° de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op gezondheidstoezicht en het doel
van het gezondheidstoezicht overeenkomstig de artikelen 24 tot 28;
8° veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.
"'%&-*/(7**3""%1-&(*/(&/1"35*$*1"5*&7"/%&8&3,/&.&34
Art. 23.- Raadpleging en deelneming van werknemers en/of hun vertegenwoordigers in aangelegenheden bestreken door dit besluit vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van het
KB van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor Preventie
en Bescherming op het werk.
Het Comité wordt geraadpleegd over en neemt deel aan inzonderheid:
1° de in artikelen 8 tot 14 bedoelde beoordeling van de risico’s en vaststelling van genomen
maatregelen;
2° de maatregelen ter voorkoming of vermindering van de risico’s van blootstelling, bedoeld
in de artikelen 15 tot 17 en in de artikelen 19 en 20;
3° de in artikel 21, 3° bedoelde selectie van individuele gehoorbeschermers.
"'%&-*/(7***(&;0/%)&*%450&;*$)5
Art. 24.- De werknemers die een activiteit met een aan lawaai te wijten risico uitvoeren,
waarbij de blootstelling de onderste actiewaarden bedoeld in artikel 6, 3° overschrijdt, worden
onderworpen aan een gezondheidstoezicht volgens de bepalingen van het koninklijk besluit
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Art. 25.- Voor iedere werknemer die overeenkomstig artikel 24 aan het gezondheidstoezicht
onderworpen is, wordt een gezondheidsdossier aangelegd en bijgehouden overeenkomstig de
bepalingen van koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers.
Art. 26.- Alvorens een werknemer een activiteit, zoals bedoeld in artikel 24, wordt toegewezen, wordt deze laatste onderworpen aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling.
Deze voorafgaande gezondheidsbeoordeling bestaat uit een controle van het gehoor door middel van een preventief audiometrisch onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de norm ISO 6189(.
Art. 27.- De betrokken werknemer wordt onderworpen aan een periodieke gezondheidsbeoordeling met audiometrisch onderzoek binnen de 12 maanden die volgen op de eerste beoordeling.
De periodiciteit van de periodieke gezondheidsbeoordeling wordt als volgt bepaald:
1° jaarlijks voor werknemers die worden blootgesteld aan een gemiddelde dagelijkse blootstelling gelijk aan of groter dan 87 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 140 dB;
2° om de drie jaar voor werknemers die worden blootgesteld aan een gemiddelde dagelijkse
blootstelling gelijk aan of groter dan 85 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 137 dB;
3° om de vijf jaar voor werknemers die worden blootgesteld aan een gemiddelde dagelijkse
blootstelling gelijk aan of groter dan 80 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 135 dB.
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Art. 28.- Wanneer uit de resultaten van de periodieke gezondheidsbeoordeling blijkt dat een
werknemer een aantoonbare gehoorbeschadiging heeft:
1° informeert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de werknemer over de uitslag die hem
betreft,
2° treft de werkgever de volgende maatregelen:
a) hij herziet de in artikel 8 bedoelde risicoanalyse;
b) hij herziet de preventiemaatregelen, genomen om de risico’s weg te nemen of te verminderen, zoals bedoeld in de artikelen 15 tot 17 en 19 tot 21;
c) hij houdt rekening met het advies van de preventieadviseur, van enig andere terzake
deskundige preventieadviseur of van de met het toezicht belaste ambtenaar bij het
nemen van preventiemaatregelen, genomen om de risico’s weg te nemen of te verminderen, zoals bedoeld in de artikelen 15 tot 17 en 19 tot 21; met inbegrip van het geven
van ander werk aan de werknemers waarbij geen blootstellingsrisico meer bestaat;
d) hij zorgt ervoor dat alle werknemers die een gelijkaardige blootstelling hebben ondergaan aan een gezondheidsbeoordeling worden onderworpen.
"'%&-*/(*9"'8*+,*/(&/
Art. 29.- Wanneer in uitzonderlijke omstandigheden het volledige en correcte gebruik van
individuele gehoorbeschermers wegens de aard van het werk tot grotere risico’s voor de
gezondheid of de veiligheid zou kunnen leiden dan het niet gebruiken van deze beschermers,
kan een afwijking van de bepalingen van de artikelen 18 en 21, 1° en 2° worden toegekend.
Art. 30.- Voor de toepassing van de grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling ter
beoordeling van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld, kan het dagelijkse niveau van blootstelling aan lawaai vervangen worden door het wekelijkse niveau van
blootstelling, op voorwaarde dat:
1° het activiteiten betreft waarbij de dagelijkse blootstelling aan lawaai per werkdag aanmerkelijk verschilt;
2° de omstandigheden naar behoren gemotiveerd zijn;
3° het wekelijkse niveau van blootstelling aan lawaai, zoals dit blijkt uit een adequate controle, niet meer bedraagt dan de grenswaarde voor blootstelling van 87 dB(A) en;
4° er adequate maatregelen worden genomen om het aan deze activiteiten verbonden risico
tot een minimum te beperken.
Art. 31.- De in de artikelen 29 en 30 bedoelde afwijkingen worden verleend door de Minister
die het Welzijn op het Werk onder zijn bevoegdheid heeft of door de ambtenaar aan wie hij
daartoe delegatie heeft verleend.
De in het eerste lid bedoelde afwijkingen worden verleend na onderzoek en advies van de met
het toezicht belaste ambtenaar.
Bij gebrek aan advies binnen de twee maanden na de indiening van de aanvraag tot afwijking
door de werkgever, wordt het geacht gunstig te zijn.
Art. 32.- De aanvraag tot afwijking wordt schriftelijk gericht aan de Algemene Directie
Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg en gaat vergezeld van het proces-verbaal van de vergadering van het comité,
waarin het advies van de leden van het comité omtrent deze aanvraag tot afwijking werd
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ingewonnen en van het advies van de bevoegde Dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk.
De aanvraag bevat eveneens de vermelding van de bijzondere omstandigheden en redenen die
de werkgever ertoe gebracht hebben deze afwijking aan te vragen en het voorstel van de
maatregelen die hij zinnens is te nemen om, rekening houdende met deze omstandigheden, te
waarborgen dat de eruit voortvloeiende risico’s tot een minimum beperkt worden.
Art. 33.- De toelating tot afwijking bevat:
1° de voorwaarden die waarborgen dat de eruit voortvloeiende risico’s, rekening houdende
met bijzondere omstandigheden, tot een minimum beperkt worden;
2° de verplichting de betrokken werknemers onder verscherpt gezondheidstoezicht te stellen.
Art. 34.- De toelating tot afwijking heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Ten laatste een
maand voor het verstrijken van de lopende geldigheidsduur wordt opnieuw een aanvraag
gedaan. De toelating tot afwijking vervalt bij het verstrijken van de geldigheidsduur indien de
aanvraag niet binnen voornoemde termijn wordt gedaan.
Art. 35.- Wanneer tijdens de duurtijd van de afwijking, hetzij de werkgever, hetzij de met het
toezicht belaste ambtenaar, vaststelt dat de omstandigheden die de afwijking rechtvaardigden,
ophouden te bestaan, stellen zij hiervan de directeur-generaal van de Algemene Directie
Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, onverwijld schriftelijk in kennis.
Nadat, in voorkomend geval, de werkgever werd gehoord, wordt de verleende toelating tot
afwijking opgeheven.
De werkgever wordt in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing tot opheffing van de
afwijking.
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HOOFDSTUK IV:
TRILLINGEN
Koninklijk besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van mechanische trillingen op het werk (B.S.
14.7.2005)
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2002/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften
inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de
risico’s van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1 van richtlijn 89/391/EEG).
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- Dit besluit is van toepassing op alle activiteiten waarbij werknemers vanwege hun
werk worden of kunnen worden blootgesteld aan risico’s verbonden aan mechanische trillingen.
Art. 4.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° hand-armtrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het hand-armsysteem van
de mens worden overgebracht, risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers inhouden, met name vaat-, bot- of gewrichts-, zenuw- of spieraandoeningen;
2° lichaamstrillingen: mechanische trillingen die, wanneer zij op het lichaam in zijn geheel
worden overgebracht, risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers
inhouden, met name aandoeningen van de lage rug en beschadigingen van de wervelkolom;
3° gezondheidstoezicht: de beoordeling van de gezondheidstoestand van een afzonderlijke
werknemer gerelateerd aan de blootstelling aan mechanische trillingen op het werk;
4° gevaar: de intrinsieke eigenschap van mechanische trillingen om gezondheidsschade te
kunnen veroorzaken;
5° risico: de waarschijnlijkheid dat in de omstandigheden van blootstelling aan mechanische
trillingen, een schadelijke situatie ontstaat;
6° blootstelling: de mate waarin op het menselijk lichaam mechanische trillingen worden
uitgeoefend;
7° meting: elke meetverrichting met inbegrip van de analyse en de berekening van het resultaat;
8° erkend laboratorium: het laboratorium of de dienst die met toepassing van het koninklijk
besluit van 31 maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de
criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel
148decies 1 § 6, tweede lid van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en
in artikel 64nonies, tweede lid, van het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen
op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen werd erkend;
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9° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn: het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
10° het koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht: het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers;
11° comité: het comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de voornoemde wet
van 4 augustus 1996.
"'%&-*/(**(3&/48""3%&/&/"$5*&8""3%&/7003%&
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Art. 5.- Voor hand-armtrillingen wordt de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid
tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 5 m/s2 en wordt de actiewaarde
voor dagelijkse blootstelling, herleid tot dezelfde standaardreferentieperiode, vastgesteld op
2,5 m/s2.
De blootstelling aan hand-armtrillingen wordt beoordeeld of gemeten volgens de bepalingen
van deel A, punt 1 van de bijlage bij dit besluit.
Art. 6.- Voor lichaamstrillingen wordt de grenswaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid
tot een standaardreferentieperiode van acht uur, vastgesteld op 1,15 m/s2 en wordt de actiewaarde voor dagelijkse blootstelling, herleid tot dezelfde standaardreferentieperiode, vastgesteld op 0,5 m/s2.
De blootstelling aan lichaamstrillingen wordt beoordeeld of gemeten volgens de bepalingen
van deel B, punt 1 van de bijlage bij dit besluit.
"'%&-*/(***#&1"-*/(&/#&003%&-*/(7"/%&3*4*$04
Art. 7.- Bij de toepassing van de verplichtingen bedoeld in het koninklijk besluit betreffende
het beleid inzake het welzijn en inzonderheid van de artikelen 8 en 9 van dat besluit, gaat de
werkgever eerst na of zich mechanische trillingen tijdens het werk voordoen of kunnen voordoen.
Is dat het geval, dan beoordeelt en, indien nodig, meet de werkgever de blootstelling van de
werknemers aan deze mechanische trillingen. De meting vindt plaats overeenkomstig punt 2
van deel A, respectievelijk deel B, van de bijlage bij dit besluit.
In geval van betwisting van de meetresultaten door het comité worden deze metingen toevertrouwd aan een erkend laboratorium.
Art. 8.- Het niveau van blootstelling aan mechanische trillingen kan worden beoordeeld door
middel van observatie van specifieke werkmethoden en door gebruikmaking van passende
informatie over het waarschijnlijke trillingsniveau van het materieel of de soorten materieel in
bijzondere gebruiksomstandigheden, met inbegrip van dergelijke informatie die door de fabrikant van het materieel wordt verstrekt. Deze procedure is verschillend van een meting, waarvoor specifieke apparaten en passende methoden nodig zijn.
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Indien de verzamelde gegevens niet volstaan om te kunnen vaststellen dat de grenswaarden
worden nageleefd, worden zij aangevuld met metingen zoals bedoeld in het artikel 7, tweede
en derde lid.
Op verzoek van de bevoegde preventieadviseur of van de vertegenwoordigers van het personeel in het comité, laat de werkgever in elk geval metingen uitvoeren zoals bedoeld in het
artikel 7, tweede en derde lid.
Art. 9.- De in artikel 8 bedoelde beoordeling en meting worden op deskundige wijze gepland
en met passende tussenpozen uitgevoerd. Zij maken deel uit van het dynamisch risico-beheersingssysteem, bedoeld in het artikel 3 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake
het welzijn.
Indien de werkgever voor deze beoordelingen en metingen zelf de nodige deskundigheid niet
bezit, doet hij, met toepassing van artikel 14, vierde lid van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, een beroep
op een terzake deskundige preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk of op een erkend laboratorium waarvan de erkenning betrekking
heeft op het meten van mechanische trillingen.
Art. 10.- De gegevens die door middel van de beoordeling en/of meting van het niveau van
blootstelling aan mechanische trillingen zijn verkregen, worden in een passende vorm
bewaard zodat zij later kunnen worden geraadpleegd.
Art. 11.- Bij de toepassing van de verplichtingen bedoeld in het koninklijk besluit betreffende
het beleid inzake het welzijn en inzonderheid van de artikelen 8 en 9 van dat besluit, besteedt
de werkgever bij de risicobeoordeling met name aandacht aan:
1° het niveau, de aard en de duur van de blootstelling, met inbegrip van eventuele blootstelling aan periodieke trillingen of herhaalde schokken;
2° de in artikelen 5 en 6 van dit besluit vastgelegde grenswaarden en actiewaarden voor de
blootstelling;
3° mogelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers met een verhoogd
risico;
4° mogelijke indirecte gevolgen voor de veiligheid van werknemers die worden veroorzaakt
door de wisselwerking tussen mechanische trillingen en de arbeidsplaats, of andere
arbeidsmiddelen;
5° de informatie die door fabrikanten van arbeidsmiddelen is verstrekt overeenkomstig de
bepalingen van het koninklijk besluit van 5 mei 1995 tot uitvoering van de richtlijn van
de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de machines;
6° het bestaan van vervangende uitrusting die ontworpen is om de niveaus van blootstelling
aan mechanische trillingen te verminderen;
7° voortzetting van de blootstelling aan lichaamstrillingen buiten normale werktijd onder
verantwoordelijkheid van de werkgever;
8° bijzondere arbeidsomstandigheden, zoals het werken bij lage temperaturen;
9° door het gezondheidstoezicht verkregen relevante informatie, met inbegrip van gepubliceerde informatie, voorzover dat mogelijk is.
Art. 12.- De werkgever is in het bezit van een globaal preventieplan, zoals bepaald in artikel
10, § 1, tweede lid, 1° en 2° van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het wel$0%&9

zijn en vermeldt hierin bovendien welke preventiemaatregelen zijn getroffen met toepassing
van de artikelen 13 tot 17 van dit besluit.
De risicobeoordeling is naar behoren gedocumenteerd. Indien een verdere uitvoerige risicobeoordeling niet wordt uitgevoerd, geeft de werkgever hiervoor een schriftelijke verantwoording, waarin hij aantoont dat de aard en de omvang van de met mechanische trillingen verbonden risico’s dit overbodig maken.
De risicobeoordeling wordt bijgewerkt, met name indien ingrijpende veranderingen hebben
plaatsgevonden waardoor zij verouderd kan zijn, of wanneer uit de resultaten van het gezondheidstoezicht blijkt dat bijwerking nodig is.
"'%&-*/(*7.""53&(&-&/5&37003,0.*/(0'7&3.*/%&3*/(7"/
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Art. 13.- De risico’s van blootstelling aan mechanische trillingen worden weggenomen aan
de bron of tot een minimum verkleind, waarbij rekening wordt gehouden met de technische
vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen om het risico aan de bron te beheersen.
De verkleining van deze risico’s geschiedt met inachtneming van de algemene preventieprincipes vermeld in artikel 5, § 1 van de voornoemde wet van 4 augustus 1996.
Art. 14.- Wanneer de in artikel 5 en 6 vastgestelde actiewaarden van dagelijkse blootstelling
worden overschreden, gaat de werkgever op basis van de in afdeling III bedoelde risicobeoordeling over tot de opstelling en uitvoering van een programma van technische en/of organisatorische maatregelen om de blootstelling aan mechanische trillingen en de daarmee gepaard
gaande risico’s tot een minimum te beperken, met inachtneming van met name:
1° alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen
verminderen;
2° de keuze van de juiste arbeidsmiddelen, ergonomisch goed ontworpen en zo weinig mogelijk trillingen veroorzakend, rekening houdend met het te verrichten werk;
3° de verstrekking van hulpmiddelen om het risico van gezondheidsschade ten gevolge van
trillingen te voorkomen, bijvoorbeeld stoelen die lichaamstrillingen doeltreffend afzwakken en handvatten die de trilling die op het hand-armsysteem wordt overgebracht, dempen;
4° passende onderhoudsprogramma’s voor de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats en de systemen op de arbeidsplaats;
5° het ontwerp en de indeling van de arbeidsplaatsen en de werkposten;
6° een adequate voorlichting en opleiding van de werknemers, opdat zij de arbeidsmiddelen
veilig en juist gebruiken, zodanig dat de blootstelling aan mechanische trillingen zo
gering mogelijk is;
7° beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
8° passende werkschema’s met voldoende rustpauzes;
9° het verschaffen van kleding die de blootgestelde werknemers beschermt tegen koude en
vocht.
Art. 15.- Werknemers mogen in geen geval worden blootgesteld aan trillingen boven de
grenswaarden voor blootstelling, bepaald in de artikelen 5 en 6.
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Indien de grenswaarde voor blootstelling ondanks de maatregelen die de werkgever uit
hoofde van dit besluit heeft genomen, is overschreden, neemt de werkgever onmiddellijk
maatregelen om de blootstelling terug te brengen tot onder de grenswaarde voor blootstelling.
Hij gaat na waarom de grenswaarde voor blootstelling is overschreden en past de beschermings- en preventiemaatregelen dienovereenkomstig aan om te voorkomen dat zulks opnieuw
gebeurt.
Art. 16.- Ten einde bijzonder kwetsbare risicogroepen te kunnen beschermen tegen voor hen
specifieke gevaren stemt de werkgever de in de artikelen 13 tot 15 bedoelde maatregelen af
op de behoeften van werknemers die tot die groepen behoren.
"'%&-*/(77003-*$)5*/(&/01-&*%*/(7"/%&8&3,/&.&34
Art. 17.- Onverminderd de artikelen 17 tot 21 van het koninklijk besluit betreffende het beleid
inzake het welzijn, draagt de werkgever er zorg voor dat de werknemers die aan risico’s in
verband met mechanische trillingen op het werk worden blootgesteld en het comité voorlichting en opleiding ontvangen met betrekking tot het resultaat van de in artikel 7 bedoelde
risicobeoordeling, die met name betrekking heeft op:
1° maatregelen die met toepassing van dit besluit zijn genomen om de risico’s veroorzaakt
door mechanische trillingen weg te nemen of tot een minimum te beperken;
2° de grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling;
3° de resultaten van de overeenkomstig de afdeling III verrichte beoordelingen en metingen
van mechanische trillingen en de gezondheidsschade die de gebruikte arbeidsmiddelen
kunnen veroorzaken;
4° het nut van en de methode voor het opsporen en melden van symptomen van gezondheidsschade;
5° de omstandigheden waarin werknemers met toepassing van het koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht hetzij recht hebben op gezondheidstoezicht, hetzij er verplicht worden aan onderworpen;
6° veilige werkmethoden om de blootstelling aan mechanische trillingen tot een minimum te
beperken.
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Art. 18.- Raadpleging en deelneming van werknemers en/of hun vertegenwoordigers in aangelegenheden bestreken door dit besluit vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van het
koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités
voor Preventie en Bescherming op het werk.
"'%&-*/(7**(&;0/%)&*%450&;*$)5
Art. 19.- Het gezondheidstoezicht, waarvan de resultaten in aanmerking worden genomen
voor de toepassing van preventieve maatregelen op de betrokken arbeidsplaats, beoogt de
preventie en vroegtijdige diagnose van iedere aandoening die het gevolg is van blootstelling
aan mechanische trillingen.
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Art. 20.- De werknemers die blootgesteld worden aan mechanische trillingen worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht, tenzij uit de resultaten van de risicobeoordeling
blijkt dat zij geen gezondheidsrisico lopen.
Art. 21.- Dit gezondheidstoezicht is passend wanneer:
1° de blootstelling van de werknemer aan trillingen van dien aard is dat een verband kan
worden gelegd tussen die blootstelling en een aantoonbare ziekte of schadelijke gevolgen
voor de gezondheid;
2° het waarschijnlijk is dat de ziekte of de gevolgen zich in de specifieke werkomstandigheden van de werknemer zullen voordoen;
3° beproefde technieken bestaan om de ziekte of de schadelijke gevolgen voor de gezondheid
op te sporen.
Art. 22.- Dit passend gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van het
koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Art. 23.- Werknemers die worden blootgesteld aan mechanische trillingen die de in artikelen
5 en 6 genoemde actiewaarden voor dagelijkse blootstelling overschrijden, worden in ieder
geval onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht.
Art. 24.- Voor iedere werknemer die overeenkomstig artikel 20 aan het gezondheidstoezicht
onderworpen is, wordt een gezondheidsdossier aangelegd en bijgehouden overeenkomstig de
bepalingen van het koninklijk besluit betreffende het gezondheidstoezicht.
Art. 25.- Wanneer in het kader van het gezondheidstoezicht bij een werknemer een aantoonbare ziekte of een schadelijke invloed op de gezondheid is vastgesteld, die volgens de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het gevolg is van blootstelling aan mechanische trillingen op
het werk:
1° wordt de werknemer door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte gesteld
van de uitslag die op hem persoonlijk betrekking heeft en krijgt hij informatie en advies
over het gezondheidstoezicht dat hij na beëindiging van de blootstelling kan ondergaan;
2° wordt de werkgever op de hoogte gesteld van door het gezondheidstoezicht vastgestelde
feiten van betekenis, waarbij het medisch geheim in acht wordt genomen;
3° treft de werkgever de volgende maatregelen:
a) hij herziet de risicobeoordeling die overeenkomstig afdeling III is uitgevoerd;
b) hij herziet de maatregelen die overeenkomstig afdeling IV zijn genomen om de risico’s weg te nemen of te verkleinen;
c) hij houdt rekening met het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, van
enig andere terzake deskundige preventieadviseur of van de met het toezicht belaste
ambtenaar bij het nemen van maatregelen die nodig zijn om het risico op te heffen of
te verkleinen in overeenstemming met afdeling IV, met inbegrip van het geven van
ander werk aan de werknemers waarbij geen blootstellingsrisico meer bestaat;
d) hij zorgt voor permanent gezondheidstoezicht en treft maatregelen voor een heronderzoek van de gezondheidstoestand van elke andere werknemer die op soortgelijke
wijze is blootgesteld. In dergelijke gevallen kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, dan wel de met het toezicht belaste ambtenaar adviseren de blootgestelde
personen aan een gezondheidstoezicht te onderwerpen.
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Art. 26.- De in artikel 15 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing indien arbeidsmiddelen worden gebruikt die voor 6 juli 2007 ter beschikking van de werknemers zijn gesteld en
waarbij de grenswaarden voor blootstelling gezien de laatste technische ontwikkelingen en/of
ondanks de uitvoering van organisatorische maatregelen niet in acht genomen kunnen worden.
Deze vrijstelling van verplichting eindigt op 6 juli 2010 en voor arbeidsmiddelen in de sectoren land- en bosbouw op 6 juli 2014.
"'%&-*/(*9"'8*+,*/(&/
Art. 27.- Met inachtneming van de algemene beginselen van bescherming van de veiligheid
en gezondheid van werknemers, mogen de werkgevers, voor de sectoren zeevaart en luchtvaart, in naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden afwijken van de toepassing van de
verplichtingen, gesteld in het artikel 15, wat lichaamstrillingen betreft, wanneer het gezien de
stand van de techniek en de specifieke kenmerken van de arbeidsplaats ondanks de uitvoering
van technische en/of organisatorische maatregelen niet mogelijk is de grenswaarde voor
blootstelling in acht te nemen.
Art. 28.- Indien de blootstelling van een werknemer aan mechanische trillingen gewoonlijk
onder de in de artikelen 5 en 6 bepaalde actiewaarden voor dagelijkse blootstelling blijft, maar
naar gelang van het tijdstip aanzienlijk verschilt en incidenteel de grenswaarde voor blootstelling kan overschrijden, is de toepassing van de in artikel 15 bedoelde verplichtingen niet
verplicht indien de gemiddelde blootstelling over een periode van 40 uur onder de grenswaarde voor blootstelling blijft en indien de werkgever het bewijs levert dat de risico’s van het
blootstellingspatroon geringer zijn dan de risico’s van blootstelling aan de grenswaarde voor
blootstelling.
Art. 29.- De in de artikelen 27 en 28 bedoelde afwijkingen van de verplichtingen bedoeld in
het artikel 15 worden verleend door de Minister die het Welzijn op het Werk onder zijn
bevoegdheid heeft of door de ambtenaar aan wie hij daartoe delegatie heeft verleend.
De in het eerste lid bedoelde afwijkingen worden verleend na onderzoek en advies van de met
het toezicht belaste ambtenaar.
Bij gebrek aan advies binnen de twee maanden na de indiening van de aanvraag tot afwijking
door de werkgever, wordt het geacht gunstig te zijn.
Art. 30.- De aanvraag tot afwijking wordt schriftelijk gericht aan de Algemene Directie
Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg en gaat vergezeld van het proces-verbaal van de vergadering van het comité,
waarin het advies van de leden van het comité omtrent deze aanvraag tot afwijking werd
ingewonnen en van het advies van de bevoegde Dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk.
De aanvraag bevat eveneens de vermelding van de bijzondere omstandigheden en redenen die
de werkgever ertoe gebracht hebben deze afwijking aan te vragen en het voorstel van de
maatregelen die hij zinnens is te nemen om, rekening houdende met deze omstandigheden, te
waarborgen dat de eruit voortvloeiende risico’s tot een minimum beperkt worden.
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Art. 31.- De toelating tot afwijking bevat naast de voorwaarden om, rekening houdend met
bijzondere omstandigheden, te waarborgen dat de eruit voortvloeiende risico’s tot een minimum beperkt worden, de verplichting de betrokken werknemers onder verscherpt gezondheidstoezicht te stellen.
Art. 32.- De toegekende afwijkingen hebben een geldigheidsduur van vier jaar. Minstens een
maand voor het verstrijken van de lopende geldigheidsduur wordt opnieuw een aanvraag
gedaan, op straffe van het verval van de afwijking op datum van verstrijking van de lopende
geldigheidsduur.
Art. 33.- Wanneer tijdens de duurtijd van de afwijking, hetzij de werkgever, hetzij de met het
toezicht belaste ambtenaar, vaststelt dat de omstandigheden die de afwijking rechtvaardigden,
ophouden te bestaan, stellen zij hiervan de directeur-generaal van de Algemene Directie
Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, onverwijld schriftelijk in kennis.
Nadat, in voorkomend geval, de werkgever werd gehoord, wordt de verleende toelating tot
afwijking opgeheven.
De werkgever wordt in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing tot opheffing van de
afwijking.
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BIJLAGE
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#FPPSEFMJOHWBOEFCMPPUTUFMMJOH
De beoordeling van de blootstelling aan hand-armtrillingen is gebaseerd op de berekening van
de waarde voor de dagelijkse blootstelling, herleid tot een standaardreferentieperiode van acht
uur A(8), uitgedrukt als de vierkantswortel uit de som van de kwadraten (totale waarde) van
de kwadratische gemiddelden van de frequentiegewogen versnellingen, bepaald langs de drie
orthogonale assen (ahwx, ahwy, ahwz ), overeenkomstig de hoofdstukken 4 en 5 en bijlage A
bij ISO-norm 5349-1 (2001). [Deze norm kan worden geraadpleegd bij het Belgisch Instituut
voor normalisatie (BIN) v.z.w., Brabançonnelaan 29 te 1000 Brussel.]
De beoordeling van het blootstellingsniveau kan geschieden door middel van een raming,
gebaseerd op de door de fabrikanten van het materieel verstrekte informatie over het emissieniveau van de gebruikte uitrusting en door middel van observatie van de specifieke werkmethoden, dan wel door meting.
.FUJOH
Wanneer overeenkomstig artikel 7 metingen worden verricht:
a) kunnen de gebruikte methoden onder meer bestaan uit het nemen van steekproeven, die
representatief zijn voor de persoonlijke blootstelling van een werknemer aan de betrokken
mechanische trillingen; de gebruikte methoden en apparaten zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van de te meten mechanische trillingen, de omgevingsfactoren en de
kenmerken van de meetapparatuur, overeenkomstig ISO-norm 5349-2 (2001). [Deze
norm kan worden geraadpleegd bij het Belgisch Instituut voor normalisatie (BIN) v.z.w.,
Brabançonnelaan 29 te 1000 Brussel.];
b) bij apparaten die met beide handen worden vastgehouden, worden de metingen aan elke
hand verricht. De blootstelling wordt bepaald door verwijzing naar de hoogste waarde die
voor een van de twee handen wordt gemeten; tevens wordt informatie gegeven voor de
andere hand.
*OUFSGFSFOUJF
Het bepaalde in artikel 11, 4°, is met name van toepassing wanneer de mechanische trillingen
de juiste hantering van bedieningsorganen of het aflezen van aanwijsinstrumenten belemmeren.
*OEJSFDUFSJTJDPT
Het bepaalde in artikel 11, 4°, is met name van toepassing wanneer de mechanische trillingen
de stabiliteit van constructies in gevaar brengen of tot het losraken van verbindingen kunnen
leiden.
1FSTPPOMJKLFCFTDIFSNJOHTNJEEFMFO
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hand-armtrillingen kunnen bijdragen tot het in
artikel 14 genoemde programma van maatregelen.
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#FPPSEFMJOHWBOEFCMPPUTUFMMJOH
De beoordeling van de blootstelling aan trillingen is gebaseerd op de berekening van de dagelijkse blootstelling A(8), uitgedrukt als de continue versnelling die het equivalent is van
blootstelling gedurende acht uur, berekend als het hoogste van de kwadratische gemiddelden
van de frequentiegewogen versnellingen, gemeten langs de drie orthogonale assen (1,4awx,
1,4awy, awz, voor een zittende of staande werknemer), overeenkomstig de hoofdstukken 5, 6
en 7, bijlage A en bijlage B van ISO-norm 2631-1 (1997). [Deze norm kan worden geraadpleegd bij het Belgisch Instituut voor normalisatie (BIN) v.z.w., Brabançonnelaan 29 te 1000
Brussel.]
De beoordeling van het blootstellingsniveau kan geschieden door middel van een raming,
gebaseerd op de door de fabrikanten van het materieel verstrekte informatie over het emissieniveau van de gebruikte uitrusting en door middel van observatie van de specifieke werkmethoden, dan wel door meting.
Wat de zeescheepvaart betreft, kan men zich beperken met slechts de trillingen van méér dan
1 Hz in aanmerking te nemen.
.FUJOH
Wanneer overeenkomstig artikel 7 metingen worden verricht kunnen de gebruikte methoden
onder meer bestaan uit het nemen van steekproeven, die representatief zijn voor de persoonlijke blootstelling van een werknemer aan de betrokken mechanische trillingen. De gebruikte
methoden zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van de te meten mechanische trillingen, de omgevingsfactoren en de kenmerken van de meetapparatuur.
*OUFSGFSFOUJF
Het bepaalde in artikel 11, 4°, is met name van toepassing wanneer de mechanische trillingen
de juiste hantering van bedieningsorganen of het aflezen van aanwijsinstrumenten belemmeren.
*OEJSFDUFSJTJDPT
Het bepaalde in artikel 11, 4°, is met name van toepassing wanneer de mechanische trillingen
de stabiliteit van constructies in gevaar brengen of tot het losraken van verbindingen kunnen
leiden.
-BOHFSFCMPPUTUFMMJOHTEVVS
Het bepaalde in artikel 11, 7°, is met name van toepassing wanneer een werknemer vanwege
de aard van het werk gebruik kan maken van rustlokalen die onder de verantwoordelijkheid
van de werkgever staan; behalve in gevallen van overmacht worden de lichaamstrillingen in
deze ruimten teruggebracht tot een niveau dat verenigbaar is met de functie van de ruimten en
de omstandigheden waarin zij worden gebruikt.
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HOOFDSTUK VII:
IONISERENDE STRALING
Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico’s voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 2 april 2002 tot wijziging van het KB van 25 april 1997 (B.S.
20.06.2002, Ed. 2)
(2) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(3) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een
gecontroleerde zone
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers
zoals bepaald in artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de activiteiten waarbij werknemers beroepshalve
worden of kunnen worden blootgesteld aan een uit ioniserende straling voortkomend risico.
Art. 3.- Voor de toepassing van deze bepalingen worden de technische termen en uitdrukkingen van technische aard met betrekking tot de ioniserende straling waarnaar deze bepalingen verwijzen, verstaan in de betekenis die eraan is gegeven in artikel 2 van het koninklijk
besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen.
Er wordt verstaan onder:
• exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die krachtens de bepalingen van dit besluit,
verantwoordelijk is voor een gecontroleerde zone waar een werkzaamheid wordt uitgeoefend waarvoor een vergunning of aangifte in de zin van hoofdstuk II, afdeling II van het
bij het eerste lid bedoelde besluit vereist is;
• externe onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon, met uitzondering van de exploitant en zijn personeelsleden, die werkzaamheden van ongeacht welke aard in een gecontroleerde zone uitvoert;
• externe werker: iedere persoon beroepshalve onderworpen aan categorie A, die in een
gecontroleerde zone werkzaamheden van ongeacht welke aard uitvoert, ongeacht of hij
tijdelijk of vast werknemer van een externe onderneming is, alsook de stagiair, leerling en
student of degene die werkzaamheden als zelfstandige verricht.
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•

[erkende arbeidsgeneesheer: de preventieadviseur van het departement of de afdeling
belast met het medisch toezicht van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarop door de werkgever een beroep wordt gedaan, die in toepassing
van artikel 22, eerste lid, 2° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bevoegd is om de arbeidsgeneeskunde te beoefenen en die bovendien erkend is door de minister die bevoegd is voor
de volksgezondheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 75 van het koninklijk
besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. (1)]
"'%&-*/(**7&31-*$)5*/(&/7"/%&8&3,(&7&34

Art. 4.- De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers die beroepshalve
aan ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld en die zijn gedefinieerd en
ingedeeld in categorieën in het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen, verplicht onderworpen worden aan het [gezondheidstoezicht (3)].
Art. 5.- De werkgever is ertoe gehouden elke betrokken werknemer, vóór de blootstelling, aan
een [voorafgaande gezondheidsbeoordeling (3)] te onderwerpen.
Wanneer deze blootstelling niet voortkomt uit de normale uitoefening van de taken, maar uit
de uitoefening van niet-uitstelbare opdrachten na een radiologische noodtoestand, wordt [de
voorafgaande gezondheidsbeoordeling (3)], uitgesteld.
Indien de blootstelling voortkomt uit opdrachten bedoeld bij het tweede lid, moeten de betrokken werknemers onverwijld worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek dat geldt
als [periodieke gezondheidsbeoordeling (3)].
[De voorafgaande gezondheidsbeoordeling (3)] wordt herhaald bij elke tewerkstelling van
externe werkers die aan ioniserende straling worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden
in een gecontroleerde zone in inrichtingen van klasse I, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk
besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen.
De beslissing van [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] volgend op [de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (3)] wordt genomen vóór de tewerkstelling van de betrokken werknemer en
mag in geen geval worden uitgesteld, behalve in geval van de in het tweede lid bedoelde
radiologische noodtoestand.
De werknemer die binnen dezelfde onderneming op een andere plaats wordt tewerkgesteld,
waarbij die verandering tot gevolg heeft dat hij beroepshalve wordt blootgesteld, wordt onderworpen aan een [voorafgaande gezondheidsbeoordeling (3)]. [... (3)]
Art. 6.- De werkgever is ertoe gehouden de beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde werknemers aan [de periodieke gezondheidsbeoordeling (3)] en, in voorkomend geval,
aan het onderzoek bij werkhervatting te onderwerpen.
Art. 7.- [Naargelang de aanwijzingen van de erkende arbeidsgeneesheer dient het bijkomend
onderzoek te bestaan uit: (1)]
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•
•
•
•
•
•

dosimetrie van het orgaan en van het volledig organisme, op grond van het aan de werkpost verbonden risico en de ontvangen doses;
en/of dosimetrie van het bloed, de urine en het opperhuidbegroeisel;
en/of bloedonderzoek;
en/of dermatologisch-, oog-, genitaal onderzoek;
en/of bepaling van het aminozuurgehalte in de urine;
en/of opsporing van chromosomale afwijkingen.

De frequentie van [de jaarlijkse of halfjaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling (3)]
wordt door [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] bepaald op grond van het aan de werkpost
verbonden risico en de ontvangen doses.
Er is geen minimumduur van blootstelling aan het risico om de uitvoering van het geneeskundig toezicht op te leggen.
Art. 8.- Ten aanzien van de geschiktheidsverklaring van de beroepshalve aan ioniserende
straling blootgestelde werknemers geldt de volgende arbeidsgeneeskundige indeling:
- geschikt,
- geschikt onder bepaalde voorwaarden,
- ongeschikt.
Art. 9.- De werkgever ziet erop toe dat, voor de werknemers die beroepshalve aan het risico
voortkomende uit ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld, de volgende
voorschriften worden nageleefd:
1° [de erkende arbeidsgeneesheren (1)] geven inlichtingen aan de werknemers over de risico’s
verbonden aan blootstelling aan ioniserende straling en over de aan te nemen gebruiksgewoonten, in verband met het systeem van dosislimitering en de optimalisering;
2° elk jaar zendt [het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)], in
samenwerking met de dienst voor fysische controle, aan het Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk, op een globale en anonieme manier, een analyse, volgens de in
die inrichting uitgevoerde activiteiten, van de gemeten doses die het gevolg zijn van ioniserende straling.
"'%&-*/(***#*+;0/%&3&7&31-*$)5*/(&/7"/%&
&95&3/&0/%&3/&.*/(&/
Art. 10.- De uitoefening, in gecontroleerde zones, van activiteiten van externe ondernemingen
en van zelfstandige externe werkers, zoals die is gedefinieerd in artikel 2 van dit besluit, is
onderworpen aan het stelsel van voorafgaande aangifte aan de Administratie van de
Arbeidshygiëne en -geneeskunde.
Art. 11.- De voorafgaande aangifte wordt verricht door de externe onderneming en bevat de
volgende inlichtingen:
1° de naam, voornamen, functie en woonplaats van de aangever en eventueel de naam van de
onderneming, de hoofd- en maatschappelijke zetel;
2° het aansluitingsnummer bij de R.S.Z.;
3° de categorie van de activiteiten volgens de NACE-bedrijfsindeling;
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4° de naam van [het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)]die het
geneeskundig toezicht uitoefent.
De voorafgaande aangifte wordt bijgewerkt zodra in een van de punten die ze bevat een wijziging optreedt, en de gewijzigde aangifte wordt doorgezonden aan de Administratie van de
Arbeidshygiëne en -geneeskunde.
[Art. 12.- § 1. De externe onderneming ziet erop toe dat hij, onder de voorwaarden bepaald
in afdeling VIII, voor elke externe werker, die in een gecontroleerde zone werkt, een individueel document voor radiologisch toezicht van de externe werker verkrijgt, hierna “bestralingspaspoort van externe werker” genoemd. Dit document wordt aan elke werknemer overhandigd en is niet overdraagbaar.
§ 2. De externe onderneming waakt, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van overeenkomsten met de exploitant, over de stralingsbescherming van zijn werkers overeenkomstig de
artikelen 13 tot 19, en inzonderheid:
1° waarborgt hij dat zijn werkers onderworpen worden aan een beoordeling van de blootstelling en aan een geneeskundig toezicht overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de
artikelen 13 en 16;
2° verzekert hij zich dat de radiologische gegevens van het individueel toezicht op de blootstelling van elk van zijn werkers in het bestralingspaspoort van externe werker of in het
gecentraliseerde nationale net actueel worden gehouden.
In het geval echter dat de externe werkers werken in een gecontroleerde zone van een exploitant van een inrichting, ingedeeld in de klasse I volgens artikel 3 van het koninklijk besluit
van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en
van de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, is de externe onderneming
verplicht overeenkomsten met de exploitant te sluiten met het doel zijn werknemers te
beschermen. (1)]
"'%&-*/(*7#*+;0/%&3&7&31-*$)5*/(&/7"/%&&91-0*5"/5
Art. 13.- De exploitant van een gecontroleerde zone waar externe werkers werkzaamheden
uitvoeren, is rechtstreeks, dan wel via overeenkomsten, verantwoordelijk voor de praktische
aspecten van hun bescherming tegen straling die rechtstreeks met de aard van de gecontroleerde zone en van de werkzaamheden verband houden.
In het bijzonder dient de exploitant voor elke externe werker die in een gecontroleerde zone
werkzaamheden uitvoert:
1° erop toe te zien dat die werker medisch geschikt is bevonden voor het werk dat hem wordt
opgedragen. Vóór het werk wordt uitgevoerd, bezorgt de externe onderneming [het bestralingspaspoort van externe werker bedoeld in afdeling VIII aan de erkende arbeidsgeneesheer (1)] van de exploitant, opdat wordt nagegaan of elke werker medisch geschikt is
bevonden voor het werk dat hem wordt opgedragen;
2° er eveneens op toe te zien dat de blootstelling van die externe werker individueel gecontroleerd wordt volgens de aard van het werk en dat hij de eventueel noodzakelijke, praktische dosimetrische controle geniet;
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3° alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat na elke werkzaamheid de radiologische gegevens van het individueel toezicht op de blootstelling van elke externe
werker wordt bijgehouden in [het bestralingspaspoort van externe werker (1)] of in het
gecentraliseerde nationale net.
"'%&-*/(75",&/7"/%&"3#&*%4(&/&&4,6/%*(&%*&/45&/
0OEFSBGEFMJOH**OSJDIUJOHFOWBOLMBTTF* CFEPFMEJOBSUJLFMWBOIFU
LPOJOLMJKLCFTMVJUWBOGFCSVBSJIPVEFOEFBMHFNFFOSFHMFNFOUPQEF
CFTDIFSNJOHWBOEFCFWPMLJOHFOWBOEFXFSLOFNFSTUFHFOIFUHFWBBSWBO
JPOJTFSFOEFTUSBMJOHFO
Art. 14.- De exploitant van een gecontroleerde zone ziet erop toe dat voor de externe werkers
en voor de eigen werknemers die in een gecontroleerde zone werkzaamheden uitvoeren, [de
erkende arbeidsgeneesheren van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
(1)], de voorschriften van de artikelen 15 tot 19 naleven.
Art. 15.- [De erkende arbeidsgeneesheren (1)] onderwerpen deze eigen werknemers en
externe werkers aan de geneeskundige onderzoeken voorgeschreven in de artikelen 5 en 6.
Art. 16.- [De erkende arbeidsgeneesheren (1)] zien erop toe dat deze eigen werknemers en
externe werkers hun zo spoedig mogelijk laten weten welke geneeskundige onderzoeken of
behandelingen door middel van ioniserende straling zij door toedoen van hun behandelende
geneesheer eventueel ondergaan hebben of nog ondergaan.
Zij vragen aan die werknemers hun de redenen, de aard, de datum alsmede de frequentie van
die onderzoeken of behandelingen mede te delen, en noteren die gegevens in het [gezondheidsdossier (3)]. Indien zij dat nodig achten, vragen zij aan de behandelende geneesheer van
de betrokken werknemers bijkomende inlichtingen over die onderzoeken of behandelingen.
Overeenkomstig de bepalingen van [artikel 88, § 1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003
betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)] delen zij, in voorkomend geval,
hun vaststellingen en de resultaten van de meting van de individuele blootstelling die is verricht en opgetekend door de dienst voor fysische controle van de exploitant, mee aan [de
erkende arbeidsgeneesheer (1)] van de externe onderneming. Voor de zelfstandige externe
werkers worden de gegevens meegedeeld aan de geneesheer van hun keuze.
Art. 17.- [De erkende arbeidsgeneesheer (1)] doet eveneens een uitspraak over de eventuele
afzondering van de eigen werknemer of de externe werker, en over de toe te passen medische
spoedbehandeling, de ontsmettingsmaatregelen inbegrepen. [De erkende arbeidsgeneesheer
(1)] doet een voorstel over zijn behoud op of verwijdering van de post. De mededeling ervan
gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 16, derde lid.
Elke ontsmetting van werknemers of externe werkers die wordt uitgevoerd onder toezicht van
[de erkende arbeidsgeneesheer (1)], wordt in een register ingeschreven.
Art. 18.- Onverminderd de toepassing van [artikel 33, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)] onderwerpen [de
erkende arbeidsgeneesheren (1)] de eigen werknemers en externe werkers die een blootstelling hebben ondergaan die de limieten vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 februari
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1963 houdende algemene reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen overschrijdt, aan een uitzonderlijk geneeskundig toezicht.
In dat geval worden de geneeskundige onderzoeken voorgeschreven in artikel 6 aangevuld
met alle onderzoeken, ontsmettingsmaatregelen en dringende behandelingen die [de erkende
arbeidsgeneesheer (1)] noodzakelijk acht.
Deze geneesheer doet een uitspraak over het behoud van de werknemer op zijn post of zijn
verwijdering, waarbij hij een oordeel geeft inzake geschiktheid, geschiktheid onder bepaalde
voorwaarden of ongeschiktheid. De overlegprocedure en de beroepsprocedure geschieden
overeenkomstig de bepalingen van de [onderafdelingen 3 en 4 van afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)].
De toepassing van de bepalingen van [de artikelen 57 en 70 van het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)], behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever van de externe onderneming.
Art. 19.- § 1. Op verzoek van [de erkende arbeidsgeneesheren (1)] en zolang deze laatsten het
nodig oordelen om de gezondheid van de betrokkenen te vrijwaren, mogen de werknemers die
niet meer beroepshalve aan ioniserende straling worden blootgesteld, aan voortgezet geneeskundig toezicht onderworpen blijven.
Dit voortgezet geneeskundig toezicht omvat al de onderzoeken die noodzakelijk zijn gelet op
de gezondheidstoestand van de betrokken werknemer en de omstandigheden waarin deze is
blootgesteld of besmet.
Wanneer de betrokken werknemer geen deel meer uitmaakt van het personeel van de onderneming waarvan [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] het nodig heeft geoordeeld hem aan het
voortgezet geneeskundig toezicht te onderwerpen, moet hierin worden voorzien door het
Fonds voor Beroepsziekten en op kosten van deze instelling. In dat geval moet een door dit
fonds aangewezen geneesheer voor dit geneeskundig toezicht zorgen en over de duur ervan
beslissen. [....(1)]
§ 2. Wanneer [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] het nodig acht de externe werkers aan het
voortgezet geneeskundig toezicht te onderwerpen, deelt hij dit mede aan de werkgever van de
externe onderneming. Als de externe werker niet langer wordt blootgesteld, zendt die werkgever hem naar het Fonds voor Beroepsziekten. Dit Fonds voorziet in het voortgezet geneeskundig toezicht op zijn kosten en treedt op onder dezelfde voorwaarden als die bepaald in §
1, derde lid.
Art. 20.- De werkgever doet, aan bovengenoemd fonds en op de manier bepaald in bijlage I
(1), onverwijld aangifte van de werknemers voor wie in dit voortgezet geneeskundig toezicht
moet worden voorzien.
De werkgever doet, onverwijld en op de manier bepaald in bijlage I (2) bij dit besluit, eveneens aangifte aan de Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde, van de werknemers die zijn onderworpen aan het uitzonderlijk of voortgezet geneeskundig toezicht, voorgeschreven in de artikelen 18 en 19.
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Art. 21.- De werkgever ziet erop toe dat, voor de werknemers die beroepshalve aan het risico
van ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld, de voorschriften van de artikelen 22 en 23 worden nageleefd.
[Art. 22.- De erkende arbeidsgeneesheren van het departement of de afdeling belast met het
medisch toezicht van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk,
waarop de werkgever een beroep doet, voeren de in de artikelen 15 tot 20 bepaalde voorschriften uit. (1)]
Art. 23.- § 1. Wanneer een externe werker een blootstelling heeft ondergaan die de limieten
overschrijdt die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar
van de ioniserende stralingen en moet worden onderworpen aan het uitzonderlijk geneeskundig toezicht, moet de exploitant deze beslissing aan de externe onderneming mededelen.
[In dat geval moet de externe onderneming dit toezicht laten uitoefenen door een erkende
arbeidsgeneesheer aan wie elke nuttige informatie in verband met de blootstellings- en
besmettingsomstandigheden of -omvang worden medegedeeld. (1)]
De externe onderneming dient eveneens de naam, de voornamen en het adres van de betrokken werknemer, alsook de beslissing die te zijnen opzichte werd genomen, kenbaar te maken
aan [het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne
of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)] waarvan zij zich de medewerking heeft verzekerd, zelfs als de erkende geneesheer die met het hierboven genoemde
toezicht is belast geen deel uitmaakt van die dienst.
§ 2. In de mate dat uit de omstandigheden blijkt dat het dringend of noodzakelijk is, moet, in
hetzelfde geval, het in het vorige lid bedoelde toezicht, ten minste in het begin, worden uitgeoefend door [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] van de exploitant van de inrichting waar de
externe werker is blootgesteld of besmet. Deze geneesheer doet eveneens een uitspraak over
de eventuele afzondering van de externe werker en de toe te passen medische spoedbehandeling, de ontsmettingsmaatregelen inbegrepen.
Art. 24.- Het uitzonderlijk en het voortgezet geneeskundig toezicht bedoeld in de artikelen 18
en 19 mogen eveneens door de geneesheren-arbeidsinspecteurs worden opgelegd.
Art. 25.- De bepalingen van de artikelen 14 tot 16 zijn niet van toepassing op de personen die
met het toezicht zijn belast krachtens internationale of Europese verdragen, een wet, een
decreet, een ordonnantie of een besluit, en die hierna worden opgesomd:
1° de inspecteurs van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie;
2° de personen die belast zijn met het toezicht krachtens het verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
3° de personen die belast zijn met het toezicht krachtens de wet van 4 augustus 1955 betreffende de veiligheid van de Staat op het gebied van kernenergie;
4° de sociale inspecteurs bedoeld bij de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
[5° de leden van de dienst van toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle,
bedoeld bij artikel 9 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
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bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal agentschap voor Nucleaire Controle. (1)]
[De erkende arbeidsgeneesheren (1)] van de inrichtingen van klasse I doen bovendien geen
uitspraak over het behoud op het werk of de verwijdering van deze personen.
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Art. 26.- Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 23 van het koninklijk besluit van
28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van
de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen, in artikel 148decies, 1, § 6, van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in de reglementering betreffende de
organen voor de preventie en bescherming op het werk, is de dienst voor fysische controle
[...(1)] ertoe gehouden:
1° de nominatieve boekhouding op te maken van de doses voor elke werknemer die tot een
inrichting van klasse I, II of III behoort, bedoeld in artikel 3.1. van het koninklijk besluit
van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking
en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen, en die beroepshalve
blootgesteld is of kan worden aan ioniserende straling;
2° de praktische dosimetrische controle van iedere externe werker gedurende de werkzaamheden te organiseren;
3° zonder verwijl aan [het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)] van die
inrichting, alsook aan het hoofd van die inrichting, aan de werkgever van de externe
onderneming en, in voorkomend geval, aan de door de zelfstandige externe werker gekozen geneesheer, de individuele opgemeten doses te bezorgen;
4° rekening te houden met de blootstellinggrenzen opgelegd door [het departement of de
afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk (1)] van die inrichting, op grond van de uitwendige
en inwendige blootstellingen en de vroegere besmettingen, en van de eventueel overeengekomen praktische limietdoses.
"'%&-*/(7**01.",&/7"/%&#-00545&--*/(4&/
0/54.&55*/(45"#&Art. 27.- § 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van het koninklijk besluit
van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en
van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen stelt de dienst voor fysische
controle van de onderneming of, bij ontstentenis ervan, [het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)] waarvan de werkgever zich de medewerking heeft verzekerd, elk jaar,
voor alle beroepshalve blootgestelde werknemers een blootstellings- en ontsmettingstabel
op.
Deze tabel bestaat uit de eigenlijke tabel, overeenkomstig het model opgenomen in bijlage II
(2), en de inlichtingen betreffende de onderneming en de betrokken werknemer vermeld in
bijlage II (1). Zij wordt op de daartoe voorgeschreven plaatsen getekend door de werkgever
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of zijn afgevaardigde en door [de erkende arbeidsgeneesheer (1)] die voor de medische controle van die onderneming verantwoordelijk is.
Een tabel die anders is opgesteld dan in het model opgenomen in bijlage II (2), mag worden
gebruikt op voorwaarde dat alle in het model voorkomende gegevens erin zijn opgenomen.
Elk jaar stuurt de werkgever, ten laatste op 31 maart, voor elk van de bovengenoemde werknemers drie exemplaren van die tabel betreffende het voorgaande jaar naar de Administratie
van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde.
§ 2. De Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde zendt, zonder verwijl, één van
de drie exemplaren van de tabel bedoeld in § 1 door naar het Bestuur van de Volksgezondheid
bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.
§ 3. Op basis van de gegevens doorgestuurd door de dienst voor fysische controle van de
inrichting maakt [het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (1)] van diezelfde inrichting voor de zelfstandige externe werkers, ten behoeve van de door de betrokkenen gekozen geneesheer, een document op dat de blootstellingdoses weergeeft zoals vermeld
in [de artikelen 83, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (3)].
§ 4. Ingeval de hoofdzetel van de externe onderneming in een lidstaat van de Europese Unie
is gevestigd, zijn de bepalingen van § 1 niet van toepassing.
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[Art. 28.- Er wordt een gecentraliseerd blootstellingnetwerk opgericht om een stralingsdosisbeheersysteem van de externe werkers te doen werken en te onderhouden.
Het gecentraliseerd netwerk bestaat enerzijds uit een centrale gegevensbank en anderzijds uit
de gegevensbanken van de diensten voor fysische controle van de exploitanten.
De centrale gegevensbank wordt opgericht en beheerd door de administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. (1)]
Art. 29.- [Binnen het kader van het in artikel 28 bedoelde systeem wordt aan de externe werkers een individueel document uitgereikt. (1)]
Dit individueel document omvat de inlichtingen met betrekking tot de identificatie van de
externe onderneming en de betrokken externe werker, de medische classificatie van de
externe werker, de datum van het laatste geneeskundig onderzoek, van de resultaten van het
individueel toezicht op de blootstelling van de betrokken externe werker en de inlichtingen
met betrekking tot zijn opleiding in stralingsbescherming bedoeld bij hoofdstuk III, sectie II,
artikel 25 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op
de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende
stralingen. Deze gegevens worden door de externe onderneming verstrekt
Het individueel document omvat eveneens de volgende inlichtingen over de periode waarin
de werkzaamheden zijn uitgevoerd:
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1. een raming van de eventueel door de betrokken werker ontvangen effectieve dosis;
2. in geval van niet-eenvormige blootstelling, een raming van het dosisequivalent in de verschillende delen van het lichaam;
3. in geval van interne besmetting, een raming van de opgenomen activiteit of te verwachten
dosis.
Deze gegevens worden verstrekt door de exploitant of volgens de overeenkomsten met de
externe onderneming, na elke prestatie van een externe werker.
[Dit individueel document wordt “bestralingspaspoort van externe werker” genoemd.
Het bestaat uit twee delen: enerzijds een map en anderzijds interventiebladen voor die map.
Het model en de gebruikswijze ervan worden bepaald in bijlage IV.
De dosisgegevens van elke afzonderlijke externe werker worden beschouwd als medische
persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde neemt alle praktische maatregelen
voor het beveiligen van de dosisgegevens tijdens de gegevensoverdracht binnen het gecentraliseerde netwerk. (1)]
[Art. 30.- De administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde is belast met:
1. de aanmaak van de bestralingspaspoorten;
2. de levering van het bestralingspaspoort van externe werker;
3. de toevoeging van de na elke tussenkomst opgelopen dosis, aan de met betrekking tot de
externe werker gekende dosis;
4. het bijwerken van de interventiebladen aan de hand van de door de exploitanten meegedeelde bestralingsgegevens: Bijlage IV bevat de wijze van actualisering;
5. de verzending, vóór de vervaldatum van de vorige reeks interventiebladen, van de
gevraagde hoeveelheid interventiebladen;
6. het beheer en de exploitatie van de dosisgegevens.
De interventiebladen hebben een geldigheidsperiode van één jaar vanaf de afgiftedatum.
Indien de hoeveelheid benodigde interventiebladen voor de volgende geldigheidsperiode niet
werd aangevraagd, zal eenzelfde aantal interventiebladen als voor de lopende geldigheidsperiode worden toegestuurd.
Tijdens een lopende geldigheidsperiode kunnen steeds bijkomende interventiebladen worden
aangevraagd. (1)]
[Art. 31.- § 1. De diensten voor fysische controle van de exploitanten zijn belast met:
1. de elektronische overdracht van de dosisgegevens naar de centrale gegevensbank na elke
tussenkomst van de externe werker;
2. de bijwerking van het interventieblad van het bestralingspaspoort, volgens de aanwijzingen vermeld op de keerzijde van dit document.
§ 2. De gegevensoverdracht bedoeld in §1,1 gebeurt onmiddellijk na het beëindigen van de
tussenkomst.
De administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde bepaalt er de praktische voorwaarden van.
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§3. Het interventieblad bedoeld in §1,2 wordt bijgewerkt aan de hand van de tijdens de tussenkomst eventueel opgelopen dosissen en wordt onmiddellijk na het beëindigen van de tussenkomst aan de externe werker overhandigd, die het in zijn bestralingspaspoort bewaart.
Een afschrift van dit interventieblad wordt tezelfdertijd opgestuurd naar de externe onderneming.
Deze laatste stuurt, na kennisneming, het afschrift door naar de erkende arbeidsgeneesheer.
(1)]
[Art. 32.- § 1. De bestralingspaspoorten worden door de externe onderneming aangevraagd
bij de administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde.
De aanvraag moet de inlichtingen en documenten, opgesomd in bijlage III, bevatten
Een aanvraag moet eveneens worden verricht wanneer het bestralingspaspoort onbruikbaar is
geworden, verloren is gegaan of wanneer de identiteitsgegevens, bedoeld in punt 2 van bijlage
III, van de externe werker gewijzigd zijn.
Het voor een geldigheidsperiode van één jaar voorspelde aantal benodigde interventiebladen
dient door de externe onderneming bij administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde
te worden aangevraagd. Deze aanvraag moet minstens twee maanden voor het verstrijken van
de geldigheidsdatum van de vorige reeks worden verricht.
§ 2. De externe onderneming overhandigt het bestralingspaspoort aan de externe werker, nadat
de erkende arbeidsgeneesheer, de geactualiseerde interventiebladen heeft geviseerd.
Slechts interventiebladen met een nog niet verstreken geldigheidsperiode mogen aan de
externe werker ter beschikking worden gesteld.
§ 3. Op de interventiebladen van het bestralingspaspoort, die voorzien zijn van een volgnummer, staan de dosisgegevens van de externe werker vermeld, die op het ogenblik van afgifte
door de administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde zijn gekend.
§ 4. Elk interventieblad is slechts geldig voor een reeks opeenvolgende werkzaamheden bij
eenzelfde exploitant.
De interventiebladen moeten volgens het erop aangebrachte volgnummer worden gebruikt.
Indien interventiebladen tijdens de geldigheidsperiode niet werden gebruikt, moeten zij
onmiddellijk na het verstrijken van de geldigheidsperiode naar de administratie van de
arbeidshygiëne en -geneeskunde worden teruggestuurd. (1)]
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BIJLAGE I - 1ste deel
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(Codex over het Welzijn op het Werk, artikel 20 van het koninklijk besluit van 25 april 1997
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling)
Onderneming (naam, voornaam en adres van de werkgever of naam en adres van de onderneming):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
De ondergetekende (naam, voornaam en adres)
bestuurder (*) .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
handelend in naam (*).........................................................................................................
van bovengenoemde onderneming
deelt het Fonds voor Beroepsziekten mee dat, overeenkomstig de beslissing van dokter
(naam, voornaam en adres)

..........................................................................................................

.............................................................................................................................................
de volgende personen (naam, voornaam en adres van de betrokken werknemers):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
het voortgezet geneeskundig toezicht moeten genieten bedoeld in artikel 19 van het
koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling.
Datum:
Handtekening:
(*) Het onnodige schrappen
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BIJLAGE I - 2de deel
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(Codex over het Welzijn op het Werk, artikel 20 van het koninklijk besluit van 25 april 1997
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling)
Onderneming (naam, voornaam en adres van de werkgever of onderneming):
.............................................................................................................................................
De ondergetekende (naam, voornaam en adres):
bestuurder (*) .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
handelend in naam (*).................................................. van bovengenoemde onderneming
deelt de Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde mee dat dokter
(naam, voornaam en adres):

.........................................................................................................

.............................................................................................................................................
beslist heeft dat:
a) de werknemers wier naam, voornaam en adres hieronder zijn opgegeven, dienen te
worden onderworpen aan het uitzonderlijk geneeskundig toezicht waarin is voorzien
in artikel 18 van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling.
b) aan de werknemers wier naam, voornaam en adres hieronder zijn opgegeven, het
recht dient te worden verzekerd op het voortgezet geneeskundig toezicht waarin is
voorzien in artikel 19 van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling.
Datum:
Handtekening:
(*) Het onnodige schrappen
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BIJLAGE II - 1ste deel
BLOOTSTELLINGS- EN ONTSMETTINGSTABEL
(Codex over het Welzijn op het Werk, artikel 27 van het koninklijk besluit van 25 april 1997
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling)

Jaar:
Door de werkgever te verstrekken inlichtingen (1)
A. Betreffende de onderneming:
1. Naam:
2. Adres:
3. Aansluitingsnummer bij de R.S.Z. (2):
4. Hoofdactiviteit (3) en klasse van de inrichting (4):
5. Bronnen of apparaten en installaties (5):
6. Naam van de arbeidsgeneeskundige dienst op 31 december:
B. Betreffende de werknemer:
1. Naam en voorna(a)m(en):
geslacht:
2. Adres:
3. Plaats en datum van geboorte - Nationaliteit:
4. Activiteiten van de werknemer en aard van de bronnen of apparaten en installaties
(6):
5. Inschrijvingsnummer, in het Rijksregister (7):
6. Datum van indiensttreding (8):
Datum van vertrek (8):
Handtekening van de werkgever of van zijn afgevaardigde:
Datum:
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a.
b.
c.
d.
e.
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Stempel en handtekening van
de erkende geneesheer.
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Blootstelling bij ongeval (12): mSv - datum:
Blootstelling in noodgeval (12):
mSv - datum:
Bewust aanvaarde uitzonderlijke blootstelling (12): mSv - datum:
Dosis in het abdomen, in voorkomend geval (12):
mSv - datum:
Overschrijding van de dosis van 50 mSv voor 12 glijdende opeenvolgende maanden (12) (13):
ja/neen - duur:
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BIJLAGE II - 2de deel

BLOOTSTELLINGS- EN ONTSMETTINGSTABEL

(Codex over het Welzijn op het Werk, artikel 27 van het koninklijk besluit van 25 april 1997
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling)
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(1) Indien de werkgever niet over de gevraagde inlichtingen beschikt, richt hij zich tot de hoofden van de inrichtingen
waar de werknemer tewerkgesteld is geweest.
(2) Voor de mijnwerkers, het aansluitingsnummer bij het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers vermelden; voor
de zeevarenden onder Belgische vlag, het aansluitings-nummer bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
onder Belgische Vlag.
(3) De volgende codes gebruiken:
GENEESKUNDIGE VERZORGING
− Verpleeginrichting: – diagnose: 85.11a
– radiotherapie: 85.11b
− Artsenpraktijk: 85.12
− Tandartspraktijk en tandheelkundige kliniek: 85.13
− Gezondheidscentrum: 85.146
− Laboratorium voor klinische biologie in vitro: 85.141
− Ziekenvervoer: 85.142
− Polikliniek: 85.146
− Diergeneeskundige sector: 85.20
HANDEL EN NIJVERHEID
− Productie van nucleaire elektrische energie: 40.10
− Productie, distributie of invoer van radioactieve isotopen of stralingstoestellen: 33.10, 33.20, 33.30
− Vervaardiging, behandeling, verpakking en vervoer van kernbrandstof: 23.30
− Omhaling en behandeling van radioactieve afval: 23.30
− Gebruik op werven van stralingsbronnen of -toestellen: 45.2
− Technische testen en analyses in de nijverheid: 74.30
− Andere (te speciﬁëren).
ONDERZOEK EN ONDERWIJS
− Rijksuniversiteit: 80.301 - Vrije: 80.304
− Onderzoeks- en studiecentrum: 73.10a
− Andere instelling: 73.10b
HULPDIENSTEN
− Brandweer: 75.25
(4) Klasse van de inrichting waarin de werknemer blootgesteld is (koninklijk besluit van 28 februari 1963).
(5) Voor de stralingsbronnen, het scheikundig symbool vermelden van het voortge-brachte of gebruikte radioactieve
isotoop alsook het massagetal; voor apparaten en installaties, vermelden of het kernreactoren betreft, deeltjesversnellers, apparaten die röntgenstralen, radioactieve isotopen, enz. opwekken.
(6) De aard van de werkzaamheden van de werknemer vermelden, alsook de aard van de stralingsbronnen (ingekapseld of niet-ingekapseld) of van de apparaten en instal-laties waaraan hij blootgesteld is.
(7) Het inschrijvingsnummer in het Rijksregister vermelden.
(8) Deze inlichtingen enkel verstrekken in geval van indiensttreding of vertrek gedu-rende het refertejaar.
(9) Op 31 december van het voorafgaande jaar.
(10) De volgende codes gebruiken:
01: huid; 02: ooglens; 03: hand; 04: voorarm; 05: voeten; 06: enkels;
07: andere lichaamsdelen.
(11) Met de inlichtingen betreffende de aard van het besmettend agens, alsook de wijze en datum van ontsmetting
wordt maar rekening gehouden als op een geneesheer een beroep werd gedaan. Zij mogen worden opgenomen in
een bijlage bij deze tabel op voorwaarde dat de tabel op het bestaan van de bijlage wijst.
(12) Deze inlichtingen mogen worden opgenomen in een bijlage bij deze tabel op voor-waarde dat de tabel op het
bestaan van de bijlage wijst.
(13) De onnodige vermelding schrappen.
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BIJLAGE III
INLICHTINGEN EN DOCUMENTEN DIE BIJ DE
AANVRAAG VOOR EEN BESTRALINGSPASPOORT
MOETEN WORDEN GEVOEGD
De aanvraag omvat inlichtingen betreffende de identiteit van de externe onderneming en van
de betrokken externe werker.
1. Inlichtingen betreffende de identiteit van de externe onderneming
Indien het een natuurlijke persoon betreft:
naam, voornaam en woonplaats.
Indien het een rechtspersoon betreft:
maatschappelijke benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel.
2. Inlichtingen betreffende de identiteit van de externe werker
Identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer, bedoeld in artikel 1, 4° van
het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing
van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels, en het nummer van
de sociale identiteitskaart, bedoeld in artikel 2, derde lid, 7°, van voormeld koninklijk
besluit.
Indien bovenstaande inlichtingen niet ter beschikking zijn:
1°
2°
3°
4°
5°

naam en voornamen;
geslacht;
geboortedatum;
nationaliteit;
woonplaats. (1)]
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BIJLAGE IV
MODEL VAN INDIVIDUEEL DOCUMENT VOOR HET
RADIOLOGISCH TOEZICHT VAN DE EXTERNE WERKER
1. Kaft

ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTERE DE
L’EMPLOI
ET DU TRAVAIL

PASSEPORT RADIOLOGIQUE
DU TRAVAILLEUR EXTERIEUR

_________
EXPOSE AUX

MINISTERIE VAN

RAYONNEMENTS IONISANTS

TEWERKSTELLING
EN ARBEID
_________

KONINKRIJK BELGIE

BESTRALINGSPASPOORT
VOOR DE AAN

IONISERENDE STRALING

BLOOTGESTELDE EXTERNE WERKER

#*+-"(&

)Q  
N4W 

)Q  
N4W 

 )Q O 
N4W 

5FM

*OHFWVMEEPPS
OS OBBN



5FM 

'BY 

3BWFOTUFJO 

#SVTTFM

'FEFSBBM"HFOUTDIBQWPPS/VDMFBJSF$POUSPMF

%JUCMBEPONJEEFMMJKLOBJOWVMMJOHUFSVHTUVSFOOBBS

(FDVNVMFFSEFKBBSEPTJT # $ $

%PTJTHFNFUFONFUEFXFUUFMJKLFEPTJTNFUFS

(FDVNVMFFSEFKBBSEPTJT # $ $

%PTJTHFNFUFONFUEFQSBLUJTDIFEPTJTNFUFS

%PTJTJOXFOEJHFCFTNFUUJOH

%PTJTMFEFNBUFO

%PTJTPSHBOFO

%JUEPDVNFOUJTFJHFOEPNWBOIFU'FEFSBBM"HFOUTDIBQWPPS/VDMFBJSF$POUSPMF

;JFPPLPQLFFS[JKEF

)Q  MJDIBBNTEPTJT )1   IVJEEPTJT )Q O OFVUSPOEPTJT
)BOEUFLFOJOH

(FMEJHUPU

"GHJGUFEBUVN








$POUBDUQFSTPPO









'BY

5FMFGPPO

1MBBUT

1PTUDPEF

"ESFT



/BBN

%BUVNFJOEF



&YUFSOFPOEFSOFNJOH


4DIPMJOH

POHFTDIJLU

HFTDIJLU

WPPSXBBSEFMJKLHFTDIJLU

%BUVNNFEJTDI
POEFS[PFL

.FEJTDIF
SBOHTDIJLLJOH

/BUJPOBMJUFJU



(FTMBDIU
/VNNFSWBO
EFTPDJBMF
JEFOUJUFJUTLBBSU



(FCPPSUFEBUVN

%BUVNCFHJO

'"/$FYQMPJUBOU&YUFSOFPOEFSOFNJOH&YUFSOFXFSLFS

%BUVN
JKNNEE







/BBN

&YUFSOFXFSLFS

7PMHOVNNFS

$%PTJTHFHFWFOTWBOIVJEJHFXFSL[BBNIFEFO

(FDVNVMFFSEFEPTJTWBOBG Y UPUCPFLJOHWPMHOVNNFS

(FDVNVMFFSEFEPTJTWBOBG Y UPU Z

(FDVNVMFFSEFEPTJTWBOBGCFHJOSFHJTUSBUJF



#%PTJTHFHFWFOTWPPSBGHBBOEBBOEFXFSL[BBNIFEFO

*OHFWVMEEPPS
1MBBUT



-BOE

/BBNWBOEFEJFOTUWPPSGZTJTDIFDPOUSPMF



1MBBUT

'BY

5FMFGPPO



"ESFT



7FSBOUXPPSEFMJKLFWPPSEFGZTJTDIFDPOUSPMF 

/BBNPOEFSOFNJOH 

"&YQMPJUBOU

2. Interventieblad.
a. Voorzijde
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b. Keerzijde
Aanwijzingen voor de exploitant
Deel A van het interventieblad van het bestralingspaspoort moet volledig worden ingevuld.
C1

dient te worden ingevuld voor het begin van de tussenkomst.

C2

dient te worden ingevuld na het beëindigen van de tussenkomst.

C3-C5

dient te worden ingevuld indien de betrokken metingen of schattingen werden
uitgevoerd.

C6

dient te worden ingevuld na het beëindigen van de tussenkomst.

C7

is de som van: de dosis die gedurende het huidige jaar tot voor het begin van de
tussenkomst werd opgelopen (B3)*, de dosis te wijten aan inwendige besmetting
(C5) en de praktische dosis (C6) beide laatste gemeten tijdens de tussenkomst. C7
wordt aldus B3 + C5 + C6.

C8

moet, indien beschikbaar, ingevuld worden na het beëindigen van de tussenkomst.

C9

is de som van: de dosis die gedurende het huidige jaar tot voor het begin van de
tussenkomst werd opgelopen (B3)*, de dosis te wijten aan inwendige besmetting
(C5) en de wettelijke dosis (C8), beide laatste gemeten tijdens de tussenkomst.

C9 wordt aldus B3 + C5 + C8.
*B3 moet worden ingevuld voor het begin van de tussenkomst door hetzij de centrale gegevensbank hetzij de externe onderneming of de externe werker.
Aanwijzingen voor de externe onderneming/werker
De interventiebladen moeten volgens hun volgnummer gebruikt worden.
De werker moet ervoor zorgen dat de exploitant de delen A en C correct invult. Indien de
werker in het bezit is van meerdere interventiebladen, brengt hij de totale dosis zoals vermeld
onder C7 of, indien gekend, onder C9 van zijn vorig interventieblad (actueel volgnummer -1)
over op het volgende interventieblad onder B3, alvorens de nieuwe tussenkomst aan te vangen.
Na beëindiging van de activiteiten moet de externe onderneming het interventieblad van het
individueel document terugsturen naar de centrale gegevensbank.
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Toelichting bij het bestralingspaspoort.
Het bestralingspaspoort is het individueel document dat bedoeld wordt in Richtlijn 90/641
Euratom.
Het wordt uitgegeven op last van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid door de centrale gegevensbank.
Het bestralingspaspoort bestaat uit twee delen:
1. een titelblad, waarvan op de keerzijde een uittreksel staat afgedrukt uit artikel 12 van het
koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico’s voortkomende uit ioniserende straling.
2. een of meerdere interventiebladen, voorzien van een volgnummer, waarop de persoonlijke
dosisgegevens van de externe werker staan vermeld op het ogenblik van afgifte.
Elk interventieblad is uitsluitend geldig voor een reeks opeenvolgende werkzaamheden bij
dezelfde exploitant. De interventiebladen moeten in volgorde worden gebruikt.
Het interventieblad vermeldt de stralingsdosissen die de externe werker heeft opgelopen en
die door de centrale gegevensbank worden geregistreerd. B1 en B2 worden door de centrale gegevensbank ingevuld. B1 bevat de gecumuleerde dosis vanaf de datum waarop de
instelling met de registratie begonnen is. B2 bevat de door de centrale gegevensbank
gecumuleerde dosis vanaf het begin van het beschouwde kalenderjaar (x) tot op het ogenblik van de afgifte van het interventieblad (y).
Het bestralingspaspoort blijft eigendom van de centrale gegevensbank.. De originele
interventiebladen moeten onmiddellijk na het beëindigen van de activiteiten naar de centrale gegevensbank teruggestuurd worden.
Indien zij niet werden gebruikt tijdens de geldigheidsperiode, moeten zij eveneens onmiddellijk worden teruggestuurd.
De externe werker en zijn werkgever worden verondersteld vertrouwd te zijn zowel met
de toelichting voor henzelf als voor de exploitant.
Dosisbegrippen
Hp (d) betekent: individueel dosisequivalent op een diepte d (volgens ICRU 47).
Wanneer “dosis” wordt gebruikt, is dit in de zin van “dosisequivalent” (ICRP 60) (1)]
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TITEL V:
CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE,
MUTAGENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA
HOOFDSTUK I:
CHEMISCHE AGENTIA
Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (B.S.
14.3.2002, Ed. 2; erratum: B.S. 26.6.2002, Ed. 2)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 11 oktober 2002 (B.S. 25.10.2002; errata: B.S. 4.12.2002, Ed. 1)
[Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van de
Europese Gemeenschappen van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/
EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van
werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk]
(3) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
(4) koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan asbest
(B.S. 23.3.2006, Ed. 2)
(5) koninklijk besluit van 29 januari 2007 (B.S. 13.2.2007)
(6) koninklijk besluit van 17 mei 2007 (B.S. 7.6.2007)
[Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2006/15/EG van de Commissie
van 7 februari 2006 tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot
wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG]
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Artikel 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 98/24/EG van de Raad
van de Europese Unie van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische agentia op het werk (14de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/EEG).
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996, betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- Dit besluit is van toepassing wanneer chemische agentia, die risico’s opleveren die
het gevolg zijn of vermoedelijk zullen zijn van de effecten van die agentia, op de arbeidsplaats
$0%&9

aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn of wanneer een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend
waarbij chemische agentia betrokken zijn.
Art. 4.- Dit besluit doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende chemische agentia
waarop maatregelen voor stralingsbescherming van toepassing zijn uit hoofde van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
Art. 5.- Dit besluit is van toepassing op carcinogene agentia, onverminderd strengere of specifiekere bepalingen in het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het
werk.
Art. 6.- Dit besluit is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke chemische agentia onverminderd strengere of specifiekere bepalingen in:
1° de besluiten die genomen zijn in toepassing van richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21
november 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en van Richtlijn 96/49/EG van
de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor;
2° de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMGD-code);
3° de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke
chemicaliën in bulk vervoeren (IBC-code);
4° de internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die vloeibaar gas
in bulk vervoeren (IGC-code);
5° de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren en het reglement voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen
over de Rijn zoals opgenomen in de Gemeenschapswetgeving;
6° de technische instructies inzake veilig vervoer van gevaarlijke stoffen die zijn uitgevaardigd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
Art. 7.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° chemisch agens: elk chemisch element of elke chemische verbinding, in zuivere vorm of
in een mengsel, zoals deze in natuurlijke staat voorkomt of het resultaat is van, gebruikt
of vrijgekomen is, ook in de vorm van afval, bij een beroepsactiviteit, al dan niet opzettelijk geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht;
2° gevaarlijk chemisch agens:
a) elk chemisch agens dat voldoet aan de criteria van het koninklijk besluit van 24 mei
1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk
zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu om te worden ingedeeld bij de gevaarlijke
stoffen, ongeacht of deze stof krachtens dit besluit wordt ingedeeld, en geen stof is die
uitsluitend voldoet aan de criteria om als voor het milieu gevaarlijk te worden ingedeeld;
b) elk chemisch agens dat voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld bij de gevaarlijke preparaten in de zin van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling
van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het
oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, ongeacht of dit preparaat krachtens dit besluit wordt ingedeeld, en geen preparaat is dat uitsluitend voldoet aan de
criteria om als voor het milieu gevaarlijk te worden ingedeeld;
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c) elk chemisch agens dat, hoewel het niet voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld bij de gevaarlijke stoffen of bij de gevaarlijke preparaten overeenkomstig het
bepaalde onder 1° en 2°, voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers een
risico kan opleveren door zijn fysisch-chemische, chemische of toxicologische eigenschappen en door de wijze waarop het op de arbeidsplaats wordt gebruikt of aanwezig
is, met inbegrip van elk chemisch agens waarvoor in toepassing van artikel 47 een
grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is bepaald;
3° stoffen: chemische elementen en hun verbindingen, zoals ze voorkomen in natuurlijke
toestand of bij het productieproces ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig
zijn voor het behoud van de stabiliteit van het product en alle onzuiverheden ten gevolge
van het productieproces, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden
afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling
ervan wordt gewijzigd;
4° preparaten: mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen;
5° werkzaamheid waarbij chemische agentia zijn betrokken: elk werk waarbij chemische
agentia gebruikt worden of de bedoeling bestaat die te gebruiken in een proces, waaronder
productie, behandeling, opslag, vervoer of verwijdering en verwerking, of waarbij chemische agentia worden geproduceerd;
6° grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling: tenzij anders omschreven, de grenswaarde
van de tijdgewogen gemiddelde concentratie van een chemisch agens in de lucht in de
individuele ademzone van een werknemer in verhouding tot een bepaalde referentieperiode;
7° referentieperiode: vastgestelde tijdsduur verbonden met de grenswaarde van een agens;
8° biologische grenswaarde: de grenswaarde van de concentratie in het passende biologische
medium van het agens in kwestie, de metabolieten daarvan of een indicator van het
effect
9° gezondheidstoezicht: de beoordeling van de gezondheidstoestand van een afzonderlijke
werknemer gerelateerd aan de blootstelling aan specifieke chemische agentia op het
werk;
10° gevaar: de intrinsieke eigenschap van een chemisch agens die schade kan veroorzaken;
11° risico: de waarschijnlijkheid dat in de omstandigheden waarin het gebruik of de blootstelling plaatsvindt, een potentieel schadelijke situatie ontstaat;
12° ademzone: de ruimte rond het aangezicht van de werknemer waarin hij ademhaalt en die
is vastgesteld aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 48, derde lid;
13° blootstelling: de mate waarin er contact is van het lichaam met het chemisch agens via
volgende toegangswegen: ademhalingsstelsel, de huid en de slijmvliezen of het spijsverteringsstelsel.
14° meting: de monsterneming, de analyse en de berekening van het resultaat;
15° erkend laboratorium: het laboratorium dat in toepassing van het koninklijk besluit van 31
maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de criteria voor de
uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies 1 § 6,
tweede lid van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in artikel
64nonies, tweede lid, van het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen op gebied
van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen werd erkend;
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16° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn: het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
17° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
"'%&-*/(**3*4*$0#&003%&-*/(
Art. 8.- Bij de toepassing van de verplichtingen bedoeld in het koninklijk besluit betreffende
het beleid inzake het welzijn en inzonderheid van de artikelen 8 en 9 van dat besluit, gaat de
werkgever eerst na of er gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats aanwezig zijn of
kunnen zijn.
Is dat het geval, dan beoordeelt hij de eventuele risico’s voor de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van die chemische agentia.
Hij houdt daarbij rekening met het volgende:
1° hun gevaarlijke eigenschappen;
2° informatie betreffende veiligheid en gezondheid die hij bij de leverancier moet inwinnen
zoals het desbetreffende veiligheidsinformatieblad overeenkomstig artikel 9 § 2 van het
koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen
van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn milieu of artikel 12 van
het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en
het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het
gebruik ervan;
3° het niveau, de aard en de duur van de blootstelling via het ademhalingsstelsel, de huid en
andere blootstellingswijzen;
4° [de omstandigheden waarin en de belasting waaronder de werkzaamheden waarbij deze
agentia betrokken zijn worden uitgevoerd, met inbegrip van hun hoeveelheid; (5)]
5° eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, bedoeld in bijlage I of biologische grenswaarden;
6° de uitwerking van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;
7° indien beschikbaar, de conclusies die uit reeds uitgeoefend gezondheidstoezicht moeten
worden getrokken.
De werkgever zorgt ervoor dat hij van de leverancier of uit andere makkelijk toegankelijke
bronnen de aanvullende informatie verkrijgt die noodzakelijk is voor de risico-evaluatie.
Indien de beoordeling van de risico’s dit vereist, behelst deze informatie ook de specifieke
evaluatie van de risico’s voor de gebruikers, die op basis van de Europese wetgeving inzake
chemische agentia is uitgevoerd.
Art. 9.- De werkgever is in het bezit van een [evaluatie van het risico vastgesteld in een
geschreven document (5)], zoals bepaald in artikel 10, § 1, tweede lid, 1° en 2° van het
koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn en vermeldt hierin bovendien
welke preventiemaatregelen zijn getroffen met toepassing van de artikelen 13 tot 22.
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De risico-evaluatie moet naar behoren gedocumenteerd zijn. Indien een verdere uitvoerige
risico-evaluatie niet wordt uitgevoerd, geeft de werkgever hiervoor een schriftelijke verantwoording, waarin hij aantoont dat de aard en de omvang van de met chemische agentia verbonden risico’s dit overbodig maken. [Deze verantwoording wordt voorgelegd aan het voorafgaand advies van het comité. (5)]
De risico-evaluatie wordt bijgewerkt, met name indien veranderingen hebben plaatsgevonden
waardoor zij verouderd kan zijn, of wanneer uit de resultaten van het gezondheidstoezicht
blijkt dat bijwerking nodig is.
Art. 10.- Bepaalde bijzondere werkzaamheden binnen de onderneming of inrichting, zoals
onderhoud, waarvan kan worden voorzien dat er een potentieel voor significante blootstelling
bestaat of die om andere redenen schadelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid kunnen hebben, zelfs nadat alle technische maatregelen zijn genomen, worden opgenomen in de
risico-evaluatie.
Art. 11.- In het geval van werkzaamheden waarbij er blootstelling is aan verscheidene gevaarlijke chemische agentia, wordt het risico geëvalueerd op grond van het risico dat al die chemische agentia in combinatie opleveren.
In dit geval wordt de inwerking van de agentia als cumulatief beschouwd en moet de volgende formule worden toegepast:
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waarin:
Ci de concentratie in de lucht is van agens “i”,
GWi de grenswaarde is voor agens “i”.
Deze formule wordt niet toegepast indien de wetenschappelijke gegevens een betere beoordeling van de blootstelling mogelijk maken.
Art. 12.- Alvorens begonnen wordt met nieuwe werkzaamheden waarbij gevaarlijke chemische agentia zijn betrokken, wordt een evaluatie van het betreffende risico uitgevoerd en
worden de nodige preventieve maatregelen genomen.
"'%&-*/(***"-(&.&/&13&7&/5*&.""53&(&-&/
Art. 13.- Om te voldoen aan zijn verplichting om, bij alle werkzaamheden waarbij gevaarlijke chemische agentia zijn betrokken de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te
waarborgen, neemt de werkgever de preventiemaatregelen bedoeld in het artikel 9 van het
koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn en past hij de algemene preventiebeginselen toe bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, alsmede de maatregelen bedoeld in onderhavig besluit.
Art. 14.- De risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers bij werkzaamheden
waarbij gevaarlijke chemische agentia betrokken zijn, moeten worden opgeheven of tot een
minimum verkleind:
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1° door het ontwerp en de organisatie van de arbeidssystemen op de arbeidsplaats;
2° door te voorzien in de passende uitrusting voor werkzaamheden met chemische agentia
en in onderhoudsmethodes die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op het
werk verzekeren;
3° door het aantal werknemers die (kunnen) worden blootgesteld tot een minimum te beperken;
4° door de duur en intensiteit van de blootstelling tot een minimum te beperken;
5° door passende maatregelen op het gebied van hygiëne;
6° door de hoeveelheid chemische agentia op de arbeidsplaats te beperken tot het minimum
dat voor de aard van het werk noodzakelijk is;
7° door passende werkmethoden in te voeren, met inbegrip van regelingen voor de veilige
behandeling, opslaan en vervoeren op de arbeidsplaats van gevaarlijke chemische agentia
en van afvalstoffen die dergelijke chemische agentia bevatten;
8° door geen verpakkingen voor gevaarlijke stoffen en preparaten te gebruiken met een aanbiedingsvorm of benaming gebruikt voor levensmiddelen, diervoeders, geneesmiddelen
en cosmetische producten.
Art. 15.- Wanneer uit de resultaten van de in artikel 8 bedoelde evaluatie blijkt dat er een
risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestaat, worden de in de afdelingen IV, V en IX vastgestelde specifieke beschermings-, preventie- en bewakingsmaatregelen toegepast.
[Deze specifieke maatregelen worden ingeschreven in het globaal preventieplan, bedoeld in
artikel 10 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn. (5)]
Art. 16.- Wanneer uit de resultaten van de in artikel 8 bedoelde risico-evaluatie blijkt dat er,
gelet op de hoeveelheden van een gevaarlijk chemisch agens die op de arbeidsplaats aanwezig
zijn, slechts een gering risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestaat
en dat de overeenkomstig de artikelen 13 en 14 genomen maatregelen voldoende zijn om dit
risico terug te dringen, zijn de maatregelen, opgesomd in de afdelingen IV, V en IX niet van
toepassing.
[In geval de resultaten van deze risico-evaluatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in het comité worden betwist, dan worden de bepalingen bedoeld in artikel 20, derde en
vierde lid, toegepast. (5)]
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Art. 17.- De werkgever zorgt ervoor dat het risico van een gevaarlijk chemisch agens voor de
veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk wordt weggenomen of tot een
minimum wordt verkleind.
Art. 18.- Voor de toepassing van artikel 17 wordt substitutie toegepast, waarbij de werkgever
het gebruik vermijdt van een gevaarlijk chemisch agens door het te vervangen door een chemisch agens of proces dat in de gegeven gebruiksomstandigheden al naargelang het geval niet
of minder gevaarlijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
Wanneer het wegens de aard van de activiteit niet mogelijk is het risico door vervanging van
het chemisch agens weg te nemen, rekening houdend met de werkzaamheid en de in artikel 8
tot 12 bedoelde risico-evaluatie, zorgt de werkgever ervoor dat het risico tot een minimum
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wordt verkleind door de toepassing van beschermings- en preventiemaatregelen, in overeenstemming met de risico-evaluatie die krachtens de artikelen 8 tot 12 is gemaakt.
Deze maatregelen omvatten in orde van voorrang:
1° het ontwerpen van passende werkprocessen en technische maatregelen en het gebruiken
van passende uitrusting en passend materiaal om het vrijkomen van gevaarlijke chemische
agentia die een risico kunnen opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, te voorkomen of te beperken;
2° het toepassen van collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron van het risico, zoals
voldoende ventilatie en passende organisatorische maatregelen;
3° wanneer blootstelling niet met andere middelen kan worden voorkomen, de toepassing
van individuele beschermingsmaatregelen, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen.
[Art. 19.- De in artikel 18 bedoelde maatregelen gaan, rekening houdend met de aard van het
risico, vergezeld van gezondheidstoezicht overeenkomstig afdeling IX. (5)]
Art. 20.- De werkgever voert regelmatig en steeds wanneer in de omstandigheden een wijziging optreedt die gevolgen kan hebben voor de blootstelling van de werknemers aan chemische agentia, de nodige metingen uit van de chemische agentia welke een risico kunnen
opleveren voor de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, in het bijzonder in
verband met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, tenzij hij middels andere
evaluatiemethoden duidelijk kan aantonen dat een optimale preventie en bescherming van de
werknemers zijn gewaarborgd overeenkomstig artikel 18.
Rekening houdend met de aard en het niveau van de blootstelling bepaalt de werkgever de
periodiciteit voor het uitvoeren van de metingen, bedoeld in het eerste lid. Hiertoe past hij de
regels toe vermeld in de laatste editie van de norm NBN EN 689 “Werkplaatsatmosferen Leidraad voor het evalueren van de blootstelling bij inademing aan chemische stoffen voor
vergelijking met grenswaarden en meetstrategie”.(
Tevens laat de werkgever metingen van de blootstelling of analyses van de gebruikte stoffen
en preparaten verrichten op vraag van de bevoegde preventieadviseur of van de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité.
In geval van betwisting of twijfels over de betrouwbaarheid van de verrichte metingen of de
resultaten van de analyses, of op vraag van de met het toezicht belaste ambtenaar of wanneer
de werkgever geen beschikking heeft over betrouwbare meet- en analytische faciliteiten is hij
gehouden deze metingen of analyse te laten verrichten door een erkend laboratorium waarvan
de erkenning betrekking heeft op de specifieke verrichting.
Art. 21.- Bij het voldoen aan de verplichtingen die neergelegd zijn in of voortvloeien uit de
artikelen 8 tot 12, dient de werkgever rekening te houden met de resultaten van de in artikel
20 genoemde procedures.
Indien de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling, zoals vastgesteld is in bijlage 1 is
overschreden, dient de werkgever in elk geval onmiddellijk stappen te ondernemen om de
situatie te verhelpen door preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen.
Art. 22.- Op basis van de algemene evaluatie van de risico’s in de artikelen 8 tot 12 en de
algemene beginselen betreffende de preventie van risico’s in de artikelen 13 tot 16, neemt de
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werkgever technische of organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de aard van de
activiteiten, waaronder begrepen opslag, behandeling en scheiding van onverenigbare chemische agentia die de werknemers beschermen tegen de gevaren van de fysisch-chemische
eigenschappen van chemische agentia.
Met name neemt hij maatregelen om, in orde van voorrang:
1° de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties van ontvlambare stoffen of gevaarlijke
hoeveelheden chemisch onstabiele stoffen op de arbeidsplaats te voorkomen of, wanneer
dat gezien de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is,
2° ervoor te zorgen dat er geen ontbrandingsbronnen aanwezig zijn die brand en explosies
kunnen veroorzaken, of om ongunstige omstandigheden te vermijden die ertoe kunnen
leiden dat chemisch onstabiele stoffen of mengsels van stoffen ongelukken met ernstige
fysieke gevolgen veroorzaken, en
3° de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers als
gevolg van brand en explosies ten gevolge van het ontbranden van ontvlambare stoffen,
of ernstige fysieke gevolgen ten gevolge van ongelukken veroorzaakt door chemisch
onstabiele stoffen of mengsels van stoffen te verminderen.
Door de werkgever voor de bescherming van de werknemers verstrekte werkuitrusting en
beschermingssystemen moeten voldoen aan de relevante bepalingen betreffende ontwerp,
vervaardiging en levering met betrekking tot gezondheid en veiligheid, bepaald in het koninklijk besluit van 31 december 1992 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en in het koninklijk
besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Door de werkgever genomen technische of organisatorische maatregelen moeten rekening
houden met de indeling van de groepen apparaten in categorieën, vermeld in het koninklijk
besluit van 22 juni 1999 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke apparaten en
beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen,
moeten bieden.
De werkgever neemt maatregelen om een doeltreffende controle van de installatie, de uitrusting en de machines te waarborgen of voorziet in een inrichting voor het onderdrukken van
explosies, dan wel in voorzieningen voor het afvoeren van de explosiedruk.
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Art. 23.- Onverminderd de verplichtingen van de artikelen 22 tot 25 van het koninklijk besluit
betreffende het beleid inzake het welzijn stelt de werkgever, na hieromtrent het voorafgaand
advies van het Comité te hebben ingewonnen en teneinde de veiligheid en gezondheid van de
werknemers te beschermen bij ongevallen, incidenten of noodsituaties die verband houden
met de aanwezigheid van gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats, noodplannen op
die procedures vaststellen die in werking kunnen treden wanneer dergelijke situaties zich
voordoen, zodat er passende maatregelen worden getroffen.
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Deze noodplannen houden rekening met de principes vermeld in artikel 22 van het koninklijk
besluit betreffende het beleid inzake het welzijn en omvatten alle terzake dienende, op
gezette tijden uit te voeren, veiligheidsoefeningen en het ter beschikking stellen van passende
eerstehulpvoorzieningen.
Art. 24.- Indien een van de in artikel 23 bedoelde situaties zich voordoet, neemt de werkgever
onmiddellijk maatregelen om de effecten daarvan te verminderen en de werknemers hiervan
in kennis te stellen.
Teneinde de normale situatie te herstellen:
1° voert de werkgever onmiddellijk passende maatregelen uit om de situatie zo spoedig
mogelijk te verhelpen;
2° mogen alleen de werknemers die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van reparaties en
andere noodzakelijke werkzaamheden, in de getroffen zone werken.
Art. 25.- De werknemers die toestemming hebben om in de getroffen zone te werken, worden
uitgerust met geschikte beschermende kleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en speciale veiligheidsuitrusting en -apparaten, die zij moeten gebruiken zolang de abnormale situatie
voortduurt; deze situatie mag niet permanent zijn.
Onbeschermde personen mogen niet in de getroffen zone verblijven.
Art. 26.- Onverminderd de artikelen 22 tot 25 van het koninklijk besluit betreffende het beleid
inzake het welzijn neemt, de werkgever de nodige maatregelen om de waarschuwings- en
andere communicatiesystemen ter beschikking te stellen die nodig zijn om een toegenomen
risico voor de veiligheid en gezondheid te signaleren, zodat passend kan worden gereageerd
en zo nodig onmiddellijk een aanvang kan worden gemaakt met herstelmaatregelen, hulpacties en evacuatie- en reddingsoperaties.
Art. 27.- De werkgever voorziet in het nodige, zoals nooddouches, oogspoelfonteinen, neutraliseringsmiddelen en adsorbentia, om de gevolgen van het ongewenst vrijkomen van chemische agentia zoveel mogelijk te beperken.
De ongewenst vrijgekomen producten en de materialen die bij het opruimen werden gebruikt,
dienen zo snel mogelijk van de arbeidsplaatsen te worden verwijderd, zodanig dat zij geen
gevaar kunnen opleveren voor mens en milieu binnen of buiten de onderneming.
Art. 28.- De werkgever draagt er zorg voor dat informatie over noodmaatregelen terzake van
gevaarlijke chemische agentia beschikbaar is.
De interne en externe diensten die bij ongevallen en noodsituaties optreden ontvangen een
afschrift van deze informatie, die is vastgesteld in een document, dat deel uitmaakt van het
noodplan.
Deze informatie omvat:
1° voorafgaande melding van relevante gevaren van de werkzaamheid, maatregelen voor het
vaststellen van gevaren, voorzorgsmaatregelen en procedures, zodat de nooddiensten hun
eigen procedures om in te grijpen en voorzorgsmaatregelen kunnen voorbereiden; en
2° alle beschikbare informatie over specifieke gevaren die ontstaan of vermoedelijk zullen
ontstaan bij een ongeval of noodsituatie, met inbegrip van informatie over procedures die
overeenkomstig de artikelen 23 tot 28 zijn vastgesteld.
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Art. 29.- Onverminderd de artikelen 17 tot en met 21 van het koninklijk besluit betreffende
het beleid inzake het welzijn, draagt de werkgever er zorg voor dat het Comité en de betrokken
werknemers worden voorzien van:
1° de overeenkomstig artikel 8 tot 12 verkregen gegevens, en dat ze opnieuw op de hoogte
worden gebracht telkens wanneer een verandering op de arbeidsplaats een wijziging van
die gegevens ten gevolge heeft;
2° informatie over gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats, zoals hun identiteit en
de plaats waar ze zich bevinden, de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid, desbetreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en andere wettelijke bepalingen;
3° opleiding en informatie over passende voorzorgsmaatregelen en over maatregelen om
zichzelf en de andere werknemers op de arbeidsplaats te beschermen;
4° toegang tot elk veiligheidsinformatieblad bedoeld in artikel 9 § 2 van het koninklijk
besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn milieu en in artikel 12 van het
koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het
gebruik ervan, en verkregen van de leverancier. Op eenvoudig verzoek van de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité wordt hen hiervan een afschrift bezorgd.
5° het verslag van de metingen bedoeld in artikel 59.
Deze voorlichting:
1° wordt verstrekt op een wijze die past bij de uitslag van de in artikel 8 tot 12 bedoelde
risico-evaluatie: dit kan variëren van mondelinge communicatie tot individueel onderricht
en opleiding, ondersteund met schriftelijke informatie, afhankelijk van de aard en de
omvang van het risico dat is gebleken bij de in voornoemde bepalingen voorgeschreven
evaluatie;
2° wordt steeds aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
Art. 30.- Wanneer recipiënten en leidingen voor op de arbeidsplaats gebruikte gevaarlijke
chemische agentia niet zijn voorzien van veiligheidsaanduidingen overeenkomstig het
koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van
stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu of overeenkomstig het
koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik
ervan, dan zorgt de werkgever ervoor dat onverminderd de afwijkingen die in bovengenoemde wetgeving zijn voorzien, de inhoud van deze recipiënten en leidingen, samen met de aard
van die inhoud en daarmee verband houdende gevaren, duidelijk aangeduid worden door middel van een eensluidende veiligheidsaanduiding als deze voorzien in de twee voornoemde
besluiten.
Voor vaste tanks met een inhoud van meer dan 500 liter wordt hieraan voldaan wanneer aan
iedere aftapinrichting een etiket aangebracht is met de naam van de stof of het preparaat, het
gevaarsymbool, de waarschuwingszinnen ter aanduiding van de bijzondere gevaren (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen).
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Voor laboratoriumglaswerk wordt hieraan voldaan wanneer het dermate geïdentificeerd
wordt, dat informatie over de inhoud en de eventuele gevaren ervan onmiddellijk beschikbaar
is voor de werknemers
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Art. 31.- Om te voorkomen dat werknemers door bepaalde chemische agentia of bepaalde
werkzaamheden waarbij chemische agentia worden gebruikt, worden blootgesteld aan risico’s
voor hun gezondheid, zijn het produceren, vervaardigen of gebruiken op het werk van de in
bijlage III vermelde chemische agentia, alsmede de aldaar vermelde werkzaamheden, verboden voorzover aangegeven in genoemde bijlage.
Art. 32.- De Minister die de tewerkstelling en arbeid tot zijn bevoegdheid heeft kan afwijkingen van het in artikel 31 bedoelde verbod toestaan.
De vergunning wordt slechts toegestaan in de volgende gevallen en mits de werkgever de in
het derde lid bedoelde maatregelen treft:
1° wanneer het gaat om louter wetenschappelijk onderzoek en beproeving, met inbegrip van
analyse;
2° voor werkzaamheden die gericht zijn op de verwijdering van de chemische agentia die
aanwezig zijn in de vorm van bijproducten of afvalproducten;
3° voor de productie van de in artikel 31 bedoelde chemische agentia voor gebruik als tussenproducten, en voor zodanig gebruik.
De blootstelling van werknemers aan de in artikel 31 bedoelde chemische agentia moet worden voorkomen, met name door de productie en het vroegst mogelijke gebruik van deze
chemische agentia als tussenproducten in één gesloten systeem te laten plaatsvinden, waar
deze chemische agentia slechts uitgenomen mogen worden voorzover dat nodig is voor de
controle op het proces of voor het onderhoud van het systeem.
De vergunningen tot afwijkingen van het verbod worden individueel verleend en zijn slechts
overdraagbaar onder volgende voorwaarden:
- de gebruiksomstandigheden blijven onveranderd;
- de overdracht wordt gemeld aan de Minister die de tewerkstelling en arbeid tot zijn
bevoegdheid heeft en gaat vergezeld van een afschrift van de notulen van de vergadering
van het Comité waarin het advies omtrent deze overdracht werd ingewonnen en van een
geschreven advies van de bevoegde preventieadviseur;
- het gunstig advies van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Art. 33.- Wanneer overeenkomstig artikel 32 afwijkingen worden gevraagd, dient de werkgever de volgende gegevens aan de Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde te
bezorgen:
1° de reden voor het verzoek om afwijking;
2° de per jaar te gebruiken hoeveelheden van het chemische agens;
3° de betrokken werkzaamheden of reacties of processen;
4° het aantal werknemers dat waarschijnlijk betrokken is;
5° de geplande voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van
de betrokken werknemers;
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6° de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om blootstelling van de
werknemers te voorkomen;
7° het advies van het Comité en van de bevoegde preventieadviseur.
Art. 34.- Het is verboden wittefosforhoudende lucifers te vervaardigen, te gebruiken en in
voorraad te houden.
[Art. 35.- Het is verboden in lijm oplosmiddelen te gebruiken die meer dan 1 volumeprocent
koolstofdisulfide bevatten. (5)]
Art. 36.- Het is verboden berylliumverbindingen te gebruiken bij de fabricage van verlichtingslampen, buislampen en fluorescerende schermen, alsmede bij elektronische buizen.
Art. 37.- § 1. Het is verboden bij straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden zand of
andere korrels te gebruiken die meer dan 1 % vrij siliciumdioxide bevatten.
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:
1° stralen: het met grote snelheid spuiten van korrels van één of andere stof op voorwerpen,
met het doel het oppervlak ervan te reinigen of te bewerken, met uitzondering van bewerkingen die tot doel hebben er een laag materie op aan te brengen;
2° ontzanden: van aanhangend zand ontdoen door het stralen van voorwerpen.
§ 2. De straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden waarbij zand of andere korrels
worden gebruikt die meer dan 1 % vrij siliciumdioxide bevatten, zijn evenwel niet verboden
wanneer ze plaatsvinden in hermetisch gesloten lokalen, cabines of installaties die bestemd
zijn voor dit gebruik, voor zover:
1° ze zodanig zijn vervaardigd dat er gedurende de werking geen werknemer dient binnen te
gaan of te verblijven;
2° ze enkel geopend worden na verwijdering van de stofdeeltjes die er in de lucht zweven;
3° de gebruikte ontstoffingssystemen voldoende doeltreffend zijn om verontreiniging van de
werkplaatsatmosfeer te voorkomen; dit wordt nagegaan door aangepaste metingen van het
stofgehalte.
§ 3. De Minister die de tewerkstelling en arbeid tot zijn bevoegdheid heeft kan aan een werkgever toestaan straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden, in de open lucht uit te voeren, wanneer de behandeling aanzienlijke oppervlakten of vaste constructies betreft, zoals
gevels, scheepsrompen, metalen geraamten of masten, en indien het technisch onmogelijk
blijkt het product dat vrij siliciumdioxide bevat te vervangen door een minder schadelijk
product.
De betreffende werkzaamheden moeten plaatshebben onder leiding van de werkgever zelf of
van een aangestelde die hij bij naam aangewezen heeft.
De vergunning wordt door de Minister die de tewerkstelling en arbeid tot zijn bevoegdheid
heeft verleend voor een bepaalde duur na advies van de Administratie van de arbeidshygiëne
en -geneeskunde.
De Minister die de tewerkstelling en arbeid tot zijn bevoegdheid heeft kan deze vergunning
afhankelijk stellen van de naleving van alle bijzondere voorwaarden die nodig geacht worden
om de gezondheid van de werknemers te beschermen.
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De vergunning wordt ingetrokken wanneer de werkgever de opgelegde voorwaarden niet
naleeft.
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Art. 38.- Waterstofcyanide, zijn organische en anorganische cyaanverbindingen en de preparaten die deze stoffen bevatten, mogen, voor zover deze stoffen en preparaten als “zeer giftig”
of “giftig” worden ingedeeld, slechts gebruikt worden nadat de gewestelijke directie van de
Medische Arbeidsinspectie van het ambtsgebied hiervan schriftelijk in kennis werd gesteld.
Deze kennisgeving bevat de volgende gegevens:
1° de naam van de stof;
2° de activiteit waarbij de stof wordt gebruikt, het adres waar de activiteit wordt verricht, en
de naam van de werkgever;
3° het aantal werknemers dat bij deze activiteit is betrokken;
4° een beschrijving van de in artikel 23 van dit besluit bedoelde maatregelen bij ongevallen,
incidenten en noodsituaties;
5° het resultaat van de risicobeoordeling bedoeld in de artikelen 8 tot 12;
6° de genomen preventiemaatregelen bedoeld in de artikelen 13 à 22.
"'%&-*/(*9(&;0/%)&*%450&;*$)5
Art. 39.- [De werkgever neemt de nodige maatregelen om de werknemers die blootgesteld
worden aan gevaarlijke chemische agentia te onderwerpen aan een passend gezondheidstoezicht. (5)]
[Het gezondheidstoezicht is niet verplicht indien uit de resultaten van de risico-evaluatie, die
werd uitgevoerd in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en die werd
voorgelegd aan het voorafgaand advies van het comité, blijkt dat dit zonder enig nut is. (5)]
Wanneer een bindende biologische grenswaarde is vastgesteld zoals bepaald in bijlage II, is
het gezondheidstoezicht verplicht voor het werken met het betrokken agens, overeenkomstig
de in die bijlage bepaalde procedures.
Werknemers moeten van die verplichting op de hoogte worden gebracht, alvorens hun de taak
wordt opgedragen die een risico op blootstelling aan het vermelde gevaarlijke chemisch agens
inhoudt.
Art. 40.- Het gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van [het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)].
[Dit toezicht wordt aangevuld met de meest geschikte technieken voor het opsporen van aanwijzingen voor de ziekte of de aandoening. De bijlage IV bij dit besluit bevat een exemplatieve lijst van deze technieken evenals hun minimale uitvoeringstermijn. (5)]
Onze Minister die de tewerkstelling en de arbeid onder zijn bevoegdheid heeft kan deze bijlage aanpassen aan de stand van de wetenschap.
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Art. 41.- Gezondheidstoezicht, waarvan de resultaten in aanmerking zullen worden genomen
bij de toepassing van preventieve maatregelen op de specifieke arbeidsplaats, is passend wanneer:
1° het mogelijk is een verband te leggen tussen de blootstelling van de werknemer aan een
gevaarlijk chemisch agens en een aantoonbare ziekte of aandoening; en
2° de ziekte of aandoening zich vermoedelijk zou voordoen in de specifieke werkomstandigheden van de werknemer; en
3° de onderzoeksmethode voor de werknemers slechts een verwaarloosbaar risico oplevert,
dat niet opweegt tegen het gezondheidsrisico dat men loopt wanneer men de onderzoeksmethode niet zou toepassen;
4° er deugdelijke technieken voor het opsporen van de ziekte of de aandoening bestaan.
Art. 42.- Voor iedere werknemer die overeenkomstig artikel 39 gezondheidstoezicht ondergaat, wordt een [gezondheidsdossier, bedoeld in afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)], aangelegd en bijgehouden.
Art. 43.- Deze [gezondheidsdossiers (3)] bevatten naast de uitslagen van het uitgeoefende
gezondheidstoezicht eveneens alle bewakingsgegevens die representatief zijn voor de blootstelling van de individuele werknemer.
Het uitgevoerde biologisch toezicht en daarmee verband houdende voorschriften maken deel
uit van het gezondheidstoezicht.
[De blootstellingsgegevens zijn een onderdeel van het gezondheidsdossier en worden, met
inachtneming van het medisch geheim, bewaard door het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht. (3)]
Indien, rekening houdend met het aantal blootgestelde werknemers, het medisch beroepsgeheim kan worden verzekerd, stelt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de anoniem
gemaakte blootstellingsgegevens ter beschikking van het Comité.
[De gezondheidsdossiers worden bewaard volgens de bepalingen van onderafdeling 3 van
afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op
de werknemers. (3)]
De geneesheren-arbeidsinspecteurs van de Medische Arbeidsinspectie van het ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid hebben toegang tot de [gezondheidsdossiers (3)] en ontvangen er
desgevraagd een afschrift van.
Elke werknemer heeft op zijn verzoek toegang tot zijn [gezondheidsdossiers (3)].
[Indien een onderneming haar werkzaamheden staakt, worden de gezondheidsdossiers door
de afdeling of het departement belast met het medisch toezicht verder bewaard of behandeld
volgens de bepalingen van onderafdeling 3 van afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28
mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. (3)]
Art. 44.- De werknemer wordt door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte
gesteld van de uitslag die op hem persoonlijk betrekking heeft, en krijgt informatie en advies
over het gezondheidstoezicht dat hij na beëindiging van de blootstelling zou moeten ondergaan, indien uit het gezondheidstoezicht blijkt:
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1° ofwel dat bij hem een aantoonbare ziekte of schadelijke invloed op de gezondheid is
vastgesteld die volgens de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het gevolg is van blootstelling aan een gevaarlijk chemisch agens op het werk;
2° ofwel dat een bindende biologische grenswaarde is overschreden,
Art. 45.- In de gevallen bedoeld in artikel 44 treft de werkgever de volgende maatregelen:
1° hij herziet onverwijld de risico-evaluatie die overeenkomstig artikel 8 is uitgevoerd;
2° hij herziet onverwijld de maatregelen die overeenkomstig de artikelen 13 tot 22 genomen
zijn om het risico op te heffen of te verkleinen;
3° hij houdt rekening met het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en desgevals van de met het toezicht belaste ambtenaar bij het nemen van maatregelen die nodig
zijn om het risico op te heffen of te verkleinen in overeenstemming met de artikelen 17
tot 22, met inbegrip van het geven van ander werk aan de werknemers waarbij geen blootstellingsrisico meer bestaat; en
4° hij zorgt voor voortgezet gezondheidstoezicht en treft maatregelen voor een heronderzoek
van de gezondheidstoestand van elke andere werknemer die op soortgelijke wijze is blootgesteld. In dergelijke gevallen kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, dan wel
de met het toezicht belaste ambtenaar adviseren de blootgestelde personen een medisch
onderzoek te laten ondergaan.
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Art. 46.- De werkgever is ertoe gehouden de blootstelling zo laag mogelijk te houden. In elk
geval is het verboden de grenswaarden opgenomen in bijlage I te overschrijden.
Art. 47.- De vaststelling van de grenswaarden gebeurt in verhouding tot een bepaalde referentieperiode.
Deze bedraagt 8 uur tenzij anders is bepaald. Als de arbeidsduur minder dan acht uur
bedraagt, wordt dit de referentieperiode.
Voor bepaalde agentia kan, bij kortstondige blootstelling, een referentieperiode van 15 minuten worden vastgesteld. In dit geval wordt de grenswaarde “kortetijdswaarde” genoemd;
Als er een kortetijdswaarde is vastgesteld, mogen blootstellingen boven de getalwaarde van
de over acht uur gemeten grenswaarde slechts viermaal per dag voorkomen, telkens gedurende een periode van maximaal vijftien minuten. Tussen deze perioden met verhoogde
blootstelling moeten minstens zestig minuten verlopen.
Voor sommige agentia kunnen grenswaarden worden vastgesteld met een referentieperiode
waarvan de duur verschilt van de hierboven vermelde. Deze referentieperiodes zijn dan expliciet vermeld in bijlage I. Voor controlemetingen wordt in dat geval verwezen naar de over die
referentieperiode gewogen concentratie.
Wanneer werknemers worden blootgesteld volgens een patroon dat duidelijk afwijkt van het
normale (zoals een werkdag van meer dan 8 uur, een werkweek van meer dan 40 uur of een
arbeidsweek van meer dan 5 dagen), formuleert de preventieadviseur arbeidsgeneesheer een
gemotiveerd voorstel voor de in dat geval te hanteren grenswaarde. Dit voorstel wordt om
advies voorgelegd aan het Comité van de betrokken onderneming en gemeld aan de directie
van de Medische Arbeidsinspectie van dat gebied.
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Art. 48.-. De blootstelling via de ademhaling kan worden beoordeeld door de concentratie van
het chemisch agens in de ademzone te meten.
Om technische redenen wordt deze ruimte gedefinieerd als een halve bol met een straal van
30 cm die zich bevindt voor het aangezicht. Het centrum van deze bol ligt op het middelpunt
van een lijn die de oren verbindt. De basis van deze halve bol ligt in het vlak van deze lijn,
het hoogste punt van het hoofd en het strottenhoofd.
Deze definitie is niet van toepassing wanneer ademhalingsbescherming gebruikt wordt.
Art. 49.- Indien de aanwezigheid van een of meer agentia in de vorm van gas, damp of deeltjes in suspensie in de lucht op de arbeidsplaats niet kan worden uitgesloten, moet de situatie
worden beoordeeld om vast te stellen of de grenswaarden worden nageleefd.
Bij deze beoordeling moeten er zorgvuldig gegevens worden verzameld over alle factoren die
van invloed kunnen zijn op de blootstelling, bijvoorbeeld:
1° de gebruikte of voortgebrachte agentia;
2° de activiteiten, de technische uitrustingen en de fabricageprocédés;
3° de verdeling in de tijd en in de ruimte van de concentraties van de agentia.
Art. 50.- § 1. Een grenswaarde wordt nageleefd indien uit de beoordeling blijkt dat de blootstelling de grenswaarde niet overschrijdt.
Indien de verzamelde gegevens niet volstaan om op betrouwbare wijze vast te stellen of de
grenswaarden worden nageleefd, moeten zij worden aangevuld met metingen op de arbeidsplaats.
§ 2. Blijkt uit de beoordeling dat een grenswaarde niet wordt nageleefd, dan:
1° moeten de oorzaken van de onverwijld worden vastgesteld en dienen er onmiddellijk
maatregelen te worden uitgevoerd om verbetering te brengen in de situatie;
2° moet de situatie vervolgens opnieuw worden beoordeeld.
§ 3. Indien uit de beoordeling blijkt dat de grenswaarden worden nageleefd, moeten daarna
met passende tussenpozen, bepaald in overleg met het Comité en met de bevoegde dienst voor
preventie en bescherming op het werk, controlemetingen worden verricht.
Hoe dichter de gemeten concentratie bij de grenswaarde ligt, hoe vaker deze controlemetingen, plaats moeten hebben.
§ 4. Indien uit de beoordeling blijkt dat de grenswaarden, gezien het soort arbeidsproces, op
langere termijn worden nageleefd en een ingrijpende wijziging van de omstandigheden op de
arbeidsplaats die tot een verandering van de blootstelling van de werknemers zou kunnen
leiden, niet werd aangebracht, dan kan de frequentie van de controlemetingen om na te gaan
of de grenswaarden worden nageleefd, worden verminderd.
In dit geval dient evenwel regelmatig te worden nagegaan of de beoordeling die tot deze conclusie heeft geleid, nog steeds geldt.
De vermindering van de frequentie van de controlemetingen gebeurt volgens de regels vastgesteld in artikel 20, tweede lid.
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Art. 51.- De metingen die verricht worden in het kader van de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia op het werk moeten voldoen aan de eisen gesteld in de artikelen
52 tot 60.
Art. 52.- Bij de keuze van een meetmethode worden de technische regels bedoeld in bijlage
I, B, 1 nageleefd.
Art. 53.- De monsterneming wordt verricht door:
1° de werkgever; of
2° de preventieadviseur, of
3° de afgevaardigde(n) van het erkend laboratorium indien voor de meting een beroep wordt
gedaan op een erkend laboratorium.
De werknemers en het Comité worden actief betrokken en geraadpleegd bij de organisatie en
de uitvoering van de monsterneming, onder meer om de mogelijkheid te bieden de representativiteit van de metingen voor normale werkomstandigheden na te gaan.
In geval van betwisting betreffende de monsterneming wordt deze toevertrouwd aan een
erkend laboratorium.
Art. 54.- Bij het plannen van metingen dient ervoor gewaakt dat aan de metingen een goede
representativiteit wordt verzekerd.
Dit houdt in dat:
1° de productieniveaus, omgevingsfactoren en werkzaamheden niet gemanipuleerd of geoptimaliseerd worden;
2° de metingen willekeurig worden gespreid over een voldoende aantal dagen om rekening
te houden met de fluctuaties volgens de verschillende productiecycli en seizoenen.
Indien om praktische redenen van de bepalingen van bovenvermelde twee punten wordt afgeweken, dient er rekening mee gehouden te worden dat het verkregen beeld op significante
wijze kan afwijken van de realiteit.
Art. 55.- De persoon die de monsterneming verricht, heeft hiertoe een specifieke opleiding
gevolgd en beschikt over de vereiste kwalificaties om deze te verrichten. Daarenboven
beschikt hij over schriftelijke instructies met betrekking tot de wijze waarop de ingezette
apparatuur moet worden gebruikt. Hij is tevens op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte techniek.
Bij een actieve monsterneming gelden voor het gebruik van pompen de voorschriften opgenomen in bijlage I.,C.
De nodige maatregelen worden genomen om de monsters veilig en zonder risico voor contaminatie te vervoeren en te bewaren.
De gegevens die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de analyse worden genoteerd
door de persoon die instaat voor de monsterneming en worden aan het laboratorium overgemaakt.
Over deze aangelegenheid vindt vooraf overleg plaats met het laboratorium. Deze gegevens
worden opgenomen in de instructies voor de persoon die de monsters neemt.
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Art. 56.- Tijdens de monsterneming worden de gegevens die nodig zijn voor de verslaggeving
en die moeten toelaten een uitspraak te kunnen doen over de representativiteit van de monsterneming, genoteerd. Deze gegevens worden gedurende minstens vijf jaar bewaard.
Art. 57.- De analyse van de monsters worden verricht door:
1° het laboratorium van de werkgever; of
2° een laboratorium dat erkend of geaccrediteerd is voor de meting van het beschouwde
agens.
In het geval van betwisting betreffende de resultaten van deze analyses, worden deze toevertrouwd aan een dienst of laboratorium, met dat doel erkend door de Minister die de
Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft.
Art. 58.- Wanneer blijkt dat de monsterneming niet correct werd uitgevoerd, bijvoorbeeld bij
gebruik van een niet geschikt monsternemingsmedium of een ongeschikt debiet, weigert het
laboratorium de analyse uit te voeren.
Het laboratorium ontvangt alle nuttige gegevens die nodig zijn om een correcte analyse uit te
voeren.
Het laboratorium bewaart alle basisgegevens van de analyse gedurende minstens vijf jaar.
Wanneer blijkt dat het laboratorium niet voldaan heeft aan de algemene kwaliteitseisen, herhaalt het de analyse van de monsters of van soortgelijke monsters zonder kosten voor de
opdrachtgever.
De kwaliteitseisen worden vooraf schriftelijk vastgelegd door de opdrachtgever en het laboratorium op basis van beoordelingsmethodes, werkwijzen en metingen die beantwoorden aan
de algemene werkingsvereisten en die het mogelijk maken betrouwbare en bruikbare resultaten op te leveren.
Art. 59.- De werkgever stelt een verslag op over de metingen die tot doel hebben de blootstelling te vergelijken met de grenswaarde.
Wanneer van het agens geen grenswaarde is vastgesteld, wordt als referentie een grenswaarde
gebruikt van een agens waarvan de fysico-chemische en toxicologische eigenschappen volgens de huidige stand van de kennis der wetenschap dermate gelijkaardig zijn dat dit agens
als een referentie kan worden gebruikt.
Wanneer voor de metingen een beroep wordt gedaan op een erkend laboratorium, maakt het
verslag van het laboratorium integraal deel uit van het verslag de werkgever.
De inhoud van het verslag over de meting moet voldoen aan de eisen van de gebruikte
metingsmethode en van norm NBN EN 689. Het verslag bevat onder meer de elementen
opgenomen in bijlage I, D.
Ingeval de analyse wordt uitbesteed draagt het externe laboratorium de verantwoordelijkheid
voor het beproevingsverslag van de analyse.
De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige verslag van de meting, tenzij
hij de meting heeft uitbesteed aan een erkend laboratorium.
Art. 60.- De laboratoria die analyses verrichten van dergelijke monsters, nemen deel aan
interlaboratoriumvergelijkingen of vakbekwaamheidsprogramma’s, of verrichten analyses
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van proefmonsters wanneer de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde erom
verzoekt.
Wanneer de resultaten van de deelneming aan deze proeven of programma’s onvoldoende zijn,
kunnen de verslagen van het laboratorium ongeldig worden verklaard en dienen de metingen
te worden overgedaan, zonder kosten voor de klant. De herhaling van de metingen gebeurt
slechts nadat het laboratorium heeft aangetoond dat het de analysetechniek beheerst. De criteria die voor de beoordeling van de resultaten van de proeven worden gebruikt, worden vóór
de proef vastgelegd.
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BIJLAGE I
GRENSWAARDEN VOOR
BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING
De grenswaarde voor gassen en dampen wordt uitgedrukt in ml/m3 (ppm), een waarde die
onafhankelijk is van de toestandsgrootheden temperatuur en atmosferische druk; zij mag ook
worden uitgedrukt in mg/m3 bij een temperatuur van 20 °C en een druk van 101,3 kPa, een
waarde die van die toestandsgrootheden afhankelijk is.
De grenswaarde voor deeltjes in suspensie wordt uitgedrukt in mg/m3 bij de heersende
omstandigheden van druk en temperatuur op de arbeidsplaats. Alleen de inhaleerbare fractie
wordt beschouwd, tenzij anders vermeld.
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&JOFDT&VSPQFBO*OWFOUPSZPG&YJTUJOH$PNNFSDJBM$IFNJDBM4VCTUBODFT
$"4$IFNJDBM"CTUSBDUT4FSWJDF3FHJTUSZ/VNCFS
(FNFUFOPGCFSFLFOEWPPSFFOSFGFSFOUJFQFSJPEFWBOBDIUVVS UJKETHFXPHFOHFNJEEFMEF
&FOHSFOTXBBSEFWPPSCMPPUTUFMMJOHEJFOJFUNBHXPSEFOPWFSTDISFEFOFOHFMEUWPPSFFOQFSJPEFWBONJOVUFOUFO[JKBOEFST
WFSNFME
  QQNEFFMQFSNJMKPFOJOMVDIUWPMVNF NMN@
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  NHNNJMMJHSBNQFSLVCJFLFNFUFSMVDIUCJK$FO L1B
  #JKLPNFOEFJOEFMJOH
 EFWFSNFMEJOHi"uCFUFLFOUEBUEJUBHFOTHBTPGEBNQWSJKHFFGUEBUPGEJFPQ[JDIHFFOGZTJPMPHJTDIFXFSLJOHIFFGU NBBS
IFU[VVSTUPGHFIBMUFJOEFMVDIUWFSMBBHU8BOOFFSIFU[VVSTUPGHFIBMUFEBBMUPOEFSEF WPMWPM WFSPPS[BBLUIFU
[VVSTUPGUFLPSUWFSTUJLLJOH EJF[JDINBOJGFTUFFSU[POEFSEBUFSFFOXBBSTDIVXJOHBBOWPPSBGHBBU
 EF WFSNFMEJOH i$u CFUFLFOU EBU IFU CFUSPLLFO BHFOT WBMU POEFS IFU UPFQBTTJOHTHFCJFE WBO IFU LPOJOLMJKL CFTMVJU WBO
EFDFNCFSCFUSFGGFOEFEFCFTDIFSNJOHWBOEFXFSLOFNFSTUFHFOEFSJTJDPTWBOCMPPUTUFMMJOHBBOLBOLFSWFSXFL
LFOEFFONVUBHFOFBHFOUJBPQIFUXFSL
 EFWFSNFMEJOHi%uCFUFLFOUEBUEFPQOBNFWBOIFUBHFOTWJBEFIVJE EFTMJKNWMJF[FOPGEFPHFOFFOCFMBOHSJKLEFFM
WBOEFUPUBMFCMPPUTUFMMJOHWPSNU%F[FPQOBNFLBOIFUHFWPMH[JKOWBO[PXFMEJSFDUDPOUBDUBMT[JKOBBOXF[JHIFJEJOEF
MVDIU
 EFWFSNFMEJOHi'uCFUFLFOUEBUEFCMPPUTUFMMJOHBBOIFUCFUSPLLFOBHFOTHFTDIJFEUJOEFWPSNWBOWF[FMT)JFSNFFXPSEU
FMLEFFMUKFCFEPFMENFUFFOMFOHUFHSPUFSEBONFOFFOEJBNFUFSLMFJOFSEBON XBBSWBOEFWFSIPVEJOHWBOEF
MFOHUFPWFSEFEJBNFUFSHSPUFSJTEBO*OBGXJKLJOHWBOEFWFSNFMEFDPODFOUSBUJFFFOIFJE NHN XPSEUEFWF[FMDPO
DFOUSBUJFVJUHFESVLUJOBBOUBMWF[FMTQFSLVCJFLFNFUFS
 EFWFSNFMEJOHi.uEVJEUBBOEBUCJKEFCMPPUTUFMMJOHCPWFOEFHSFOTXBBSEFJSSJUBUJFPQUSFFEUPGFSHFWBBSCFTUBBUWPPS
BDVUFWFSHJGUJHJOH)FUXFSLQSPDÊEÊNPFU[P[JKOPOUXPSQFOEBUEFCMPPUTUFMMJOHEFHSFOTXBBSEFOPPJUPWFSTDISJKEU#JK
FFODPOUSPMFHFMEUEBUEFCFNPOTUFSEFQFSJPEF[PLPSUNPHFMJKLNPFU[JKOPNFFOCFUSPVXCBSFNFUJOHUFLVOOFOWFS
SJDIUFOIFUNFFUSFTVMUBBUXPSEUEBOHFSFMBUFFSEBBOEFCFTDIPVXEFQFSJPEF  >
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#,FV[FWBOEFNFFUNFUIPEF
Bij het uitvoeren van de metingen wordt bij voorkeur, in de volgorde, gebruik gemaakt van:
1° referentiemethoden: dit zijn methoden waarvan het gebruik door een reglementering
wordt voorgeschreven;
2° genormaliseerde methoden: dit zijn methoden die door de nationale of internationale
normalisatie-instituten of instellingen worden gepubliceerd;
3° methoden gepubliceerd door in de arbeidshygiëne gespecialiseerde instellingen;
4° in huis gevalideerde methoden: dit zijn methoden die geheel of gedeeltelijk zelf ontworpen of aangepast zijn en waarvoor aangetoond is dat zij voldoen aan voor de gebruikte
techniek relevante eisen.
Voor zover ze relevant zijn voor de te verrichten metingen of analyses, wordt gebruik gemaakt
van de volgende Europese normen:

Nummer

Onderwerp

EN 481

Definities - deeltjesgrootteverdeling

EN 13205

Beoordeling van prestaties van instrumenten voor meting van deeltjes
in lucht.

EN 482

Algemene eisen gesteld aan meetmethoden.

EN 689

Meetstrategie

EN 838

Diffusive samplers voor gassen en dampen.

EN 1076

Buisjes voor pompen (actieve monsterneming van gassen en dampen).

EN 1231

Kortetermijndetectorbuisjes.

EN 1232

Pompen voor persoonlijke monsterneming.

EN 1540

Terminologie

EN 45544-1
tot en met
EN 4544-4

Directe meting met elektrische apparatuur 4 delen
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$(FCSVJLWBOQPNQFO
Het debiet van de pompen wordt vóór de monsterneming geijkt en erna gecontroleerd, bij
voorkeur met een zeepvliesmeter of een ander toestel waarbij de herleidbaarheid tot een nationale of internationale standaard kan worden aangetoond.
Bij de ijking en de controle van de pompen wordt een filterhouder, met een filter, die representatief is voor de filter gebruikt voor de monsterneming, in serie geplaatst met een debietmeter. De lengte en de diameter van de leidingen zijn van dezelfde grootteorde als die van de
leidingen gebruikt voor de monsterneming.
Het debiet wordt bepaald aan de hand van minstens zes waarnemingen. De relatieve standaardafwijking voor deze reeks waarnemingen mag ten hoogste 2,5 % bedragen, of minder
naargelang de specificaties van de pomp.
Het verschil tussen het rekenkundig gemiddelde van de reeks waarnemingen vóór de monsterneming en die erna mag te hoogste 5 % bedragen, of minder naargelang de specificaties van
de pomp.
De gebruikte apparatuur moet toelaten na te gaan of voldaan is aan de hierboven gestelde
eisen.
Het voor de berekeningen gebruikte debiet is het rekenkundige gemiddelde van het debiet
voor en na de monsterneming.
Wanneer voor de ijking gebruik wordt gemaakt van andere toestellen dan zeepvliesmeters
moeten evaluatiecriteria vastgelegd worden die toelaten de variabiliteit op korte termijn (equivalent met de standaardafwijking) en de variabiliteit op lange termijn (equivalent met het
verschil in debiet voor en na de monsterneming) te beoordelen.
Wanneer er belangrijke verschillen in temperatuur en/of druk zijn tussen de omstandigheden
van de ijking en de monsterneming, dient, bij gebruik van een rotameter, een correctie uitgevoerd te worden volgens de formule:



2SFFFM 2JKLJOH


1JKL5NPO
1NPO5JKL

waarin:
Q reeel het reële debiet is;
Q ijking het debiet van de ijking;
pijk en Tijk respectievelijk de atmosferische druk en temperatuur tijdens de ijking, pmon en Tmon
respectievelijk de atmosferische druk en temperatuur tijdens de monsterneming.
In de praktijk zal slechts een correctie voor de temperatuur moeten uitgevoerd worden, tenzij
extreme drukverschillen zouden optreden (extreme onderdruk of grote hoogteverschillen).
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Het meetverslag bevat:
1° een bondige beschrijving van het principe van de methode, met eventueel een verwijzing
naar de procedure;
2° de naam en de kwalificatie van de persoon die de monsters heeft genomen en aan het
laboratorium heeft toevertrouwd;
3° de datum, en het begin- en eindtijdstip van de monsterneming;
4° in het geval van een persoonlijke monsterneming, de functie van de bemonsterde werknemer en zijn activiteit tijdens de monsterneming;
5° in het geval van stationaire monsterneming, de plaats van monsterneming;
6° indien meetresultaten van een stationaire monsterneming worden gebruikt voor het bepalen van de persoonlijke blootstelling, een verantwoording voor het niet gebruiken van een
persoonlijke monsterneming;
7° een beschrijving van de omstandigheden waarin de monsterneming is verricht;
8° een bondige beschrijving van de monsternemingsapparatuur;
9° het beproevingsverslag van de monsteranalyse met vermelding van de gebruikte methode;
10° het meetresultaat en de vergelijking van de blootstelling met de grenswaarde, met een
uitspraak over de meetonzekerheid, uitgedrukt onder de vorm van een betrouwbaarheidsinterval. De werkgever die wil aantonen dat hij zijn werknemers niet blootstelt aan concentraties boven de grenswaarde, moet de bovenste grens van het betrouwbaarheidsinterval (meetonzekerheid opgeteld bij het meetresultaat) gebruiken. Om een overschrijding
van de grenswaarde vast te stellen, dient de met toezicht belaste ambtenaar de onderste
grens van het betrouwbaarheidsinterval te gebruiken (meetonzekerheid afgetrokken van
het meetresultaat).
11° eventueel alle bijkomende gegevens die nodig zijn voor een correcte interpretatie van de
resultaten.
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1° Lood en ionenverbindingen van lood
a) Biologische bewaking omvat meting van het bloedloodgehalte (PbB) aan de hand van
absorptiespectrometrie of een methode die gelijkwaardige resultaten oplevert. De
bindende biologische grenswaarde is:
70 g Pb/100 ml bloed
b) Gezondheidstoezicht wordt uitgeoefend wanneer:
*
*

de blootstelling aan loodconcentratie in de lucht groter is dan 0,075 mg/m3, berekend als een tijdgewogen gemiddelde over 40 uur per week, of
een individueel bloedloodgehalte van meer dan 40 g Pb/100 ml bloed bij de werknemers wordt gemeten

BIJLAGE III
7&3#0%&/
Het produceren, vervaardigen of gebruiken op het werk van de onderstaande chemische agentia en de hierna vermelde werkzaamheden waarbij chemische agentia worden gebruikt, zijn
verboden. Het verbod geldt niet indien het chemisch agens aanwezig is in een ander chemisch
agens of deel uitmaakt van een afvalproduct, mits de individuele concentratie daarin beneden
volgende concentratielimiet voor vrijstelling blijft
a) Chemische agentia
&JOFDT  /S

$"4  /S

/BBNWBOIFUBHFOT
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  &JOFDTFVSPQFBO*OWFOUPSZPG&YJTUJOH$PNNFSDJBM4VCTUBODFT &VSPQFTF*OWFOUBSJTWBOCFTUBBOEFDIFNJTDIFIBOEFMT
TUPGGFO 
  $"4DIFNJDBM"CTUSBDUT4FSWJDF

b) Werkzaamheden
Geen.
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BIJLAGE IV
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Voor elk van de opgesomde agentia staat vermeld onder a) de opsporingstechniek en onder b)
de minimale toepassingsfrequentie ervan.
De opsporingstechniek mag door een andere worden vervangen indien de stand van de wetenschap een gelijkwaardig of beter resultaat waarborgt. In dit geval licht de preventieadviseurarbeidsgeneesheer het Comité hiervan in.
De frequentie moet in voorkomend geval overeenkomstig de resultaten van de in de artikelen
8 tot 13 bedoelde risico-evaluatie worden aangepast.
*-JKTUWBODIFNJTDIFBHFOUJBEJFWFSHJGUJHJOHFOLVOOFOWFSPPS[BLFO
Voor elke agens wordt telkens vermeld:
onder a), een exemplatieve lijst van de bijzondere onderzoeken;
onder b), de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kiest een techniek waarvan de gevoeligheid en de
aard beantwoorden aan de vereisten van de toestand. Bij gebrek aan een specifiek biologisch
onderzoek voert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een klinisch onderzoek uit dat gericht is op het (de) bijzondere bedreigde orga(a)n(en).
1.1.

Arseen en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen (uitgezonderd arseenwaterstof)
a) Bepaling van het gehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.2.

Beryllium en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Radiografie van de longen, metingen van de vitale capaciteit, bepaling van het
gehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks voor de vitale capaciteit; jaarlijks voor de radiografie of de bepaling van het gehalte in de urine.

1.3.1.

Koolmonoxide.
a) Bepaling van het carboxyhemoglobinegehalte. In de beoordeling houdt de preventieadviseur arbeidsgeneesheer rekening met de buitenprofessionele oorzaken (tabak, stedelijk vervoer).
b) Jaarlijks.

1.3.2.

Fosgeen.
a) Gericht onderzoek (ademhalingswegen).
b) Jaarlijks.

1.3.3.

Waterstof[...cyanide], cyaniden en cyaanverbindingen.
a) Bepaling van het thiocyanaatgehalte in de urine.
b) Jaarlijks.

1.4.

Cadmium en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het cadmiumgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.5.

Chroom en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
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a) Bepaling van het chroomgehalte in de urine.
b) Jaarlijks.
1.6.

Als gevaarlijk ingedeelde organische tinverbindingen.
a) Gericht onderzoek (huid, zenuwstelsel).
b) Jaarlijks.

1.7.

Stoffen met hormonale werking.
a) Bepaling van het gehalte in het bloed of in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.8.

Kwik en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het gehalte in het bloed of in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.9.

Mangaan en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het mangaangehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.10.1.

Salpeterzuur.
a) Gericht onderzoek (ogen, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.10.2.

Stikstofmonoxide
a) Gericht onderzoek (ogen, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.10.3.

Ammoniak.
a) Gericht onderzoek (ogen ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.11.

Nikkel en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Radiografie van de longen voor nikkelcarbonyl.
b) Jaarlijks.

1.12.

Ozon.
a) Meting van de vitale capaciteit.
b) Jaarlijks.

1.13.1.

Fosfor en zijn anorganische als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Opzoeken van biologische tekens van lever- of nieraandoeningen voor witte
fosfor.
b) Zesmaandelijks.

1.13.2.

Als gevaarlijk ingedeelde organische fosforverbindingen.
a) Bepaling van het cholinesterasegehalte in het serum of van p-nitrofenol (parathion) in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.14.1.

Metallisch lood en zijn ionverbindingen (anorganische en organische, behalve loodalkylen).
a) Bepaling van het loodgehalte in het bloed, eventueel aangevuld met de onderzoeken van één of meer van volgende biologische indicatoren:
#*+-"(&

* (-aminolevulinezuur in de urine (ALAU)
* zinkprotoporfyrine (ZPP)
* (-aminolevulinezuurdehydratase (ALAD)
b) Halfjaarlijks.
1.14.2.

Als gevaarlijk ingedeelde organische loodverbindingen, andere dan de ionverbindingen (bv. loodalkylen).
a) Bepaling van het lood- of coproporfyrinegehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.15.

Seleen en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het seleengehalte in de urine.
b) Jaarlijks.

1.16.1.

Koolstofdisulfide.
a) Bepaling van het 2-thiothiazolidine-4-carboxylzuurgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.16.2.

Waterstofdisulfide.
a) Gericht onderzoek (ogen, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.16.3.

Zwavelzure esters.
a) Gericht onderzoek (ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.17.

Thallium en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het thalliumgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.18.

Vanadium en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het vanadiumgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.19.

Als gevaarlijk ingedeelde zinkverbindingen.
a) Gericht onderzoek (huid, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.20.1.

Chloor en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Gericht onderzoek (huid, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.20.2.

Broom en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Gericht onderzoek (huid, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.20.3.

Jood en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Gericht onderzoek (huid).
b) Jaarlijks.

1.20.4.

Fluor en zijn als gevaarlijk ingedeelde verbindingen.
a) Bepaling van het fluorgehalte in de urine.
b) Jaarlijks.
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1.21.

Alifatische en alicyclische koolwaterstoffen.
a) Gericht onderzoek (huid).
Voor n-hexaan: bepaling van het 2-hexanol- en/of 2,5-hexaandiongehalte in de
urine.
Voor cyclohexaan: bepaling van het cyclohexanolgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.22.1.

Halogeenderivaten van alifatische en alicyclische koolwaterstoffen.
a) Gericht onderzoek van de huid, de leverfunctie en het zenuwstelsel.
Voor dichloormethaan: bepaling van carboxyhemoglobine in het bloed.
Voor vinylchloride: bepaling van het thiodiglycolzuurgehalte in de urine.
Voor trichloorethyleen: bepaling van het trichloorethanol- en/of trichloorazijnzuurgehalte
Voor 1,1,1-trichloorethaan: bepaling van het trichloorethanolgehalte al dan niet
in combinatie met een bepaling van het trichloorazijnzuurgehalte in de urine.
Voor perchloorethyleen: bepaling van het perchloorethyleengehalte in het
bloed.
Voor halothaan: bepaling van het trifluorazijnzuurgehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.22.2.

Aminoderivaten van alifatische en alicyclische koolwaterstoffen.
a) Gericht onderzoek (huid, ogen, ademhalingssysteem).
Voor triëthylamine: bepaling van het triëthylaminegehalte in de urine.
b) Halfjaarlijks.

1.23.1.

Methanol, hogere alcoholen en halogeenderivaten van alcohol.
a) Bepaling van het methanolgehalte in de urine; gericht onderzoek (zenuwstelsel).
b) Jaarlijks.

1.23.2.

Glycolen en halogeenderivaten.
a) Onderzoek van de urine; bepaling van het oxaalzuurgehalte in de urine (ethyleenglycol).
b) Jaarlijks.

1.23.3.

Ethers en etherderivaten.
a) Voor ethyleenglycolmonomethylether en zijn acetaat: bepaling van het methoxyazijnzuurgehalte in de urine.
Voor ethyleenglycolmonoethylether en zijn acetaat: bepaling van het ethoxyazijnzuurgehalte in de urine.
Voor ethyleenglycolmonobutylether en zijn acetaat: bepaling van het butoxyazijnzuurgehalte in de urine.
b) Jaarlijks.

1.23.4.

Ketonen en halogeenderivaten.
a) Gericht onderzoek (huid, ogen).
Voor aceton: bepaling van het acetongehalte in de urine.
Voor methylethylketon: bepaling van het methylethylketongehalte in de urine.
Voor methyl-n-butylketon: bepaling van het 2,5-hexaandion- en 4,5-dihidroxy2-hexanongehalte in de urine.
b) Jaarlijks
#*+-"(&

1.23.5.

Organische esters en halogeenderivaten.
a) Voor acetaten van glycolethers: zie rubriek 1.23.3.
Voor organofosforesters: zie rubriek 1.13.2.
Voor carbamaatinsecticiden: bepaling van de cholinesterasewerking in het bloed.
b) Jaarlijks.

1.24.1.

Als gevaarlijk ingedeelde organische zuren.
a) Gericht onderzoek (huid, ogen). Niertesten (oxaalzuur).
b) Jaarlijks.

1.24.2.

Aldehyden, halogeen- en amidederivaten.
a) Gericht onderzoek (huid, ogen, ademhalingssysteem).
Voor dimethylformamide: bepaling van het N-methylformamidegehalte in de
urine.
b) Jaarlijks.

1.24.3.

Aromatische anhydriden en halogeenderivaten.
a) Gericht onderzoek (huid, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.25.1.

Nitroderivaten van alifatische koolwaterstoffen.
a) Levertesten.
b) Jaarlijks.

1.25.2.

Salpeterzure esters.
a) E.C.G.
b) Jaarlijks.

1.26.1.

Benzeen en homologen.
a) Voor benzeen: bepaling van het fenolgehalte in de urine.
Voor tolueen: bepaling van het hippuurzuur- en/of o-cresolgehalte in de urine.
Voor ethylbenzeen: bepaling van het amandelzuurgehalte in de urine.
Voor cumeen (isopropylbenzeen): bepaling van het fenylpropanolgehalte in de
urine.
Voor styreen (vinylbenzeen): bepaling van het amandelzuur- en/of fenylglyoxylzuurgehalte in de urine.
Voor xyleen: bepaling van het methylhippuurzuurgehalte in de urine.
Voor hexachloorbenzeen: bepaling van het gehalte in het bloedserum.
Voor (-hexachloorcyclohexaan: bepaling van het gehalte in het bloed of bloedserum.
b) Driemaandelijks voor benzeen; zesmaandelijks voor homologen van benzeen,
de verdeling van brandstoffen en het onderhoud en de herstelling van autovoertuigen.

1.26.2.

Naftaleen en homologen.
a) Gericht onderzoek (gezichtsscherpte, bloedonderzoek).
b) Zesmaandelijks.

1.26.3.

Bifenyl, decaline, tetraline, difenyloxide.
a) Gericht onderzoek (huid, ademhalingsstelsel).
b) Jaarlijks.
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1.27.

Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen.
a) Gericht onderzoek (ogen, huid, functie van de lever en van de nieren).
b) Halfjaarlijks.

1.28.1.1. Fenolen en homologen en hun halogeenderivaten.
a) Voor fenol: bepaling van het gehalte in de urine.
Voor p-tertiair-butylfenol: bepaling van het gehalte in de urine.
Voor pentachloorfenol: bepaling van het gehalte in de urine.
b) Jaarlijks
1.28.1.2. Thiofenolen, hun homologen en de halogeenderivaten ervan.
a) Gericht onderzoek (ogen, huid, functie van de lever, van de nieren).
b) Jaarlijks.
1.28.1.3. Naftolen, hun homologen en de halogeenderivaten ervan.
a) Gericht onderzoek (ogen, huid).
b) Jaarlijks.
1.28.2.

Halogeenderivaten van alkyl-, aryl- en alkylaryloxiden en alkylarylsulfiden.
a) Bepaling van chloorazijnzuur in de urine (oxyderivaten); gericht onderzoek
(huid, ogen, ademhalingssysteem).
b) Jaarlijks.

1.28.3.

Benzochinon en oxidatieproducten van hydrochinon.
a) Gericht onderzoek (huid, ogen).
b) Jaarlijks.

1.29.

Aromatische aminen en hydrazinen, en hun halogeen-, fenol-, nitroso-, nitro-, en
sulfonderivaten.
a) Bepaling van het methemoglobinegehalte in het bloed.
Voor aniline: bepaling van het p-aminofenolgehalte in de urine.
b) Driemaandelijks.

1.30.

Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen en fenolen.
a) Bepaling van het methemoglobinegehalte in het bloed.
Voor nitrobenzeen: bepaling van het p-nitrofenolgehalte in de urine
b) Jaarlijks.

**-JKTUWBOBHFOUJBEJFIVJE[JFLUFOLVOOFOWFSPPS[BLFO
Er is gevaar voor beroepsziekten bij personen die werken of verblijven in plaatsen waar een
van de hiernavermelde agentia aanwezig is in de vorm van stof, gas, damp, rook, mist van
vloeibare of vaste deeltjes, van plantaardige of dierlijke stoffen.
Het specifiek onderzoek omvat een dermatologisch onderzoek (eventueel cutane, epicutane en
immunologische testen).
De frequentie van het periodiek onderzoek is jaarlijks.
2.1.

Roet, teer, bitumen, pek, antraceen, asfalt, minerale oliën, ruwe paraffine, verbindingen, fractioneringsproducten en residu’s van deze stoffen.
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2.2.1.1.

metalen, metalloïden en hun verbindingen: nikkel, kobalt, kwik, vanadium, arseen,
beryllium, zeswaardig chroom;

2.2.1.2.

alkaliën: cement, verschillende was- en schoonmaakmiddelen, oxidantia, bleekmiddelen;

2.2.1.3.

organische oplosmiddelen in het algemeen, gechloreerde organische derivaten,
terpentijn en andere terpenen, gealkyleerde cumeenderivaten (p-methylisopropylbenzeen), en hun substitutieproducten;

2.2.1.4.

formaldehyde, hexamethyleentetramine, bepaalde uitgangs- en tussenproducten
van fenol-, styreen-, epoxyharsen en bepaalde andere uitgangs- en tussenproducten,
hulpstoffen en vulstoffen voor plastics;

2.2.1.5.

bepaalde halogeen-, nitro-, chloornitro-, amino-, azo-, hydroxyl- en sulfonderivaten
van aromatische koolwaterstoffen;

2.2.1.6.

bepaalde synthetische kleurstoffen;

2.2.1.7.

bepaalde geneesmiddelen, zoals de derivaten van fenothiazine (chloorpromazine),
en de antibiotica (streptomycine, chloramfenicol, penicilline, neomycine, en dergelijke);

2.2.1.8.

bepaalde hulpproducten voor de fabricage van rubber, zoals tetramethylthiuramdisulfide, dithiocarbamaten, mercaptobenzothiazol;

2.2.1.9.

bepaalde pesticiden, zoals de organische derivaten van fosfor, arseen, kwik en zwavel, en alle organische gechloreerde insecticiden;

2.2.1.10. bepaalde plantaardige stoffen, zoals aanwezig zijn in vanille, primula veris, exotische houtsoorten, kinine, bloembollen;
2.2.1.11. goudsmederijmetalen: zilver, platina.
***-JKTUWBOBHFOUJBEJFEPPSJOBEFNJOH[JFLUFOLVOOFOWFSPPS[BLFO
3.1.1.

Vrij kiezelzuur.
Zijn onder meer hieronder begrepen: kwarts, tridymiet, cristobaliet, zandsteen,
vuursteen, kwartsiet, arkose, schilfer, leisteen, coticule porfier.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas.
b) Jaarlijks.

3.1.2.

Asbeststof.
Zijn onder meer hieronder begrepen: serpentijn- of chrysotiel-asbestsoorten, hoornblende of amfibool, asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, actinoliet, tremoliet, anthofylliet, hoornblende...).
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Onderzoek van de fluimen.
b) Jaarlijks.

3.1.3.

Stofvormige silicaten (met uitzondering van asbeststof).
Zijn onder meer hieronder begrepen:
* de enkelvoudige silicaten: bentoniet, kaolien, talk, sepioliet, steatiet, zirkoon,
willemiet, ortho- en metasilicaten van natrium, enz.;
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de dubbele silicaten: mica-, topaas- en jadesoorten, veldspaten en puimsteen,
permutiet.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.1.4.

IJzerstof.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.1.5.

Tinstof.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.1.6.

Bariumstof.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.2.

Stof- of rookdeeltjes van aluminium en verbindingen ervan.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.3.

Stofdeeltjes van gefrit of gecarboneerd metaalcarbid.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.3.bis.

Stofdeeltjes van kobalt.
a) Zesmaandelijks, gericht onderzoek: bepaling van het kobaltgehalte in de
urine;Jaarlijks, gericht onderzoek: radiografisch onderzoek van de borstkas en
functionele ademhalingsproeven.
b) Zesmaandelijks.

3.4.

Stofdeeltjes van Thomasslakken.
a) Radiografisch onderzoek van de borstkas. Functionele ademhalingsproeven.
b) Jaarlijks.

3.5.1.

Producten van plantaardige of dierlijke oorsprong: haren, leders, pluimen, katoen,
hennep, linnen, jute, sisal, parelmoer, melasse, stof.
a) Gericht onderzoek;
b) Jaarlijks.

3.5.2.

Diisocyanaten, acrylaldehyde, chloorplatinaten, formaldehyde, p-fenyleendiamine,
diazomethaan, ftaalzuuranhydride, polyvinylchloride;
a) Gericht onderzoek;
b) Jaarlijks.
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HOOFDSTUK II:
KANKERVERWEKKENDE EN MUTAGENE AGENTIA
Koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico’s van blootstelling aan [kankerverwekkende en mutagene (4)] agentia op het werk
(B.S. 29.12.1993; erratum: B.S. 1.3.1994)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 13 juni 1996 (B.S. 24.7.1996)
(2) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering
op het werk (B.S. 19.9.1997)
(3) koninklijk besluit van 4 mei 1999 (B.S. 8.10.1999; errata: B.S. 5.11.1999)
(4) koninklijk besluit van 20 februari 2002 (B.S. 14.3.2002)
(5) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(6) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
(7) koninklijk besluit van 9 november 2003 (B.S. 8.1.2004 - Ed. 2)
(8) koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S. 23.3.2006 - Ed. 2)
Omzetting in Belgisch recht van de zesde bijzondere richtlijn 90/394/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, gewijzigd bij de
richtlijn 97/42/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 1997
[Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (3)(.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op werkzaamheden waarbij werknemers ten gevolge van
het werk worden of kunnen worden blootgesteld aan [kankerverwekkende of mutagene (4)]
agentia.
Dit besluit is niet van toepassing wanneer de werknemers uitsluitend aan ioniserende stralingen worden blootgesteld.
[Dit besluit is evenwel slechts van toepassing op de agentia bedoeld in bijlage III, voor zover
uit de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk blijkt
dat er een carcinogeen effect is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
(3)(.
[Art. 3.- § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder kankerverwekkend agens verstaan:
1° een stof die op grond van punt 4.2.1. van bijlage VI “algemene criteria voor de indeling
en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten” bij het koninklijk besluit van 24
mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaar$0%&9

lijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, dient te worden ingedeeld als carcinogeen van categorie 1 of 2;
2° een uit een of meer van de onder 1° bedoelde stoffen samengesteld preparaat waarbij de
concentratie van de afzonderlijke stoffen voldoet aan de eisen voor concentratiegrenzen
voor de indeling van een preparaat als carcinogeen van de categorie 1 of 2 zoals vermeld
in:
a) hetzij bijlage I bij het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering
van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of
voor zijn milieu;
b) hetzij bijlage I, tabel VI bij het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog
op het op de markt brengen of het gebruik ervan, voor zover de stof of stoffen niet
voorkomt of voorkomen in bijlage I bij het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen
zijn voor de mens of voor zijn milieu, ofwel erin voorkomt of voorkomen zonder
vermelding van concentratiegrenzen;
3° een stof of preparaat bedoeld in bijlage I, Lijst met carcinogene stoffen en preparaten;
4° een stof, preparaat of procédé bedoeld in bijlage II, Lijst van de procédés tijdens welke
een stof of preparaat vrijkomt, alsmede een stof of preparaat die (dat) vrijkomt bij een in
bijlage II bedoeld procédé.
[§1bis. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder mutageen agens verstaan:
1° een stof die op grond van punt 4.2.2. van bijlage VI “algemene criteria voor de indeling
en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten” bij het koninklijk besluit van 24
mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, dient te worden ingedeeld als
mutageen van categorie 1 of 2;
2° een uit een of meer van de onder 1° bedoelde stoffen samengesteld preparaat waarbij de
concentratie van één of meer van de afzonderlijke stoffen voldoet aan de eisen voor concentratiegrenzen voor de indeling van een preparaat als mutageen van de categorie 1 of 2,
zoals vermeld in:
a) hetzij bijlage I bij het voornoemde koninklijk besluit van 24 mei 1982;
b) hetzij bijlage I, tabel VI bij het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog
op het op de markt brengen of het gebruik ervan, voor zover de stof of stoffen niet
voorkomt of voorkomen in bijlage I bij het voornoemde koninklijk besluit van 24 mei
1982, ofwel erin voorkomt of voorkomen zonder vermelding van concentratiegrenzen. (4)]
§ 2. Bovendien wordt voor de toepassing van dit besluit onder grenswaarde de limiet verstaan
van het tijdgewogen gemiddelde van de concentratie voor een [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens in de lucht in de ademhalingszone van een werknemer gedurende een gespecificeerde referentieperiode als bepaald in [bijlage I “Grenswaarden voor beroepsmatige
blootstelling” bij het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (7)].
§ 3. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder Comité: het Comité voor
Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een Comité, de vakbondsafvaar$0%&9

diging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de werknemers, overeenkomstig
artikel 53 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk (3)(.
Art. 4.- [De werkgever is ertoe gehouden voor alle werkzaamheden waarbij zich een blootstelling aan [kankerverwekkende of mutagene(4)] agentia kan voordoen, een risicoanalyse uit
te voeren overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
In dat geval bepaalt hij eveneens de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de
werknemers teneinde alle risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers te
kunnen beoordelen en te kunnen vaststellen welke maatregelen moeten worden genomen.
Voorts moet bij de beoordeling van het risico rekening worden gehouden met alle manieren
van blootstelling, zoals absorptie in of via de huid (3)(.
Tijdens de beoordeling van het risico besteedt de werkgever eveneens bijzondere aandacht aan
de eventuele gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van bijzonder kwetsbare risicogroepen en houdt hij onder andere rekening met de wenselijkheid de betrokken werknemers
niet te werk te stellen op plaatsen waar zij in contact kunnen komen met [kankerverwekkende
of mutagene(4)] agentia.
Deze beoordeling moet op gezette tijden worden herhaald en minstens eenmaal per jaar. In
ieder geval dient de beoordeling opnieuw te worden uitgevoerd bij iedere wijziging van de
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de blootstelling van de werknemers aan [kankerverwekkende of mutagene(4)] agentia.
De verslagen en de elementen die voor deze beoordeling hebben gediend, worden door de
werkgever ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren.
Art. 5.- Indien uit de resultaten van de in artikel 4 bedoelde beoordeling blijkt dat er een
risico voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers bestaat, moet de blootstelling
van de werknemers worden voorkomen.
Te dien einde neemt de werkgever de volgende maatregelen:
1° De werkgever vervangt, voor zover dat technisch uitvoerbaar is, het [kankerverwekkend
of mutageen(4)] agens op het werk, met name door een stof, een preparaat of een procédé
die (dat) in de omstandigheden waaronder zij (het) wordt gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor de gezondheid of, in voorkomend geval, voor de veiligheid van de werknemers.
2° Indien het technisch niet mogelijk is het [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens te
vervangen door een stof, een preparaat of een procédé die (dat), in de omstandigheden
waaronder zij (het) wordt gebruikt, niet of minder gevaarlijk is voor de veiligheid of de
gezondheid, dient de productie en het gebruik van het kankerverwekkend [of mutageen
(4)] agens plaats te vinden in een gesloten systeem, voor zover dat technisch uitvoerbaar
is.
3° Indien de toepassing van een gesloten systeem niet technisch uitvoerbaar is, wordt de
blootstelling van de werknemers beperkt tot een zo laag mogelijk niveau als technisch
uitvoerbaar is.
[4° De blootstelling mag de grenswaarde van een [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens
niet overschrijven. [Kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia met een overeenkom$0%&9

stige grenswaarde zijn aangeduid door de bijkomende indeling “C” in de [bijlage I
“Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling” bij het koninklijk besluit van 11 maart
2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers
tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (7)] (3)].
Art. 6.- Onverminderd de bepalingen van [de artikelen 13 tot 28 van het koninklijk besluit van
11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (7)], neemt de werkgever in alle
gevallen waarin een [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens wordt gebruikt de volgende
maatregelen:
1° beperking van de hoeveelheden van een [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens op
het werk;
2° beperking van het aantal werknemers dat wordt of kan worden blootgesteld tot het laagste
mogelijke niveau;
3° een zodanige opzet van de arbeidsprocédés en de technische maatregelen, dat het vrijkomen van [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia op het werk wordt vermeden of
tot een minimum beperkt;
4° passende verwijdering van de [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia aan de bron,
passende plaatselijke afzuiging of passende algemene ventilatie die stroken met de noodzaak van bescherming van de volksgezondheid en het milieu;
5° gebruik van bestaande geschikte meetmethoden voor [kankerverwekkende of mutagene
(4)] agentia, in het bijzonder voor de vroegtijdige opsporing van abnormale blootstellingen ten gevolge van een onvoorzien voorval of een ongeval;
6° toepassing van geschikte arbeidsprocédés en -methoden;
7° collectieve beschermingsmaatregelen en/of, wanneer de blootstelling niet met andere
middelen kan worden vermeden, persoonlijke beschermingsmiddelen;
8° hygiënische maatregelen, met name het regelmatig reinigen van vloeren, muren en andere
oppervlakken;
9° voorlichting en opleiding van de werknemers;
[10°de afbakening van de gevarenzones, waar de werknemers aan [kankerverwekkende of
mutagene (4)] agentia zijn of kunnen worden blootgesteld, en het gebruik in deze zones
van adequate waarschuwings- en andere signalen, met inbegrip van de borden die het
roken verbieden, overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (2)(;
11° het treffen van voorzieningen voor noodgevallen die tot abnormaal hoge blootstellingen
kunnen leiden;
12° middelen voor risicovrij opslaan, hanteren en vervoeren, met name door gebruik van
hermetisch gesloten en duidelijk zichtbaar gekenmerkte recipiënten;
13° middelen voor het veilig verzamelen, opslaan en verwijderen van afvalstoffen door de
werknemers, met inbegrip van het gebruik van hermetisch gesloten duidelijk zichtbaar
gekenmerkte recipiënten;
Art. 7.- Voor bepaalde werkzaamheden, zoals onderhoud, waarvoor een aanzienlijke toename
van de blootstelling kan worden voorzien en waarbij alle mogelijkheden tot het nemen van
andere preventieve maatregelen ter beperking van de blootstelling reeds zijn uitgeput, neemt
de werkgever, na raadpleging van het comité, de volgende maatregelen, om de duur van de
blootstelling van de werknemers zoveel mogelijk te beperken en om hen tijdens deze werkzaamheden te beschermen:
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1° beschermende kleding en persoonlijke ademhalingsapparatuur worden ter beschikking
gesteld van de betrokken werknemers. Deze moet worden gedragen zolang de voorziene
blootstelling aanhoudt. Deze blootstelling wordt voor iedere werknemer tot het strikt
noodzakelijke beperkt en mag in geen geval blijvend zijn;
2° alleen de werknemers die een adequate opleiding en specifieke instructies hebben gekregen hebben toegang tot die werken;
[3° de zones waar die werkzaamheden plaatshebben worden duidelijk aangegeven en afgebakend overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk; de gepaste maatregelen worden genomen om de toegang aan niet
bevoegde personen te ontzeggen. (2)(
Art. 8.- Bij onvoorziene voorvallen of ongevallen die tot abnormale blootstelling van de
werknemers kunnen leiden, worden de werknemers en de leden van het comité door de werkgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
Zolang de normale toestand niet is hersteld en de oorzaken van de abnormale blootstelling
niet zijn uitgeschakeld, worden de volgende maatregelen toegepast:
1° alleen de werknemers die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van reparaties en andere
noodzakelijke werkzaamheden mogen in de betrokken zone werken;
2° beschermende kleding en persoonlijke ademhalingsapparatuur worden ter beschikking
gesteld van de betrokken werknemers, die deze moeten dragen; deze blootstelling mag
niet blijvend zijn en wordt voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt;
3° niet-beschermde werknemers mogen niet in de betrokken zone werken.
Art. 9.- De werkgevers nemen passende maatregelen om de zones waar werkzaamheden
worden uitgevoerd die blijkens de in artikel 4 bedoelde beoordeling een risico voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers opleveren, alleen toegankelijk te maken voor
werknemers die deze plaatsen wegens hun werk of functie moeten betreden.
Art. 10.- Onverminderd de toepassing van de bepalingen van titel II, hoofdstuk II, afdeling II
en III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming neemt de werkgever de
volgende maatregelen:
1° In zones waar gevaar voor blootstelling aan [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia
bestaat, verbiedt de werkgever uitdrukkelijk de werknemers:
a) het gebruik van maaltijden en drank;
b) het roken.
2° De werkgever stelt twee individuele kleerkasten ter beschikking van iedere werknemer die
wordt of kan worden blootgesteld: één voor de werkkleding en één voor de stadskleding;
3° Bovendien stelt hij een stortbad (met warm en koud water) ter beschikking van de werknemers, naar verhouding van één per groep van drie werknemers die gelijktijdig hun
arbeidstijd beëindigen.
Art. 11.- [De werkgever is ertoe gehouden de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen te bezorgen onder de voorwaarden van titel II, hoofdstuk III, afdeling II, onderafdeling
II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en het koninklijk besluit van 7
augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (3)(. Wanneer
er kans op besmetting door [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia bestaat, neemt hij
bovendien de nodige maatregelen, opdat:
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1° de persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast zouden zijn aan de werkzaamheden;
2° de door de werknemers gedragen persoonlijke beschermingsmiddelen na het werk zouden
worden bewaard in een uitsluitend daarvoor bestemd aangewezen plaats en aan een werknemer zouden worden toevertrouwd die ingelicht is over de te nemen maatregelen betreffende de eventuele reiniging, ontsmetting, controle en het eventuele herstel, vóór deze
weer worden gebruikt.
Hij ziet erop toe dat in ieder geval de persoonlijke beschermingsmiddelen na ieder gebruik
gecontroleerd en gereinigd worden.
Art. 12.- Desgevraagd verstrekt de werkgever de met het toezicht belaste ambtenaren relevante informatie over:
1° de verrichte werkzaamheden en/of toegepaste industriële procédés, met opgave van de
redenen waarom er [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia worden gebruikt;
2° de resultaten van zijn opzoekingen;
3° de gefabriceerde of gebruikte hoeveelheden stoffen of preparaten die [kankerverwekkende
of mutagene (4)] agentia bevatten;
4° het aantal blootgestelde werknemers;
5° de getroffen preventieve maatregelen;
6° het te gebruiken soort beschermende uitrusting;
7° de aard en de mate van de blootstelling;
8° de gevallen waarin agentia worden vervangen.
Art. 13.- Onverminderd [de bepalingen van artikel 21 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk (3)(, neemt de werkgever de volgende maatregelen:
1° De werkgever neemt passende maatregelen opdat de werknemers en de leden van het
comité een voldoende en tevens adequate opleiding op basis van alle beschikbare gegevens krijgen, met name in de vorm van voorlichting en instructies. Deze opleiding moet
betrekking hebben op:
a) de mogelijke gevaren voor de gezondheid, hierin begrepen de bijkomende gevaren ten
gevolge van roken;
b) de voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
c) de hygiënische voorschriften;
d) het dragen en het gebruik van beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
e) de door de werknemers, meer bepaald het reddingspersoneel, te nemen maatregelen
in geval van en ter voorkoming van ongevallen.
Iedere werknemer ontvangt een individuele nota waarin alle inlichtingen en instructies
zijn opgenomen.
Zolang de werknemers in de risicozones tewerkgesteld blijven, dienen zij vervolgens bij
tussenpozen die niet langer dan een jaar mogen duren een adequate opleiding en een
exemplaar van de individuele nota te krijgen. De opleiding moet worden vernieuwd wanneer nieuwe risico’s ontstaan en moet worden aangepast aan de ontwikkeling van de
risico’s.
2° De werkgever is gehouden de werknemers ervan op de hoogte te brengen welke installaties en bijbehorende recipiënten [kankerverwekkende of mutagene (4)] agentia bevatten
en er voor te zorgen dat alle recipiënten, verpakkingen en installaties die [kankerverwek-

$0%&9

kende of mutagene (4)] agentia bevatten, duidelijk leesbaar worden gekenmerkt en dat er
duidelijk zichtbare gevaarsignalen worden aangebracht.
3° De werkgever maakt een naamlijst op van de werknemers die belast zijn met de in artikel
4 bedoelde werkzaamheden, met vermelding van de blootstelling die zij hebben ondergaan. Elke werknemer krijgt inzage in de gegevens die hem persoonlijk betreffen.
[Het Comité krijgt (3)( inzage in de anonieme collectieve gegevens.
Die lijst wordt in een register ingeschreven en ter beschikking gehouden van [de bevoegde preventieadviseur (3)( en de met het toezicht belaste ambtenaren.
Art. 14.- Onverminderd de bepalingen van artikel 148decies 1, § 1 van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming, brengt het Comité advies uit over:
1° de beoordeling van het risico, zoals dat is gedefinieerd in artikel 4;
2° iedere maatregel die wordt overwogen om de blootstellingduur voor de werknemers
zoveel mogelijk te beperken en hen te beschermen gedurende de werkzaamheden waar
blootstelling te voorzien is, zoals die zijn gedefinieerd in artikel 4;
3° de opleidings- en voorlichtingsprogramma’s voor de werknemers;
4° de etikettering van de recipiënten, de verpakkingen en de installaties;
5° de afbakening van de risicozones.
Art. 15.- [Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, neemt de werkgever de volgende maatregelen om in het gepaste gezondheidstoezicht te voorzien voor de werknemers die werkzaamheden moeten verrichten waarbij zich het risico kan voordoen van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene agentia, zoals bedoeld in artikel 4:
1° Voorafgaand aan de blootstelling dient elke betrokken werknemer aan een aangepaste
gezondheidsbeoordeling te worden onderworpen volgens de bepalingen van de artikelen
1 tot 37 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht
op de werknemers.
Deze gezondheidsbeoordeling omvat een biologisch toezicht, indien dat gepast is. De
speciale onderzoeken die worden uitgevoerd bestaan in tests ter opsporing van de vroegtijdige en omkeerbare gevolgen na de blootstelling.
Zolang de blootstelling duurt, dient deze gezondheidsbeoordeling minstens eens per jaar
te worden uitgevoerd.
2° Na de in 1° genoemde gezondheidsbeoordeling dient de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zich uit te spreken over, dan wel te bepalen welke individuele beschermings- en
preventiemaatregelen dienen te worden genomen.
Die maatregelen kunnen in voorkomend geval bestaan in het onttrekken van de werknemer aan iedere blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene agentia of in een vermindering van de duur van zijn blootstelling overeenkomstig de bepalingen van afdeling
6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers.
3° Wanneer blijkt dat een werknemer is getroffen door een afwijking die het resultaat is van
de blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene agentia, kan de preventieadviseurarbeidsgeneesheer de werknemers die een analoge blootstelling hebben ondergaan, aan
het gezondheidstoezicht onderwerpen. In dit geval wordt de beoordeling van het blootstellingrisico herhaald overeenkomstig artikel 4.
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4° Voor iedere werknemer wordt een gezondheidsdossier opgesteld overeenkomstig de bepalingen van afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
5° De betrokken werknemer moet informatie krijgen over de mogelijkheid van een voortgezet gezondheidstoezicht, overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 28 mei
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
6° De betrokken werknemer kan overeenkomstig de bepalingen van afdeling 6 van het
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht over de werknemers een herziening van de in 1° bedoelde beoordeling vragen.
7° De werknemer heeft toegang tot de resultaten van het hem betreffende gezondheids- en
biologisch toezicht.
Art. 16.- In afwijking van [artikel 85 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende
het gezondheidstoezicht op de werknemers (6)] wordt het [gezondheidsdossier (6)] van een
werknemer die zal zijn blootgesteld aan een [kankerverwekkend of mutageen (4)] agens
waarvan sprake is in artikel 3, gedurende 40 jaar na het einde van de blootstelling bijgehouden
door [het departement of de afdeling van de dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk, belast met het medisch toezicht (3)(.
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1. Vervaardiging van auramine.
2. Werkzaamheden die blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen, aanwezig in roet, teer of pek van steenkool, met zich brengen.”
3. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof, dampen of nevels die vrijkomen bij roosting en elektroraffinage van nikkelsteen.
4. Procédé met sterk zuur bij de fabricage van isopropylalcohol.
5. Werkzaamheden waarbij nitrosamines kunnen vrijkomen:
1° vulkanisering en de erna volgende procédés van technische rubberartikelen en banden
(inclusief opslag), tenzij door metingen wordt aangetoond dat de concentratie in de lucht
van nitrosamines lager ligt dan 1 μg per m_;
2° bereiding van polyacrylnitril met het droogspinproces bij gebruik van N,N-dimethylformamide.
6. Procédés waarbij uit N,N-dimethylformamide (of stoffen met een vergelijkbare structuur,
zoals N,N-dimethylacetamide) N,N-dimethylcarbamoylchloride kan ontstaan.
7. Blootstelling aan dieselrook boven de 100 μg elementaire koolstof per m_ (inadembare
fractie).
8. Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan hexavalente chroomverbindingen
die vrijkomen bij elektrolytische chromeringsprocessen, inclusief passivering.
9. Rubberverwerking waarbij stof en rook afkomstig van rubber vrijkomt.
10. [ Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout (1).”
(1) Lijst van enkele soorten hardhout
Wetenschappelijke naam
Acer
Alnus
Betula
Carya
Carpinus
Castanea
Fagus
Fraxinus
Juglans
Platanus
Populus
Prunus
Salix
Quercus
Tilia
Ulmus
Agathis Australis
Chlorophora excelsa
Dacrydium cupressinum
Dalbergia
Dalbergia nigra
Diospyros
#*+-"(&

Naam
Esdoorn
Els
Berk
Amerikaanse notenboom
Haagbeuk
Kastanje
Beuk
Es
Walnoot
Plataan
Populier
Kerselaar
Wilg
Eik
Linde
Olm
Kauri
Iroko
Rimu, rood Grenen
Palissander
Brasiliaanse palissander
Ebbehout

Khaya
Mansonia
Ochrama
Palaquium hexandrum
Pericopsis elata
Shorea
Tectona grandis
Terminalia superba
Triplochiton scleroxylon

Afrikaanse mahonie
Mansonia
Balsa
Nyatoh
Afrormosia
Meranti
Teak
Limba
Obeche (4)]
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HOOFDSTUK III
BIOLOGISCHE AGENTIA
Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S. 1.10.1996)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering
op het werk (B.S. 19.9.1997)
(2) koninklijk besluit van 29 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus
1996 (B.S. 7.10.1999)
(3) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(4) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de zevende bijzondere richtlijn 90/679/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de
werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk, gewijzigd
bij de richtlijn 93/88/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober
1993, aangepast aan de vooruitgang van de techniek bij de richtlijnen van de Commissie van
de Europese Gemeenschap 95/30/EG van 30 juni 1995, 97/59/EG van 7 oktober 1997 en
97/65/EG van 26 november 1997
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
[Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, en de daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (2)]
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op werkzaamheden waarbij werknemers ten gevolge van
het werk worden of kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° “biologische agentia”: micro-organismen, met inbegrip van die welke genetisch zijn
gemodificeerd, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of
intoxicatie kunnen veroorzaken;
2° “micro-organisme”: een al dan niet cellulaire microbiologische entiteit, met het vermogen
van replicatie of overdracht van genetisch materiaal;
3° “celcultuur”: het resultaat van het in vitro kweken van cellen afkomstig van meercellige
organismen.
[4° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
5° interne dienst: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
6° externe dienst: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
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7° preventieadviseur: de bevoegde preventieadviseur van hetzij de interne dienst of de
externe dienst belast met de opdrachten bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
8° preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: de preventieadviseur belast met de opdrachten
bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk;
9° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
10° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn: het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (2)]
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Art. 4.- De biologische agentia worden in vier gevaargroepen ingedeeld, naar gelang van het
risico van infectieziekte dat zij met zich brengen:
1° een biologisch agens van groep 1 is een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij
de mens een ziekte kan veroorzaken;
2° een biologisch agens van groep 2 is een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken
en een gevaar voor de werknemers kan opleveren; het is onwaarschijnlijk dat het zich
onder de bevolking verspreidt; er bestaat gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling;
3° een biologisch agens van groep 3 is een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan
veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kan opleveren; er is een kans dat het
zich onder de bevolking verspreidt, doch gewoonlijk bestaat er een effectieve profylaxe of
behandeling;
4° een biologisch agens van groep 4 is een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een groot gevaar voor de werknemers oplevert; er is een grote kans dat het zich
onder de bevolking verspreidt; gewoonlijk bestaat er geen effectieve profylaxe of behandeling.
5° De lijsten van deze biologische agentia en hun classificatie voor de groepen 2, 3 en 4 zijn
opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Art. 5.- Onverminderd de bepalingen van [de artikelen 6 tot 10, 19 en 20 van het koninklijk
besluit betreffende het beleid inzake het welzijn (2)] zijn de werkgevers gehouden:
1° voor alle werkzaamheden waarbij zich een risico bij blootstelling aan biologische agentia
kan voordoen, de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers te
bepalen, teneinde:
a) elk risico voor de gezondheid of de veiligheid van de werknemers te kunnen beoordelen;
b) vast te stellen welke maatregelen moeten worden genomen;
c) vast te stellen voor welke werknemers speciale beschermende maatregelen en maatregelen in verband met het geneeskundig toezicht nodig kunnen zijn;
2° voor werkzaamheden die blootstelling aan verscheidene groepen van biologische agentia
met zich brengen, het risico te beoordelen op basis van het gevaar dat wordt opgeleverd
door alle biologische agentia die bij die werkzaamheden aanwezig zijn;
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3° voor werkzaamheden die blootstelling aan biologische agentia met zich brengen, de periodiciteit van de beoordeling vast te stellen volgens de aard van de verkregen resultaten en
onverminderd de in artikel 8 bepaalde gevallen.
Art. 6.- De werkgever verricht de beoordeling in samenwerking met [de preventieadviseur en
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)], en baseert zich daarbij op alle beschikbare informatie, inzonderheid:
1° de in bijlage I bedoelde classificatie van biologische agentia die een gevaar voor de menselijke gezondheid zijn of kunnen zijn;
2° de aanbevelingen, verstrekt door de instanties die door de Minister van Tewerkstelling en
Arbeid als bevoegd worden beschouwd, om het biologische agens aan preventiemaatregelen te onderwerpen teneinde de gezondheid van de werknemers te beschermen wanneer
die ten gevolge van hun werk aan een dergelijk agens worden of kunnen worden blootgesteld;
3° de informatie over ziekten die de werknemers kunnen oplopen ten gevolge van hun
beroepsactiviteiten;
4° de allergene of toxogene effecten van de biologische agentia die de werknemers ten
gevolge van hun werk kunnen ondervinden;
5° het feit dat een werknemer is getroffen door een infectie of een ziekte die rechtstreeks
verband houdt met zijn werk.
Art. 7.- Voor de diensten op het gebied van gezondheidszorg en diergeneeskunde, met uitzondering van diagnoselaboratoria, is de werkgever gehouden ten behoeve van de beoordeling,
speciaal aandacht te besteden aan:
1° onzekerheid over de aanwezigheid van biologische agentia in het organisme van patiënten
of van dieren en in de daaruit afkomstige monsters en afval;
2° het gevaar van in het organisme van patiënten of van dieren en in de daaruit genomen
materialen en monsters aanwezige of vermoede biologische agentia;
3° de aan de aard van het werk verbonden risico’s.
Art. 8.- De in artikel 5 bedoelde beoordeling moet op gezette tijden worden herhaald en in
ieder geval telkens wanneer er een wijziging plaatsvindt van de omstandigheden die van
invloed kunnen zijn op de blootstelling van werknemers aan biologische agentia, en indien
blijkt dat een werknemer getroffen wordt door een infectie of een ziekte die het resultaat zou
zijn van zo’n blootstelling.
Art. 9.- De elementen die bij de beoordeling hebben meegespeeld, inzonderheid deze bedoeld
in de artikelen 6 en 7, de resultaten van de beoordeling en de te nemen algemene maatregelen
worden bijgehouden in een geschreven document dat wordt voorgelegd aan het advies van
[het Comité (2)].
Art. 10.- De werkgever stelt, desgevraagd, het geschreven document bedoeld in artikel 9 ter
beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.
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Art. 11.- Onverminderd de bepaling van [artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003
betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (4)] houdt de werkgever, op de
arbeidsplaats en ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren, een naamlijst bij
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van de werknemers die de in artikel 5 bedoelde werkzaamheden verrichten en die worden
blootgesteld aan biologische agentia van groep 3 of 4, waarbij wordt aangegeven welk soort
werk werd verricht, met zo mogelijk de vermelding van het biologisch agens waaraan de
werknemers worden blootgesteld en, in voorkomend geval, de in artikel 75 bedoelde ongevallen of incidenten.
Art. 12.- De lijst wordt in de hoofdzetel van [het departement of de afdeling belast met het
medisch toezicht van de interne of externe dienst (2)] van de werkgever bewaard gedurende
ten minste tien jaar na het einde van de blootstelling.
De lijst wordt op dezelfde plaats gedurende een periode van dertig jaar na de laatst bekende
blootstelling bewaard ingeval het gaat om blootstellingen die kunnen resulteren in infecties
die:
1° worden veroorzaakt door biologische agentia waarvan bekend is dat zij hardnekkige of
latente infecties teweeg kunnen brengen;
2° op basis van de huidige kennis pas vele jaren later, wanneer de ziekte zich ontwikkelt,
kunnen worden onderkend;
3° een bijzonder lange incubatieperiode hebben, alvorens de ziekte zich ontwikkelt;
4° behandeling ten spijt, gedurende lange tijd steeds opnieuw de kop opsteken;
5° of ernstige gevolgen op lange termijn kunnen hebben.
[Het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne of externe
dienst (2)] die zijn werkzaamheden staakt, verwittigt de Administratie van de Arbeidshygiëne
en -geneeskunde ten minste drie maanden op voorhand, ten einde deze de gelegenheid te
geven te beslissen welke maatregelen moeten worden genomen betreffende de bestemming
van de naamlijst.
Art. 13.- [De preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] krijgen inzage in de lijst.
Art. 14.- Iedere werknemer krijgt inzage in de informatie van de lijst die hem persoonlijk
betreft.
"'%&-*/(*7"-(&.&/&13&7&/5*&.""53&(&-&/
Art. 15.- Indien de aard van het werk het toelaat, vermijdt de werkgever het gebruik van een
gevaarlijk biologisch agens door het te vervangen door een biologisch agens dat, volgens de
huidige stand van de kennis, in de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt niet of
minder gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers.
Art. 16.- Onverminderd de bepalingen van artikel 15 moet de blootstelling van de werknemers door passende fysieke beheersingsmaatregelen worden voorkomen, indien de resultaten
van de in artikel 5 bedoelde beoordeling op een risico voor de veiligheid of de gezondheid van
de werknemers wijzen.
Art. 17.- Indien het gezien de werkzaamheden en de risicobeoordeling technisch niet mogelijk is de blootstelling van de werknemers te voorkomen, brengt de werkgever de risico’s terug
tot een zodanig laag niveau als voor een adequate bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de betrokken werknemers noodzakelijk is, met name door onderstaande maatregelen toe te passen met inachtneming van het resultaat van de beoordeling:
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1° een zodanige opzet van de arbeidsprocédés en de technische controlemaatregelen, dat het
vrijkomen van biologische agentia op de arbeidsplaats vermeden of tot een minimum
beperkt wordt;
2° maximale beperking van het aantal werknemers dat wordt of kan worden blootgesteld;
3° collectieve beschermingsmaatregelen of, wanneer de blootstelling niet met deze maatregelen kan worden vermeden, individuele beschermingsmaatregelen;
4° hygiënische maatregelen die verenigbaar zijn met de doelstelling om gevallen waarin een
biologisch agens per ongeluk van de arbeidsplaats naar buiten wordt overgebracht of
vrijkomt, te voorkomen of te beperken;
5° maatregelen voor het veilig omgaan met en vervoeren van biologische agentia op de
arbeidsplaats;
6° middelen voor het veilig verzamelen, opslaan en verwijderen van afvalstoffen door werknemers, door het gebruik van veilige en herkenbare recipiënten, zo nodig na passende
behandeling;
7° [het gebruik van het bord voor biologisch gevaar afgebeeld in de bijlage IV en van
andere waarschuwingssignalen, overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk; (1)]
8° opstelling van actieplannen voor gebruik bij ongevallen met biologische agentia;
9° waar nodig en technisch mogelijk, het opsporen van de aanwezigheid van op het werk
gebruikte biologische agentia buiten de eerste fysieke omhulling.
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Art. 18.- Indien de resultaten van de beoordeling aantonen dat de blootstelling of de eventuele blootstelling verband houdt met een biologisch agens van groep 1 zonder identificeerbaar
risico voor de gezondheid van de werknemers, inclusief de levende, verzwakte vaccins, is de
werkgever ertoe gehouden de principes voor een goede arbeidsveiligheid en -hygiëne na te
leven.
[Art. 19.- Indien de resultaten van de beoordeling aantonen dat de werkzaamheid niet het
welbewuste voornemen impliceert te werken met een biologisch agens of een dergelijk agens
te gebruiken, maar wel blootstelling van de werknemers aan een biologisch agens met zich
kan brengen, zoals bij de werkzaamheden van de indicatieve lijst bedoeld bij het volgende lid,
is de werkgever gehouden de maatregelen toe te passen van de artikelen 11 tot 15, 18 en 26
tot 47, tenzij uit de beoordeling blijkt dat dit niet noodzakelijk is. (2)]
De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn inzonderheid:
1° werk in de voedingsindustrie;
2° werkzaamheden waarbij sprake is van rechtstreeks contact met voedingswaren of -stoffen;
3° werk in de landbouw;
4° werkzaamheden waarbij sprake is van contact met dieren of producten van dierlijke oorsprong;
5° werk in de gezondheidszorg, met inbegrip van werk in isolatie- en post-mortem-eenheden;
6° werk in klinische, veterinaire en diagnoselaboratoria, met uitsluiting van microbiologische diagnoselaboratoria;
7° werkzaamheden in diensten voor sociale hulp, noodhulp en in strafinrichtingen;
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8° werk in vuilverwerkingsbedrijven;
9° werk in installaties voor de zuivering van afvalwater.
Art. 20.- In diensten op het gebied van de gezondheidszorg en de diergeneeskunde omvatten
de maatregelen voor een adequate bescherming van de gezondheid en veiligheid van de
betrokken werknemers inzonderheid:
1° de omschrijving van passende ontsmettings- en desinfectieprocedures;
2° de uitwerking van procedures voor veilige omgang met en verwijdering van besmette
afvalmaterialen.
Art. 21.- In isolatieafdelingen met patiënten of dieren die besmet zijn of zouden zijn met
biologische agentia van groep 3 of 4 moeten passende beheersingsmaatregelen uit bijlage II,
kolom A, worden gekozen om de kans op infectie tot een minimum te beperken.
Art. 22.- In laboratoria, met inbegrip van diagnoselaboratoria, en verblijven voor proefdieren
die opzettelijk zijn besmet met biologische agentia van de groepen 2, 3 of 4 dan wel dragers
zijn of zouden zijn van die agentia, dienen de volgende maatregelen te worden getroffen:
1° op grond van de beoordeling moeten in overeenstemming met bijlage II maatregelen
worden vastgesteld, nadat het voor de biologische agentia vereiste fysieke beheersingsniveau is vastgesteld op basis van de classificatie bedoeld in artikel 4.
Activiteiten waarbij wordt gewerkt met een biologisch agens mogen slechts worden uitgevoerd:
- voor een biologisch agens van groep 2, op werkplekken met ten minste een beheersingsniveau 2;
- voor een biologisch agens van groep 3, op werkplekken met ten minste een beheersingsniveau 3;
- voor een biologisch agens van groep 4, op werkplekken met ten minste een beheersingsniveau 4;
Activiteiten waarbij wordt gewerkt met meerdere biologische agentia mogen slechts worden uitgevoerd op werkplekken met ten minste een beheersingsniveau overeenstemmend
het biologisch agens van de hoogste groep;
2° in de laboratoria die werkzaamheden verrichten waarbij met biologische agentia van de
groepen 2, 3 of 4 wordt gewerkt met het oog op onderzoek, ontwikkeling, onderwijs of
diagnose, moeten in overeenstemming met bijlage II, beheersingsmaatregelen vastgesteld
worden, om de kans op infectie tot een minimum te beperken;
3° in de laboratoria waar wordt omgegaan met materialen waarvan het onzeker is of hierin
voor de mens mogelijk ziekteverwekkende biologische agentia aanwezig zijn, maar die
zich niet ten doel stellen om met die biologische agentia als zodanig te werken (dat wil
zeggen deze te kweken of te concentreren), dienen ten minste beheersingsniveau 2 in
aanmerking te nemen. Indien nodig moet beheersingsniveau 3 of 4 gelden wanneer
bekend is of vermoed wordt dat dit noodzakelijk is, tenzij de Minister van Tewerkstelling
en Arbeid op advies van de Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde bepaalt
in welke gevallen en onder welke voorwaarden een lager beheersingsniveau mag worden
gebruikt.
Art. 23.- Wanneer industriële procédés biologische agentia van de groepen 2, 3 of 4 gebruiken, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

$0%&9

1° uitgaande van de materiële en procedurele maatregelen van bijlage III gelden de beginselen inzake niveau van beheersing uiteengezet in artikel 22, 1, tweede lid ook voor industriële procédés;
2° op grond van de beoordeling van het risico in verband met het gebruik van biologische
agentia van de groepen 2, 3 of 4 kan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid op advies
van de door hem als bevoegd beschouwde instanties beslissen tot passende maatregelen
die moeten worden toegepast op het industriële gebruik van die biologische agentia.
Art. 24.- Alle onder de artikelen 22 en 23 vallende werkzaamheden waaromtrent nog geen
definitieve beoordeling van een biologisch agens mogelijk is geweest, maar waarvoor wel
aanwijzingen bestaan dat het voorgenomen gebruik ervan tot een ernstig risico voor de
gezondheid van de werknemers kan leiden, mogen slechts worden uitgevoerd op arbeidsplaatsen met ten minste een beheersingsniveau 3.
Art. 25.- Ingeval een stam verzwakt is of bekende virulentiegenen heeft verloren, zijn de uit
de classificatie van de hoofdstam voortvloeiende beheersingsmaatregelen mogelijkerwijs niet
noodzakelijk, afhankelijk van een nadere beoordeling van het risico op de arbeidsplaats. Dit
is het geval wanneer een dergelijke stam gebruikt wordt als een product of deel van een product voor profylactische of therapeutische doeleinden.
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Art. 26.- Onverminderd de toepassing van de bepalingen van titel II, hoofdstuk II, afdeling II
van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, is de werkgever gehouden voor
alle werkzaamheden waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia, de volgende passende maatregelen te treffen:
1° de werknemers verbieden te eten of te drinken in werkzones waar een kans op besmetting
met biologische agentia bestaat;
2° er passende en voldoende was- en toiletfaciliteiten ter beschikking stellen van de werknemers, met indien nodig oogdouches of huidantiseptica;
3° tot in details procedures voor het nemen van, werken met en behandelen van monsters van
menselijke of dierlijke oorsprong vaststellen.
Art. 27.- De werkgever is ertoe gehouden de werknemers werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen te verschaffen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk
besluit van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
en van titel II, hoofdstuk III, afdeling II, onderafdeling II van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en
27 september 1947.
Voor werkzaamheden waarbij er een risico bestaat voor de gezondheid of de veiligheid van de
werknemers door werk met biologische agentia stelt hij bovendien passende beschermende
kleding of andere geschikte bijzondere kleding ter beschikking van de werknemers.
Hij neemt de nodige maatregelen opdat al de noodzakelijke beschermende uitrusting:
1° op correcte wijze op een daartoe aangewezen plaats wordt bewaard;
2° zo mogelijk vóór, maar in ieder geval na ieder gebruik wordt gecontroleerd en gereinigd;
3° indien defect, wordt hersteld, of vervangen voordat zij weer wordt gebruikt.
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Art. 28.- De werkgever moet ervoor zorgen dat:
1° de werkkleding en de beschermende uitrusting, met inbegrip van de in artikel 27, tweede
lid bedoelde passende beschermende kleding of andere geschikte bijzondere kleding, die
door biologische agentia verontreinigd kunnen zijn, bij het verlaten van de werkplek
worden uitgetrokken en, alvorens de onder punt 2° bedoelde maatregelen worden genomen, van andere kleding gescheiden worden bewaard;
2° dergelijke kleding en beschermende uitrusting ontsmet en gereinigd of zo nodig vernietigd wordt.
De kosten van de hygiënische maatregelen mogen niet ten laste komen van de werknemers.
"'%&-*/(7**01-&*%*/(&/7003-*$)5*/(7"/%&8&3,/&.&34&/
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Art. 29.- [Onverminderd de bepalingen van artikel 8 van de wet en artikel 21 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn, neemt de werkgever passende maatregelen opdat de werknemers en de leden van het comité een voldoende en adequate opleiding op
basis van alle beschikbare gegevens krijgen, met name in de vorm van voorlichting en instructies met betrekking tot:
1° mogelijke risico’s voor de gezondheid;
2° voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
3° hygiënische voorschriften;
4° het dragen en gebruiken van beschermende uitrusting en kleding;
5° de door de werknemers te nemen maatregelen in geval van en ter voorkoming van incidenten. (2)]
Deze opleiding moet:
1° worden gegeven bij de aanvang van het werk waarbij de werknemers met biologische
agentia in aanraking komen;
2° worden aangepast aan de ontwikkeling van de risico’s en aan het ontstaan van nieuwe
risico’s;
3° indien nodig, op gezette tijden worden herhaald.
Art. 30.- De leden van [het Comité (2)] krijgen inzage in anonieme collectieve informatie.
Art. 31.- De werkgever verstrekt de leden van [het Comité (2)] de in de artikelen 74 en 80
bedoelde informatie.
"'%&-*/(7***.""53&(&-&/*/;",&*/'03."5*&700341&$*'*&,&
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Art. 32.- Onverminderd de bepalingen van [de artikelen 23 tot 25 van het koninklijk besluit
betreffende het beleid inzake het welzijn (2)] zorgt de werkgever op de arbeidsplaats voor
schriftelijke instructies en zo nodig voor aanplakbiljetten welke ten minste de procedure vermelden die moet worden gevolgd ingeval:
1° er zich een ongeval of ernstig incident voordoet met een biologisch agens;
2° er gewerkt wordt met een biologisch agens van groep 4.
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Art. 33.- Onverminderd de bepalingen van [de artikelen 23 tot 25 van het koninklijk besluit
betreffende het beleid inzake het welzijn (2)] moet de werkgever de werknemers en de leden
van [het Comité (2)] onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder ongeval of incident dat
mogelijkerwijs heeft geleid tot het vrijkomen van een biologisch agens dat een infectie of
ernstige ziekte bij de mens kan veroorzaken.
Bovendien moet de werkgever de werknemers en de leden van [het Comité (2)] zo snel mogelijk op de hoogte stellen van ieder ongeval of ernstig incident, de oorzaken ervan en van de
genomen of te nemen maatregelen om de situatie te verhelpen.
Art. 34.- Onverminderd de toepassing van [artikel 6 van de wet (2)] delen de werknemers elk
ongeval of incident met een biologisch agens aan de werkgever, [de preventieadviseur, of de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] mede.
"'%&-*/(*9(&;0/%)&*%450&;*$)5
Art. 35.- Onverminderd de bepalingen van het [koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (4)] neemt de werkgever de maatregelen
bedoeld in de artikelen 36 tot 41 om in het gepaste gezondheidstoezicht te voorzien voor de
werknemers die werkzaamheden moeten verrichten waarvoor de beoordeling wijst op een
risico voor hun gezondheid.
[Te dien einde is de werkgever gehouden de werknemers, tewerkgesteld aan activiteiten voor
de welke de beoordeling een risico aantoont betreffende hun gezondheid, te onderwerpen aan
[voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, en in voorkomend geval aan een onderzoek bij werkhervatting (4)]. (2)]
Art. 36.- Voorafgaand aan de blootstelling aan biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4
moet elke betrokken werknemer een [voorafgaande gezondheidsbeoordeling (4)] genieten.
Dat onderzoek omvat een anamnese met de beroepsantecedenten en een geïndividualiseerde
beoordeling van zijn gezondheidstoestand.
Art. 37.- De betrokken werknemer moet worden onderworpen aan [een periodieke gezondheidsbeoordeling (4)],
1° om het jaar, indien de biologische agentia het volgende kunnen veroorzaken:
a) hardnekkige en latente infecties;
b) infecties die ondanks behandeling gedurende een lange periode recidiveren;
c) infecties die een ernstige nasleep kunnen hebben;
[2° in de andere gevallen wordt de frequentie bepaald door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer na advies van het Comité. (2)]
[De periodieke gezondheidsbeoordeling (4)] bestaat in een algemeen klinisch onderzoek dat,
naar gelang van het geval, wordt aangevuld door gerichte onderzoeken.
Deze gerichte onderzoeken bestaan in voorkomend geval in het biologisch toezicht, alsmede
in de opsporing van de eerste en nog reversibele effecten, en omvatten:
1° ofwel een bloed- en serumonderzoek;
2° ofwel bacteriologische, virologische, parasitaire of mycologische onderzoeken;
3° ofwel een intradermotest.
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Wanneer er na uitvoering van tuberculinetests virage is of als de test positief is, is een jaarlijks
radiologisch onderzoek van de borstorganen gedurende de volgende vijf jaar verplicht.
Na [de periodieke gezondheidsbeoordeling (4)] moet de arbeidsgeneesheer zich uitspreken
over alle te nemen beschermings- of preventiemaatregelen ten aanzien van elke individuele
werknemer.
Deze maatregelen kunnen, in voorkomend geval, bestaan in het onttrekken van de betrokken
werknemer aan elke blootstelling aan de gelaakte biologische agentia overeenkomstig de
bepalingen van [afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (4)].
Art. 38.- Wanneer werknemers getroffen zijn door een infectie of -ziekte, een vergiftiging of
allergie die kunnen worden toegeschreven aan hun werk, verwittigen zij onverwijld de
arbeidsgeneesheer.
Indien blijkt dat een werknemer is getroffen door een infectie of -ziekte, een vergiftiging of
allergie die het resultaat zou zijn van blootstelling aan biologische agentia, onderwerpt de
arbeidsgeneesheer de werknemers die een analoge blootstelling hebben ondergaan aan het
[gezondheidstoezicht (4)]. In dit geval wordt de risicobeoordeling hernieuwd.
Art. 39.- Wanneer werknemers werden blootgesteld of mogelijk werden blootgesteld aan
infectieuze micro-organismen, mag de arbeidsgeneesheer de werknemers die hij aanwijst aan
[gezondheidstoezicht (4)] onderwerpen om zich vertrouwd te maken met de aard en de oorsprong van de risico’s en om, op die manier, aan de werkgever de meest passende beschermings- en preventiemaatregelen te kunnen voorstellen overeenkomstig de bepalingen van [de
artikelen 5, § 2, 34, § 2, 5°en 43 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (4)].
In dezelfde omstandigheden en met hetzelfde doel, mogen de geneesheren-arbeidsinspecteurs
eveneens overgaan tot de in het voorgaande lid bepaalde opsporingen of deze opleggen.
Art. 40.- De werknemer wordt ingelicht door [de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)]
over de aard en de resultaten van de onderzoeken waarin in het kader van het geneeskundig
en biologisch toezicht is voorzien. De werknemer krijgt inzage in deze resultaten. Deze worden, op verzoek van de werknemer en na zijn schriftelijk akkoord, naar een geneesheer van
zijn keuze gezonden.
Art. 41.- [de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] houdt bij het gezondheidstoezicht
rekening met het verhoogde risico voor de werknemers met eventuele verhoogde vatbaarheid
als gevolg van toestanden en situaties zoals bijvoorbeeld preëxistente ziekte, medicijngebruik,
stoornissen van het immuunsysteem, zwangerschap of borstvoeding, waarop de biologische
agentia bijzondere effecten kunnen hebben.
Art. 42.- [Voor elke werknemer die aan het gezondheidstoezicht is onderworpen, wordt een
gezondheidsdossier opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van afdeling 8 van het
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
(4)]
In afwijking van [artikel 85 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (4)] wordt het [gezondheidsdossier (4)] van een werknemer die is blootgesteld aan biologische agentia die kunnen resulteren in infecties zoals
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bedoeld in artikel 12, gedurende dertig jaar na het einde van de blootstelling bijgehouden door
[het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne of externe
dienst (2)].
Art. 43.- De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers die zijn blootgesteld aan agentia die kunnen resulteren in de in artikel 12 bedoelde infecties, informatie en
raad krijgen over elke beoordeling van hun gezondheid en over het [voortgezet gezondheidstoezicht (4)].
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Art. 44.- Indien uit de beoordeling blijkt dat er werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia waarvoor een doeltreffend vaccin beschikbaar is, moet de
werkgever die werknemers de mogelijkheid bieden zich te laten inenten indien dezen hiervoor
nog niet immuun zijn.
Art. 45.- De werkgever licht de betrokken werknemers bij de indiensttreding en vóór de
blootstelling aan de biologische agentia in over het bestaan van een doeltreffend vaccin. Zij
worden eveneens op de hoogte gebracht van de voor- en nadelen van zowel inenting als de
afwezigheid van inenting.
Art. 46.- De voorgeschreven inentingen, hernieuwde inentingen en tuberculinetests worden
verricht hetzij door [preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (2)], hetzij door andere artsen die
door de betrokken werknemers zijn gekozen.
Art. 47.- Het is de werkgevers verboden werknemers te werk te stellen of aan het werk te
houden die onderworpen zijn aan verplichte inentingen of tuberculinetests en waarvoor zij
geen geldige [inentings- of tuberculinetestkaart (2)] bezitten, opgesteld overeenkomstig bijlage V en ondertekend door een [arts (2)].
Art. 48.- De werkgever houdt een naamlijst bij van de werknemers die onderworpen zijn aan
verplichte inentingen of tuberculinetests.
De naamlijst en de oproepingen tot inenting worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen
van [de artikelen 6, 8 en 9 en afdeling 7 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (4)].
Art 49.- Telkens als een werknemer aan een inenting, hernieuwde inenting of tuberculinetest
moet worden onderworpen, stelt de werkgever hem een formulier [“Verzoek om inenting of
tuberculinetest” (2)] ter hand met de nodige instructies voor de arts-inenter. Wenst de werknemer zich voor die handelingen te wenden tot een dokter van zijn keuze liever dan tot [de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] van de onderneming, dan voegt de werkgever bij dat
verzoek een formulier “Bewijs van inenting en tuberculinetest”. Deze twee documenten moeten volkomen overeenstemmen met de in bijlage V opgenomen modellen. De werkgever vult
ze in en brengt er de nodige inlichtingen op aan overeenkomstig de verwijzingen naar de
voetnoten. Vervolgens legt de werknemer ze over aan de arts-inenter van zijn keuze.
Art. 50.- De keuzemogelijkheid bedoeld in artikel 49 is evenwel afhankelijk van de voorwaarde dat de andere arts zich volkomen richt naar de in deze afdeling opgelegde verplichtingen en formaliteiten.
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Wanneer de werknemers van deze mogelijkheid gebruik maken, moeten zij zelf de kosten van
bovengenoemde handelingen dragen en mag de tijd die zij er gedurende de werktijd aan
besteden, worden afgetrokken van hun effectieve werkuren en moet die geenszins worden
bezoldigd of vergoed.
Art. 51.- Vooraleer zij de inentingen of testen verrichten, moeten de artsen-inenters:
1° de betrokken werknemers vragen of zij onlangs geen inenting hebben ondergaan en, zo ja,
hen om een geneeskundige verklaring verzoeken waarin de aard en de datum van die
inenting is vermeld;
2° zich ervan vergewissen of er geen contra-indicaties zijn.
Art. 52.- Wanneer de werknemers onlangs een inenting hebben ondergaan of wanneer zij aan
verplichte inentingen of hernieuwde inentingen tegen verschillende ziekten moeten worden
onderworpen, voeren de artsen-inenters de inentingen of hernieuwde inentingen uit volgens
het voor elk vaccin passende tijdschema, zodat de verwerving van immunisatie geldig is.
Art. 53.- Werknemers aan wie wordt ontraden een inenting of test te ondergaan, mogen,
zolang die tijdelijke contra-indicatie er is, het in deze afdeling bedoelde werk verrichten of
blijven verrichten zonder zich aan die medische handelingen te moeten onderwerpen.
De arts-inenter moet de betrokken werknemer te gepasten tijde opnieuw ontbieden om hem
zo spoedig mogelijk de gewenste immuniteit te verstrekken.
Art. 54.- Zodra hij de gevraagde handelingen heeft verricht, bezorgt de door de werknemer
gekozen arts-inenter die niet de [preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] is het behoorlijk
ingevulde, gedateerde en ondertekende “Bewijs van inenting en tuberculinetest” onder gesloten en persoonlijke omslag aan de [preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] wiens naam,
voornaam en adres op dat bewijs zijn vermeld.
Bij contra-indicatie geeft hij in het vak “Opmerkingen” van dat document, de reden van zijn
beslissing. Hij vermeldt eveneens de datum waarop hij de betrokken werknemer zal weerzien.
Art. 55.- [De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (2)] bezorgt de werkgever een behoorlijk
ingevulde, gedateerde en ondertekende [“Inentings- of tuberculinetestkaart” (2)] waaruit
blijkt dat de werknemer voldaan heeft aan de verplichtingen voorgeschreven inzake de verplichte inentingen.
Deze kaart moet overeenstemmen met het in bijlage V gegeven model.
De werkgever houdt voor elke betrokken werknemer de laatste drie inentingskaarten bij.
Die kaarten worden gevoegd bij de [formulieren voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in
onderafdeling 1 van afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (4)].
Zij moeten te allen tijde ter beschikking van de geneesheren-arbeidsinspecteurs en de adjunctinspecteurs arbeidshygiëne worden gehouden.
Wanneer de werknemer de onderneming verlaat, overhandigt de werkgever hem die kaarten
opdat hij ze zou kunnen overleggen aan de arts die hem eventueel later opnieuw zal moeten
inenten.
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A. Inenting tegen tetanus
Art. 56.- Voor de toepassing van deze bepalingen dient te worden verstaan onder:
1° antitetanusvaccin: een entstof bestaande uit geadsorbeerd tetanusanatoxine;
2° basisinenting: een reeks van drie opeenvolgende intramusculaire inspuitingen van 0,5 ml
antitetanusvaccin, waarvan de eerste twee worden uitgevoerd met een tussentijd van vier
à acht weken en de derde, zes à twaalf maanden na de tweede inspuiting;
3° rappelinenting: een intramusculaire inspuiting van 0,5 ml antitetanusvaccin volgend op de
basisinenting.
Art. 57.- In de ondernemingen die zijn vermeld in bijlage VI, mogen de in de tweede kolom
van de lijst bedoelde werknemers het in diezelfde kolom genoemde werk enkel verrichten of
blijven verrichten, als zij:
1° ofwel aan de hand van een geneeskundige verklaring kunnen aantonen dat zij over voldoende immuniteit tegen tetanus beschikken;
2° ofwel, indien zij dit bewijs niet kunnen leveren, een inenting tegen tetanus ondergaan.
De bepalingen van het eerste lid zijn ook van toepassing in de ondernemingen waar de resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op blootstelling aan Clostridium tetani voor de
tewerkgestelde werknemers.
Art. 58.- De arts-inenter beslist of een basisinenting of een rappelinenting nodig is. Behalve
in het geval van contra-indicatie, zal de eerste inspuiting met het vaccin plaatshebben uiterlijk
veertien dagen nadat de werknemer met de uitvoering van bovenbedoelde werkzaamheden is
begonnen.
Art. 59.- Zolang zij, zelfs maar gedeeltelijk of met tussenpozen, werkzaamheden blijven verrichten die een verplichte inenting tegen tetanus vergen, moeten de werknemers periodiek
rappelinentingen ondergaan. Deze moeten tien jaar na de basis- of de vorige rappelinenting
worden toegediend.
Art. 60.- Onverminderd de bepalingen van artikel 51, dient de arbeidsgeneesheer onmiddellijk een rappelinenting toe aan de werknemer bij wie hij meer dan vijf jaar na de basisinenting
of de rappelinenting een wonde vaststelt waarvan hij denkt dat ze besmetting door Clostridium
tetani tot gevolg kan hebben.
B. Inenting tegen tuberculose en tuberculinetest
[Art. 61.- § 1. Behalve in het geval van contra-indicatie mogen in de ondernemingen waarvan
de lijst is gegeven in bijlage VI, de in de tweede kolom van die lijst bedoelde werknemers het
in diezelfde kolom genoemde werk enkel verrichten of blijven verrichten, zelfs maar gedeeltelijk of met tussenpozen, als zij een tuberculinetest ondergaan en, indien deze test een negatief resultaat oplevert, jaarlijks opnieuw een tuberculinetest ondergaan.
Bij tuberculine-omslag neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer contact op met de
behandelende arts van de werknemer om zich van een follow-up te vergewissen.
§ 2. In diezelfde ondernemingen kunnen, op voorstel van de arbeidsgeneesheer, gerechtvaardigd door een bijzondere epidemiologische toestand en na advies van het Comité, de werknemers alleen aan het werk blijven indien zij een tuberculinetest met positief resultaat hebben
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ondergaan of indien zij in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat
zij sinds drie jaar tegen tuberculose zijn ingeënt.
De bepalingen van de § 1 en § 2 zijn ook van toepassing in de ondernemingen en instellingen
waar de resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op blootstelling aan de bacil mycobacterium tuberculosis. (2)]
Art. 62.- De werknemers die in eenzelfde onderneming aan een andere post worden verbonden moeten, zonder verwijl, naar de arbeidsgeneesheer worden verwezen indien zij, ingevolge
die werkverandering de voorgeschreven inenting tegen tuberculose moeten ondergaan.
[C. inenting tegen hepatitis B (2)]
[Art. 63.- Behalve in geval van contra-indicatie, mogen in de ondernemingen waarvan de lijst
is gegeven in bijlage VI, de in de tweede kolom van die lijst bedoelde werknemers het in
diezelfde kolom genoemde werk enkel verrichten of blijven verrichten, als zij:
1° ofwel aan de hand van een geneeskundige verklaring kunnen aantonen dat zij over voldoende immuniteit tegen hepatitis B beschikken;
2° ofwel, indien zij dit bewijs niet kunnen leveren, een inenting tegen hepatitis B ondergaan.
De bepalingen van het eerste lid zijn ook van toepassing in de ondernemingen waar de resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op blootstelling aan het hepatitis B-virus.
Art. 64.- De arts-inenter vervult zelf de nodige formaliteiten tot het verkrijgen van het vaccin
tegen hepatitis B.
De arts-inenter voert de basisinenting uit volgens een werkschema en een tijdschema dat de
hoogste serobescherming waarborgt.
De arts-inenter voert een systematische controle van de immunoreactie uit binnen een termijn
van twee maanden na de basisinenting.
Art. 65.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt voor elke onderneming en instelling
een herinentingsstrategie op, waarbij hij rekening houdt met het beschermingsniveau van het
gebruikte inentingsschema en inentingstype, en met de resultaten van de controle van de
immunoreactie. Deze strategie word ter advies aan het Comité voorgelegd.
Art. 66.- Wanneer een werknemer toevallig in contact komt met bloed dat wordt beschouwd
als zijnde besmet door het hepatitis B-virus, controleert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zo vlug mogelijk zijn immuniteit ervoor.
Wanneer deze werknemer onvoldoende immuun blijkt te zijn, wordt hij aan een rappelinenting onderworpen. (2)]
Art. 67 tot 73.- opgeheven (2)
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Art. 74.- Onverminderd de bepalingen van artikel 10 verstrekt de werkgever, indien uit de
resultaten van de beoordeling blijkt dat er een risico voor de gezondheid of de veiligheid van
de werknemers bestaat, desgevraagd de volgende relevante gegevens schriftelijk aan de met
het toezicht belaste ambtenaar:
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1° de werkzaamheden waarbij de werknemers aan biologische agentia zijn of mogelijk zijn
blootgesteld;
2° het aantal blootgestelde werknemers;
3° [de naam van de preventieadviseur en de naam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; (2)]
4° de getroffen preventieve en beschermende maatregelen, inclusief arbeidsprocédés en
werkmethoden;
5° een noodplan voor de bescherming van de werknemers tegen blootstelling aan een biologisch agens van groep 3 of groep 4 in geval van een falende fysieke omhulling.
Art. 75.- De werkgever moet de plaatselijke Medische Arbeidsinspectie onmiddellijk op de
hoogte stellen van ieder ongeval of incident dat mogelijkerwijs heeft geleid tot het vrijkomen
van een biologisch agens en dat een infectie of ernstige ziekte bij de mens kan veroorzaken.
Art. 76.- De werkgever meldt vooraf aan de Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde, het gebruik, voor de eerste maal, van:
1° biologische agentia van groep 2;
2° biologische agentia van groep 3;
3° biologische agentia van groep 4.
Deze kennisgeving vindt ten minste dertig dagen vóór de aanvang van de werkzaamheden
plaats.
Art. 77.- Er wordt ook vooraf kennis gegeven aan de Administratie van de Arbeidshygiëne en
-geneeskunde van het gebruik voor de eerste maal van elk opeenvolgend biologisch agens van
groep 4.
Art. 78.- Laboratoria die diagnostisch werk verrichten dat betrekking heeft op biologische
agentia van groep 4, behoeven slechts een eerste kennisgeving van hun geplande werkzaamheden te doen.
Art. 79.- De kennisgeving moet opnieuw plaatsvinden wanneer er in de procédés of procedures wezenlijke veranderingen plaatsvinden die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid
en de veiligheid van de werknemers en waardoor de eerdere kennisgeving wordt achterhaald.
Art. 80.- De in de artikelen 76 tot 79 bedoelde kennisgeving omvat:
1° de naam en het adres van de werkgever of de onderneming;
2° [de naam van de preventieadviseur en de naam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; (2)]
3° de resultaten van de in artikel 5 bedoelde beoordeling;
4° de soort waartoe het biologische agens behoort;
5° de voorgenomen beschermende en preventieve maatregelen.
[Art. 81.- De werkgever die op 1 november 1996 al biologische agentia van de groepen 2, 3
en 4 gebruikte, meldt dit zonder verwijl aan de Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde. Deze melding wordt aangevuld met de informaties van de kennisgeving
bedoeld bij artikel 80, ten laatste zes maanden na deze melding. (2)]
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BIJLAGE I
LIJST VAN DE BIOLOGISCHE AGENTIA EN HUN
CLASSIFICATIE, BEDOELD IN ARTIKEL 4, TWEEDE LID
*/-&*%&/%&01.&3,*/(&/
1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 worden alleen biologische agentia waarvan
bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, in deze lijst opgenomen.
Agentia die wel bij dieren en planten, maar voor zover bekend niet bij mensen ziekten
kunnen verwekken, zijn niet opgenomen.
Bij de opstelling van deze lijst van geclassificeerde biologische agentia zijn genetisch
gemodificeerde micro-organismen buiten beschouwing gelaten.
2. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de werking van de agentia op gezonde werknemers.
In het kader van bepaalde industriële processen, bepaalde laboratoriumwerkzaamheden of
bepaalde activiteiten in dierenverblijven die een blootstelling van de werknemers aan
biologische agentia van groep 3 of 4 inhouden of kunnen inhouden, moeten technische
preventiemaatregelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, 22 en 23 worden opgesteld.
Er is niet specifiek rekening gehouden met bijzondere effecten op werknemers met een
eventuele verhoogde vatbaarheid als gevolg van toestanden en situaties zoals bijvoorbeeld
preëxistente ziekte, medicijngebruik, stoornissen van het immuunsysteem, zwangerschap
of borstvoeding.
3. Biologische agentia die niet in groep 2, 3 of 4 ingedeeld zijn, vallen niet automatisch
onder groep 1.
In het geval van agentia waarvan van meer dan één soort bekend is dat zij pathogeen zijn
voor de mens, omvat de lijst die soorten die meestal worden aangetroffen bij ziektegevallen, en wordt vermeld dat andere soorten van dat geslacht ook van invloed kunnen zijn op
de gezondheid.
De vermelding “spp” bij de biologische agentia van deze lijst verwijst naar de andere
soorten waarvan bekend is dat ze pathogeen zijn bij de mens.
Indien een heel geslacht in de lijst is opgenomen, zijn de soorten en stammen waarvan
bekend is dat zij niet pathogeen zijn, impliciet van de classificatie uitgesloten.
4. De in deze classificatie voor de agentia gehanteerde nomenclatuur is in overeenstemming
met de meest recente internationale conventies inzake de taxonomie en nomenclatuur van
de agentia ten tijde van de samenstelling van de lijst.
5. De lijst van geclassificeerde biologische agentia is in overeenstemming met de stand van
de kennis ten tijde van de opstelling ervan.
6. Bepaalde in groep 3 ingedeelde en in de bijgevoegde lijst met een dubbele asterisk (**)
aangeduide biologische agentia kunnen voor de werknemers een beperkte kans op
besmetting opleveren, omdat zij normaliter niet via de lucht besmettelijk zijn.
7. De voorschriften inzake beheersingsmaatregelen die uit de classificatie van parasieten
voortvloeien, hebben uitsluitend betrekking op de verschillende voor de mens op de
arbeidsplaats infectieuze stadia in de levenscyclus van de parasiet.
8. Voorts bevat de lijst afzonderlijke aanwijzingen wanneer biologische agentia allergische
of toxische reacties kunnen veroorzaken, of wanneer de lijst van de aan het agens blootgestelde werknemer langer dan tien jaar dient te worden bewaard, wanneer een doeltreffend vaccin beschikbaar is.
#*+-"(&

Deze aanwijzingen zijn gesystematiseerd in de vorm van de volgende noten:
A: Allergische reacties mogelijk.
D: De lijst van aan dit biologisch agens blootgestelde werknemers dient 30 jaar na de laatste
bekende blootstelling te worden bewaard.
T: Productie van toxinen.
V: Doeltreffend vaccin beschikbaar.
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BACTERIËN en soortgelijke biologische agentia
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BIJLAGE II
""/8*+;*/(&/7003#&)&&34*/(4.""53&(&-&/&/
#&)&&34*/(4/*7&"64(bedoeld bij artikel 22)
Voorafgaande opmerking
Bij de toepassing van de maatregelen in deze bijlage wordt rekening gehouden met de aard
van de werkzaamheden, de beoordeling van de risico’s voor de werknemers en de aard van
het betrokken biologisch agens.
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*ODJOFSBUPSWPPSLBSLBTTFOWBOEJFSFO

"BOCFWPMFO

JOEJFO +B JOEJFOJOGFDUJF +B
WJBEFMVDIULBO
QMBBUTWJOEFO
+B CFTDIJLCBBS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 augustus 1996
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+B UFSQMBBUTF

BIJLAGE III
#&)&&34*/(#*+*/%6453*¯-&130$%4(bedoeld bij artikel 23, 1)
Biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4
Het kan dienstig zijn beheersingsvoorschriften uit verschillende van de hierna genoemde
categorieën te kiezen en te combineren op basis van een risicobeoordeling betreffende een
specifiek procédé of gedeelte van een procédé.
#FIFFSTJOHTNBBUSFHFMFO

#FIFFSTJOHTOJWFBVT








)FUPNHBBONFUMFWFOTWBUCBSFPSHBOJT
NFONPFUQMBBUTWJOEFOJOFFOTZTUFFN
EBUIFUQSPDFTGZTJFLWBOEFPNHFWJOH
TDIFJEU

+B

+B

+B



"BOIFUHFTMPUFOTZTUFFNPOUUSPLLFO
HBTTFONPFUFO[PEBOJHXPSEFOCFIBO
EFMEEBU

-P[JOHXPSEU
HFNJOJNBMJTFFSE

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO



.POTUFSOFNJOH UPFWPFHJOHWBOTUPGGFO
BBOIFUHFTMPUFOTZTUFFNFOPWFSESBDIU
WBOMFWFOTWBUCBSFPSHBOJTNFOOBBSFFO
BOEFSHFTMPUFOTZTUFFNNPFUFOPQ[PEB
OJHFXJK[FQMBBUTWJOEFOEBU

-P[JOHXPSEU
HFNJOJNBMJTFFSE

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO



#VMLLXFFLWMPFJTUPGGFONPHFOBMMFFOVJU
IFUHFTMPUFOTZTUFFNXPSEFOWFSXJKEFSE
JOEJFOEFMFWFOTWBUCBSFPSHBOJTNFO[JKO

(FÐOBDUJWFFSE
NFUHFWBMJEFFSEF
NFUIPEFO

(FÐOBDUJWFFSENFU
HFWBMJEFFSEFDIFNJTDIF
PGGZTJTDIFNFUIPEFO

(FÐOBDUJWFFSENFU
HFWBMJEFFSEFDIFNJTDIF
PGGZTJTDIFNFUIPEFO



"GEJDIUJOHFONPFUFO[PEBOJH[JKOPOUXPS
QFOEBU

-P[JOHXPSEU
HFNJOJNBMJTFFSE

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO

-P[JOHXPSEUWPPSLPNFO



(FTMPUFOTZTUFNFONPFUFO[JDICJOOFO
FFOHFDPOUSPMFFSEF[POFCFWJOEFO

'BDVMUBUJFG

'BDVMUBUJFG

+B FOTQFDJBBMEBBSWPPS
HFCPVXE

B FSNPFUFOCJPSJTJDPUFLFOTXPSEFOBBO
HFCSBDIU

'BDVMUBUJFG

+B

+B

C EFUPFHBOHNPFUXPSEFOCFQFSLUUPU
CFWPFHEQFSTPOFFM

'BDVMUBUJFG

+B

+B WJBFFOMVDIUTMVJT

D IFUQFSTPOFFMNPFUCFTDIFSNFOEFLMF
EJOHESBHFO

+B XFSLLMFEJOH

+B

7PMMFEJHPNLMFEFO

E IFUQFSTPOFFMNPFUCFTDIJLLFOPWFS
XBTFOPOUTNFUUJOHTWPPS[JFOJOHFO

+B

+B

+B

F IFUQFSTPOFFMEJFOUFFOEPVDIFUF
OFNFOBMWPSFOTEFHFDPOUSPMFFSEF[POF
UFWFSMBUFO

/FF

'BDVMUBUJFG

+B

G BGWBMXBUFSWBOHPPUTUFOFOFOEPVDIFT /FF
NPFUXPSEFOWFS[BNFMEFOHFÐOBDUJWFFSE
BMWPSFOTUFXPSEFOHFMPPTE

'BDVMUBUJFG

+B

H EFHFDPOUSPMFFSEF[POFNPFUBGEPFO
EFXPSEFOHFWFOUJMFFSEPNCFTNFUUJOH
WBOEFMVDIUUPUFFONJOJNVNUFSFEVDF
SFO

'BDVMUBUJFG

+B

I EFMVDIUESVLJOEFHFDPOUSPMFFSEF[POF /FF
NPFUMBHFS[JKOEBOEFBUNPTGFSJTDIF
ESVL

'BDVMUBUJFG

+B

J EFUPFHFWPFSEFFOBGHFWPFSEFMVDIU
WBOEFHFDPOUSPMFFSEF[POFNPFUNFU
FFOBCTPMVUFGJMUFSXPSEFOHF[VJWFSE

/FF

'BDVMUBUJFG

+B

K EFHFDPOUSPMFFSEF[POFNPFUFSPQ[JKO /FF
CFSFLFOECJKFFOMFLEFUPUBMFJOIPVEWBO
IFUHFTMPUFOTZTUFFNPQUFWBOHFO

'BDVMUBUJFG

+B

L EFHFDPOUSPMFFSEF[POFNPFUIFSNF
UJTDIBGTMVJUCBBS[JKOUFOCFIPFWFWBO
GVNJHBUJF

'BDVMUBUJFG

+B

(FÐOBDUJWFFSENFU
HFWBMJEFFSEFDIFNJTDIF
PGGZTJTDIFNFUIPEFO

(FÐOBDUJWFFSENFU
HFWBMJEFFSEFDIFNJTDIF
PGGZTJTDIFNFUIPEFO

'BDVMUBUJFG

/FF

M FGGMVFOUFOCFIBOEFMJOHWPPSVJUFJOEFMJKLF (FÐOBDUJWFFSE
MP[JOH
NFUHFWBMJEFFSEF
NFUIPEFO

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 augustus 1996
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BIJLAGE IV
<#03%7003#*0-0(*4$)(&7""3(Bedoeld bij artikel 17, 7°)

(1)]

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 augustus 1996
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BIJLAGE V
<.0%&-7"/7&3;0&,0.*/&/5*/(0'56#&3$6-*/&5&45
bedoeld bij artikel 49
7FS[PFLPNJOFOUJOHPGUVCFSDVMJOFUFTU   $PEFYPWFSIFU8FM[JKOPQIFU8FSL
%FPOEFSHFUFLFOEF  OBBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFXFSLHFWFSPGCFOBNJOHFOBESFTWBOEFPOEFSOFNJOH          


WFS[PFLU



EFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS                                                        
EFEPLUFSHFLP[FOEPPSEFIJFSPOEFSWFSNFMEFXFSLOFNFS                                         

EFIFFSNFWS OBBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFXFSLOFNFS 

PWFSFFOLPNTUJHEFCJKEJUWFS[PFLHFWPFHEFSFHMFNFOUBJSFJOTUSVDUJFTUFPOEFSXFSQFOBBO
JOFOUJOHIFSOJFVXEFJOFOUJOH  
UFHFOUFUBOVTIFQBUJUJT#  
UVCFSDVMJOFUFTU 
  %PPSEFXFSLHFWFSPGEJFOTBGHFWBBSEJHEFJOUFWVMMFO
  *OEJFOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFSEFJOFOUJOHFOWFSSJDIU
FOIFUFFOFYUFSOFEJFOTUWPPSQSFWFOUJFFOCFTDIFSNJOHPQIFUXFSLCFUSFGU 
IFUBESFTWBOEJFEJFOTUPQHFWFO
  %PPSIBMFOXBUOJFUWBOUPFQBTTJOHJT
%BUVN                                                                                            
)BOEUFLFOJOHWBOEFXFSLHFWFSPGWBOEJFOTBGHFWBBSEJHEF                                                   

.0%&-7"/)&5#&8*+47"/*/&/5*/(bedoeld bij artikel 49
#FXJKTWBOJOFOUJOHFOUVCFSDVMJOFUFTU $PEFYPWFSIFU8FM[JKOPQIFU8FSL
%FPOEFSHFUFLFOEF  OBBN WPPSOBBNFOBESFT                                EPLUFSJOEFHFOFFTLVOEF
WFSLMBBSUIFUi7FS[PFLPNJOFOUJOHuEE                                                            
IFNUPFHFTUVVSEEPPS OBBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFXFSLHFWFSPGCFOBNJOHFOBESFT
WBOEFPOEFSOFNJOH                                                                            

UFIFCCFOPOUWBOHFOFOCFWFTUJHUEBUIJK JOHFWPMHFEBUWFS[PFLFOPWFSFFOLPNTUJHEFFSCJKHFWPFHEFJOTUSVDUJFT
EFIFFSNFWS OBBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFXFSLOFNFS                                            
IFFGUPOEFSXPSQFOBBO
 FFOJOFOUJOHUFHFOUFUBOVT
 XBBSWBOEFFFSTUFJOKFDUJFWBOBOBUPYJOFXFSEHFHFWFOPQ
 XBBSWBOEFUXFFEFJOKFDUJFWBOBOBUPYJOFXFSEHFHFWFOPQ
 XBBSWBOEFEFSEFJOKFDUJFWBOBOBUPYJOFXFSEHFHFWFOPQ
FFOIFSOJFVXEFJOFOUJOHUFHFOUFUBOVTPQ
FFOJOUSBEFSNPUFTUPQUVCFSDVMJOFPQEJFFFOQPTJUJFWFOFHBUJFWF  VJUTMBHHBG
FFOJOFOUJOHIFSOJFVXEF  JOFOUJOHUFHFOUVCFSDVMPTF
PQ
FFOJOFOUJOHIFSOJFVXEF  JOFOUJOHUFHFOIFQBUJUJT#
PQ
FFOJOFOUJOHIFSOJFVXEF  JOFOUJOHUFHFO w w w w w w w w w  PQ
0QNFSLJOHFO                                                                                   
/#%FBSUTJOFOUFSNPFUEJUCFXJKT[PTQPFEJHNPHFMJKL POEFSHFTMPUFOFOQFSTPPOMJKLFPNTMBH 
UFSVHTUVSFOOBBSEPLUFS                                                                          
BSCFJETHFOFFTIFFSCJK                                                                             
 *OUFWVMMFOEPPSEFBSUTJOFOUFS
 *OUFWVMMFOEPPSEFXFSLHFWFSPGEPPSEJFOTBGHFWBBSEJHEF
 %PPSIBMFOXBUOJFUWBOUPFQBTTJOHJT
 ;JFi*OTUSVDUJFTUFOCFIPFWFWBOEFBSUTJOFOUFSuEJFCJKIFUi7FS[PFLPNJOFOUJOHu[JKOHFWPFHE
 *OUFWVMMFOEPPSEFXFSLHFWFSPGEPPSEJFOTBGHFWBBSEJHEF EJFEFOBBNFOWPPSOBBNPQHFFGUWBOEFBSCFJETHFOFFTIFFS
EJFWPPSIFUCFUSPLLFOCFESJKGPQUSFFEU BMTNFEFIFUWPMMFEJHBESFTWBOEFBSCFJETHFOFFTLVOEJHFEJFOTUXBBSBBOEJFEPLUFS
WFSCPOEFOJT
8BUEFJOFOUJOHUFHFOUFUBOVTCFUSFGU LFOOJTOFNFOWBOEFi*OTUSVDUJFTUFOCFIPFWFWBOEFBSUTJOFOUFSu*OEJFOTMFDIUTUXFF
JOKFDUJFTXFSEFOHFHFWFO PQNFSLFOEBUIFUPNHFBETPSCFFSEBOBUPYJOFHBBU
%BUVN                                  )BOEUFLFOJOHWBOEFBSUTJOFOUFS

......................

#*+-"(&

<.0%&-7"/%&*/&/5*/(40'56#&3$6-*/&5&45,""35
bedoeld bij artikel 55
*OFOUJOHTPGUVCFSDVMJOFUFTULBBSU $PEFYPWFSIFU8FM[JKOPQIFU8FSL
/BBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFXFSLHFWFS PGCFOBNJOHFOBESFTWBOEFPOEFSOFNJOH 


/BBN WPPSOBBNFOBESFTWBOEFQFSTPPOEJFBBOEFSFHMFNFOUBJSFJOFOUJOHPGIFSOJFVXEFJOFOUJOHPOEFSXPSQFOJT


"BSEWBOEFWPPSEF[FQFSTPPOWPPSHFTUFMEFPGEPPSEF[FMBBUTUFCFLMFEFCFUSFLLJOH

7FSLMBSJOHWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS
%FPOEFSHFUFLFOEF 
CFWFTUJHUIJFSCJKEBUCPWFOHFOPFNEFQFSTPPO[JDIPQPOEFSTUBBOEFEBUBIFFGUPOEFSXPSQFOBBOEFSFHMFNFOUBJSFWPPSTDISJG
UFOJO[BLF

JOFOUJOHIFSOJFVXEF  JOFOUJOH

UFHFOUFUBOVTIFQBUJUJT# 

UVCFSDVMJOFUFTU 

PQ                                                                                         
  %PPSIBMFOXBUOJFUWBOUPFQBTTJOHJT
  7PPSEFUFUBOVTJOFOUJOH EFEBUVNWBOEFEFSEFBOBUPYJOFJOKFDUJFPG JOWPPSLPNFOEHFWBM WBOEFUXFFEFJOKFDUJFWBO
HFBETPSCFFSEBOBUPYJOFPQHFWFO

%BUVN
)BOEUFLFOJOHWBOEFQSFWFOUJFBEWJTFVSBSCFJETHFOFFTIFFS
4UFNQFMWBOEF%JFOTUWPPS1SFWFOUJFFO#FTDIFSNJOH 
EFQBSUFNFOUPGBGEFMJOHCFMBTUNFUIFUNFEJTDIUPF[JDIU

*/4536$5*&45&/#&)0&7&7"/%&"354*/&/5&3
-VJEFOTEFCFQBMJOHFOWBOIFULPOJOLMJKLCFTMVJUWBOBVHVTUVTCFUSFGGFOEFEFCFTDIFSNJOHWBOEFXFSLOFNFSTUFHFO
EFSJTJDPTCJKCMPPUTUFMMJOHBBOCJPMPHJTDIFBHFOUJBPQIFUXFSLNPFUEFBSUTJOFOUFSEFWPMHFOEFSJDIUMJKOFOJOBDIUOFNFO
 7PPSBMFFSIJKEFXFSLOFNFSJOFOUPGPQOJFVXJOFOU NPFUEFBSUTJOFOUFS
B  IFNWSBHFOPGIJKPOMBOHTOJFUFFOPGBOEFSFJOFOUJOHPGIFSOJFVXEFJOFOUJOHIFFGUPOEFSHBBOFO JOWPPSLPNFOE
HFWBM IFNPNEFPWFSMFHHJOHWBOFFOHFOFFTLVOEJHFWFSLMBSJOHWFS[PFLFOUFOCFXJK[FWBOEFBBSEFOEFEBUVN
WBOEJFJOFOUJOHPGIFSOJFVXEFJOFOUJOH

*OEJFOEFXFSLOFNFSJOEBUHFWBMWFSLFFSUPGJOEJFOIJKUFS[FMGEFSUJKEUFHFOWFSTDIJMMFOEF[JFLUFONPFUXPSEFO
JOHFÌOU NPFUEFBSUTJOFOUFSUVTTFOEFPQFFOWPMHFOEFJOFOUJOHFOPGIFSOJFVXEFJOFOUJOHFOEFOPEJHFUJKEMBUFO
WFSMPQFOIJK[BMFSFWFOXFMPQUPF[JFOEBU[FCJOOFOEFLPSTUNPHFMJKLFUFSNJKOEJFWFSFOJHCBBSJTNFUEF[FOPPE
[BLFMJKLFUVTTFOUJKEXPSEFOVJUHFWPFSE
C  [JDIFSWBOWFSHFXJTTFOPGFSHFFODPOUSBJOEJDBUJFCFTUBBU
 0OEFSiCBTJTJOFOUJOHUFHFOUFUBOVTuNPFUXPSEFOWFSTUBBOFFOSFFLTWBOESJFPQFFOWPMHFOEFJOUSBNVTDVMBJSFJOTQVJUJO
HFOWBO NMBOUJUFUBOVTWBDDJO XBBSWBOEFFFSTUFUXFFXPSEFOVJUHFWPFSENFUFFOUVTTFOUJKEWBOWJFSÆBDIUXFLFO
FOEFEFSEF [FTÆUXBBMGNBBOEFOOBEFUXFFEFJOTQVJUJOH

0OEFSiSBQQFMJOFOUJOHUFHFOUFUBOVTuFFOJOUSBNVTDVMBJSFJOTQVJUJOHWBO NMBOUJUFUBOVTWBDDJOWPMHFOEPQEFCBTJT
JOFOUJOH
 %FJOFOUJOHPGIFSOJFVXEFJOFOUJOHUFHFOUVCFSDVMPTFNBHFOLFMXPSEFOWFSSJDIUXBOOFFSHFFOSFBDUJFPQUSFFEUPGHFFO
SFBDUJFNFFSPQUSFFEUUFHFOUVCFSDVMJOF
 *OHFWBMWBODPOUSBJOEJDBUJFNPFUEFBSUTJOFOUFS JOEJFOIJKWPPSEFCFUSPLLFOPOEFSOFNJOHOJFUBMTBSCFJETHFOFFTIFFS
PQUSFFEU JOIFUWBLi0QNFSLJOHFOuWBOIFUi#FXJKTWBOJOFOUJOHuEBUUFOCFIPFWFWBOEJFBSCFJETHFOFFTIFFSCJKEJU
EPDVNFOUJTHFWPFHE EFSFEFOFOPQHFWFOEJFIFNFSUPFIFCCFOBBOHF[FUWBOEFJOFOUJOHBGUF[JFOFOUFWFOTEF
EBUVNXBBSPQIJKEFXFSLOFNFS[BMXFFS[JFO

%FBSUTJOFOUFSNBHOJFUOBMBUFOEFXFSLOFNFSCJKXJFDPOUSBJOEJDBUJFTCFTUBBOUFHFQBTUFOUJKEFPQOJFVXUFPOUCJFEFO
PNIFN[PTQPFEJHNPHFMJKLEFHFXFOTUFJNNVOJUFJUUFWFSTUSFLLFO
 *OFOUJOHUFHFOIFQBUJUJT#

%FBSUTJOFOUFSWFSWVMU[FMGEFOPEJHFGPSNBMJUFJUFOUPUIFUWFSLSJKHFOWBOIFUWBDDJOUFHFOIFQBUJUJT#

)JKWFSSJDIUEFJOFOUJOHPWFSFFOLPNTUJHEFCFQBMJOHFOWBOBSUJLFM 

)JKPWFSIBOEJHUEFXFSLOFNFSEJFIJKIFFGUJOHFÌOUFFOCFXJKTWBOJOFOUJOHNFUWFSNFMEJOHWBOEFEBUBFOIFUHFCSVJLUF
WBDDJO FOFFOWFSLMBSJOHWBOJOFOUJOH CFTUFNEWPPSEFBSCFJETHFOFFTIFFS NFUEF[FMGEFJOMJDIUJOHFO

#*+-"(&

BIJLAGE VI
</*&5-*.*5"5*&7&-*+457"/0/%&3/&.*/(&/&/8&3,/&.&34%*&
0/%&38031&/;*+/""/&&/3*4*$07&3#0/%&/""/#-00545&--*/(
""/#*0-0(*4$)&"(&/5*"&/70038*&&&/*/&/5*/(0'&&/5&45
;*+/7003(&4$)3&7&/  >
*/&/5*/(5&(&/5&5"/64
0OEFSOFNJOHFO

8FSLOFNFST

-BOEFOUVJOCPVXCFESJKWFO JODMVTJFGEFTJFSUFFMU CPPN
LXFLFSJKFOFOUVJOEFSJKFO

%FXFSLOFNFSTEJFJOEF[FPOEFSOFNJOHFOFOJHFSMFJXFSL
WFSSJDIUFO NFUVJU[POEFSJOHWBOLBOUPPSXFSL

7FFPGQMVJNWFFCFESJKWFO
1BBSEFTUBMMFO WFFFOWBSLFOTTUBMMFO
)BBSTOJKEFSJKFO
4MBDIUIVJ[FOFOTMBDIUFSJKFO
7JMCFMVJLFO EFTUSVDUJFCFESJKWFO 
%BSNXBTTFSJKFOFOQFOTFSJKFO
#SPFJCBLLFO
%PSTPOEFSOFNJOHFO
0OEFSOFNJOHFOPGEJFOTUFOWPPSIFUSFJOJHFOWBOEFXFHFO 
WPPSIFUMBEFO MPTTFO TUPSUFO VJUTQSFJEFOPGTPSUFSFOWBO
WVJMOJTFOWPPSIFUMFEJHFOWBOSJPPM CFFSPGHJFSQVUUFO
0OEFSOFNJOHFOPGEJFOTUFOWPPSCFTUSBUJOHTXFSL

%FXFSLOFNFSTEJFFOJHFSMFJXFSLBBOEFXFHFOWFSSJDIUFO

0OEFSOFNJOHFOPGEJFOTUFOWPPSIFUPOEFSIPVEPGEFSFJOJ
HJOHWBOEFSJPMFO
0QTMBHQMBBUTFOWPPSTMJKL WVJMOJTPGNFTU
0OEFSOFNJOHFOPGEJFOTUFOWPPSIFUTUPSUFOWBOBGWBMXBUFS
0OEFSOFNJOHFOPGEJFOTUFOWPPSEF[VJWFSJOHWBOBGWBMXB
UFS
0OEFSOFNJOHFOWPPSEFWFSCSBOEJOHWBOWVJMOJT
)VJEFOEFQPUT
#FFOEFSEFQPUT
0OEFSOFNJOHFOWPPSIFUPQIBMFOWBOCFFOEFSFO
'BCSJFLFOWPPSCFFO IVJEFOMJKNPGHFMBUJOF
-BCPSBUPSJBWPPSCJPMPHJTDIPOEFS[PFLPGLMJOJTDIFCJPMPHJF 
[PXFMNFOTFMJKLBMTEJFSHFOFFTLVOEJHF XBBSEJFSFOXPSEFO
HFCSVJLUPGHFGPLU
"VUPQTJFEJFOTUFOFODPMMFHF[BMFOWPPSBOBUPNJF
-FFSMPPJFSJKFOFO[FFNUPVXFSJKFO

%FXFSLOFNFSTEJFCFMBTU[JKONFUIFUXFLFOWBOEFIVJ
EFO IFUTMJDIUFOFONFUFOJHXFSLXBBSCJKEFIVJEFOWPPS
IFUMPPJFOXPSEFOHFQSFQBSFFSEPGCFXFSLU
%FXFSLOFNFSTEJFFOJHFSMFJXFSLWFSSJDIUFOJOMPLBMFOXBBS
EJFIVJEFOXPSEFOPOEFSHFCSBDIUPGCFIBOEFME

7PEEFOPQTMBHQMBBUTFOFONBHB[JKOFO QBQJFSGBCSJFLFO 
TQJOOFSJKFOFOBOEFSFPOEFSOFNJOHFOEJFWPEEFOPQIBMFO 
CFIBOEFMFOPGTPSUFSFO

%FXFSLOFNFSTEJFCFMBTU[JKONFUIFUPQIBMFO JOPOUWBOHTU
OFNFO WFSWPFSFO TPSUFSFOPGIFUIBOUFSFOWBOOJFUEPFM
USFGGFOEPOUTNFUUFWPEEFO
%FXFSLOFNFSTEJFFOJHFSMFJXFSLWFSSJDIUFOJOMPLBMFOXBBS
EJFWPEEFOXPSEFOPOEFSHFCSBDIUPGCFIBOEFME

"MMFBOEFSFIJFSCPWFOOJFUWFSNFMEFPOEFSOFNJOHFOXBBS
IBOEFMXPSEUHFESFWFOJOPGHFCSVJLXPSEUHFNBBLUWBOOJFU
POUTNFUFOWPPSDPOTVNQUJFPOHFTDIJLUEJFSMJKLBGWBM [PBMT
IVJEFO IVJETOJQQFST IBBS CFFOEFSFO NBOFO IPPSOFO 
IPPSOCFFO FO[

%FXFSLOFNFSTEJFFOJHFSMFJXFSLWFSSJDIUFOXBBSCJK[FJO
DPOUBDULVOOFOLPNFONFUEJFOJFUPOUTNFUUFQSPEVLUFO 
NFUEFWPFSUVJHFO LVJMFO SFDJQJÌOUFOPGUPFTUFMMFOEJF
HFCSVJLUXPSEFOPN[FUFWFSWPFSFO UFWFS[BNFMFOPGUF
CFXFSLFO PGNFUIFUFSEPPSCFWVJMEFXBTPGQSPDFTXBUFS
%FXFSLOFNFSTEJFFOJHFSMFJXFSLWFSSJDIUFOJOMPLBMFOXBBS
EJFQSPEVLUFOXPSEFOPOEFSHFCSBDIUPGCFIBOEFME

#*+-"(&

*/&/5*/(5&(&/56#&3$6-04&
0OEFSOFNJOHFO

8FSLOFNFST

%JFOTUFOPGFFOIFEFOWPPSWFS[PSHJOHWBOCBDJMMFOESBHFST
JO[JFLFOIVJ[FO

"MEFXFSLOFNFSTEJFJOEF[FEJFOTUFOPGFFOIFEFONFU
FOJHFSMFJXFSL[JKOCFMBTU POHFBDIUPG[JKBMEBOOJFUEFFMVJU
NBLFOWBOIFU[JFLFOIVJTQFSTPOFFM

-BCPSBUPSJBWPPSNFOTFMJKLFFOEJFSHFOFFTLVOEJHFLMJOJTDIF
CJPMPHJFXBBSQSPEVLUFOXPSEFOHFIBOUFFSEEJFEPPSEF
UVCFSDVMPTFCBDJM[JKOCFTNFU

"MEFXFSLOFNFSTEJFJOEF[FMBCPSBUPSJBFOJHFSMFJXFSLWFS
SJDIUFO POHFBDIUPG[JKBMEBOOJFUEFFMVJUNBLFOWBOIFU
MBCPSBUPSJVNQFSTPOFFM
%FNFUEFWFS[PSHJOHWBOEFMBCPSBUPSJVNEJFSFOCFMBTUF
XFSLOFNFST

*/&/5*/(5&(&/)&1"5*5*4#
0OEFSOFNJOHFO

8FSLOFNFST

%JFOTUFOXBBSNFEJTDIFPOEFS[PFLFOXPSEFOWFSSJDIUFOPG "MEFXFSLOFNFSTEJFJOEF[FEJFOTUFO[JKOUFXFSLHFTUFME
EJFXBBSHFOFFTLVOEJHFWFS[PSHJOHXPSEUWFSTUSFLU
NFEJTDI QBSBNFEJTDI UFDIOJTDIFOPOEFSIPVETQFSTP
OFFM NFUVJU[POEFSJOHWBOIFUBENJOJTUSBUJFGQFSTPOFFM E
X[EFHFOFOEJFOPPJUJODPOUBDULPNFONFUTUPGGFOEJFIFU
WJSVTLVOOFOCFWBUUFO POHFBDIUPG[JKBMEBOOJFUEFFMVJU
NBLFOWBOEFEJFOTU*O[POEFSIFJE[JKOCFPPHEEFXFSLOF
NFSTEJFUFXFSLHFTUFME[JKOJOEJFOTUFOWPPSOJFSEJBMZTF 
BOFTUIFTJFBGEFMJOHFO PQFSBUJF[BMFO TUFSJMJTBUJFBGEFMJOHFO 
EJFOTUFOWPPSJOUFOTJFWFWFS[PSHJOH WFS[PSHJOHTEJFOTUFO
WBOEFJOUFSOFHFOFFTLVOEF WPPSBMIFQBUPMPHJF FOTQPFE
HFWBMMFOEJFOTUFO
-BCPSBUPSJBWPPSCMPFEUSBOTGVTJF

"MIFUQFSTPOFFM CFIBMWFIFUBENJOJTUSBUJFGQFSTPOFFM NFFS
CFQBBMEEFHFOFOEJFOPPJUJODPOUBDULPNFONFUTUPGGFOEJF
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 augustus 1996
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HOOFDSTUK IV:
BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ASBEST
Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen
de risico’s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S. 22.6.2007)
"'%&-*/(*50&1"44*/(4(&#*&%&/%&'*/*5*&4
Artikel 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 83/477/EEG van de
Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s
van blootstelling aan asbest op het werk (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8
van richtlijn 80/1107/EEG), gewijzigd door de richtlijn 91/382/EEG van de Raad van 25 juni
1991, door de richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 en door de richtlijn 2003/18/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, en de daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het is eveneens van toepassing op de erkende ondernemingen bedoeld in artikel 6bis van
dezelfde wet.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° asbest: de volgende vezelachtige silicaten:
a) actinolietasbest, CAS-nummer 77536-66-4(;
b) amosiet, CAS-nummer 12172-73-5*;
c) anthofyllietasbest, CAS-nummer 77536-67-5*;
d) chrysotiel, CAS-nummer 12001-29-5*;
e) crocidoliet, CAS-nummer 12001-28-4*;
f) tremolietasbest, CAS-nummer 77536-68-6*;
2° hechtgebonden asbest: asbestcement, asbesthoudende tegels en vloerbekledingen, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen
waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm die niet beschadigd
zijn of in goede staat verkeren.
3° losgebonden asbest: alle andere asbesthoudende materialen;
4° grenswaarde: de concentratie van asbestvezels in de lucht die gelijk is aan 0,1 vezel per
cm3, berekend als tijdgewogen gemiddelde (TGG);
5° werknemer blootgesteld aan asbest: werknemer die tijdens zijn werk wordt of kan worden
blootgesteld aan vezels afkomstig van asbest of van asbesthoudende materialen;
6° blootstelling aan asbest: blootstelling aan vezels afkomstig van asbest of van asbesthoudende materialen
7° meting: de monsterneming, de analyse en de berekening van het resultaat;
8° comité: het comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
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werknemers zelf, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
9° koninklijk besluit van 31 maart 1992: het koninklijk besluit van 31 maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de criteria voor de uitrusting en werking
van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies, 1, § 6, tweede lid, van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en in artikel 64nonies, tweede lid, van
het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen;
10° koninklijk besluit van 2 december 1993: het koninklijk besluit van 2 december 1993
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk;
11° koninklijk besluit van 23 oktober 2001: het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot
beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest);
12° koninklijk besluit van 28 mei 2003: het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers.
Art. 4.- De bepalingen van het koninklijk besluit van 2 december 1993 zijn van toepassing op
werkzaamheden waarbij werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest, voor
zover er geen specifieke bepalingen zijn opgenomen in dit besluit.
"'%&-*/(***/7&/5"3*4
Art. 5.- §1. De werkgever maakt een inventaris op van al het asbest en alle asbesthoudend
materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke
delen), en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. Indien nodig
vraagt hij hiertoe alle nuttige informatie op bij de eigenaren.
De bepaling, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de gedeelten van gebouwen,
de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden
geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Intact materiaal dat in normale
omstandigheden niet wordt beroerd, mag door monsternemingen, bedoeld om de inventaris op
te stellen, niet beschadigd worden.
§2. Voor de aanvang van de werkzaamheden, die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden, of andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest
kunnen inhouden, vult de werkgever die tevens opdrachtgever voor deze werkzaamheden is,
de in § 1 bedoelde inventaris aan met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk
bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. In dat geval mag intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt
beroerd, beschadigd worden door monsternemingen.
Art. 6.- De inventaris bestaat uit:
1° een algemeen overzicht van het asbest of de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn
op de plaatsen bedoeld in artikel 5;
2° een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die
moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven
tot blootstelling aan asbest;
$0%&9

3° per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
a) de toepassing waarin asbest is verwerkt;
b) een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;
c) de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
Art. 7.- Deze inventaris wordt bijgewerkt.
De werkgever kan zich bij het opstellen en het bijwerken van de inventaris laten bijstaan door
een dienst of laboratorium, erkend voor de identificatie van asbestvezels in materialen, volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1992.
Ingeval een ambtenaar belast met het toezicht het nodig oordeelt, of ingeval van betwisting
door het comité doet de werkgever voor het opmaken van de inventaris een beroep op een
erkende dienst of laboratorium.
Art. 8.- De preventieadviseur deskundig op het vlak van de arbeidsveiligheid, en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde dienst voor Preventie en Bescherming op het
werk geven elk schriftelijk advies over de inventaris.
Deze adviezen, alsmede de inventaris en de wijzigingen die erin worden aangebracht worden
ter informatie voorgelegd aan het comité.
Art. 9.- De inventaris wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren.
Art. 10.- De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van een onderneming van buitenaf die kunnen worden blootgesteld aan risico’s te
wijten aan asbest, overhandigt een kopie van de inventaris tegen ontvangstbewijs aan de werkgever van die werknemers.
Art. 11.- De werkgever van een onderneming van buitenaf die bij een werkgever, een zelfstandige of een particulier onderhoudswerken of herstellingswerken, verwijderingswerken
van materialen of sloopwerken komt uitvoeren treft, vooraleer de werken aan te vatten, alle
nodige maatregelen om de materialen te identificeren waarvan vermoed wordt dat ze asbest
bevatten.
Wanneer hij deze werken voor een werkgever uitvoert, vraagt hij hem de inventaris bedoeld
in artikel 5.
Het is hem verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventaris hem niet ter
beschikking is gesteld.
Indien er ook maar de geringste twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in een materiaal of constructie past hij de bepalingen van dit besluit toe.
"'%&-*/(***#&)&&34130(3".."
Art. 12.- §1. De werkgever die uit de inventaris opmaakt dat er asbest aanwezig is in zijn
onderneming, stelt een beheersprogramma op.
Dit programma heeft tot doel de blootstelling aan asbest van de werknemers, die al dan niet
behoren tot het personeel van de onderneming, zo laag mogelijk te houden.
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Dit programma wordt regelmatig bijgewerkt.
§ 2. Het beheersprogramma omvat:
1° een regelmatige beoordeling, minstens eenmaal per jaar, door middel van visuele inspectie van de toestand van het asbest en het asbesthoudend materiaal;
2° de toe te passen preventiemaatregelen;
3° de maatregelen die genomen worden met een overeenkomstige werkplanning wanneer
blijkt dat het asbest en het asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of zich
bevindt op plaatsen waar het beroerd of beschadigd kan worden.
De maatregelen bedoeld in het eerste lid, 3° kunnen inhouden dat het asbesthoudend
materiaal wordt gefixeerd, ingekapseld, onderhouden, hersteld of verwijderd volgens de
voorwaarden en de nadere regels bepaald bij dit besluit.
Art.13.- Na advies van de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid
en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk wordt het beheersprogramma aangepast aan de evolutie van de
toestand en wordt het voor advies voorgelegd aan het comité.
"'%&-*/(*77&3#0%4#&1"-*/(&/
Art. 14.- Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit
van 23 oktober 2001 zijn de activiteiten die de werknemers aan asbestvezels blootstellen bij
de winning van asbest, de vervaardiging en de verwerking van asbestproducten, dan wel de
vervaardiging en de verwerking van producten die doelbewust toegevoegde asbest bevatten,
verboden.
In afwijking van het eerste lid zijn het behandelen en storten van materialen die afkomstig zijn
van sloop- en asbestverwijderingswerken toegelaten.
Art. 15.- Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid, hogewaterdrukreinigers, luchtcompressoren, schuurschijven, en slijpmachines voor het bewerken, snijden of
schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal of ermee bekleed met
asbesthoudend materiaal, of voor het verwijderen van asbest is verboden.
Het gebruik van droge straalmiddelen voor dezelfde werkzaamheden is eveneens verboden.
In afwijking van het eerste lid mogen slijpmachines en schuurschijven gebruikt worden bij de
verwijdering van asbesthoudende lijmsoorten onder de voorwaarden vastgesteld in afdeling
X, onderafdeling V en voor zover deze machines uitgerust zijn met een individuele en rechtstreekse stofafzuiging met absoluutfilter.
"'%&-*/(73*4*$0#&003%&-*/(
Art. 16.- Bij alle werkzaamheden waarbij het gevaar van blootstelling aan asbest kan bestaan,
wordt het risico beoordeeld, ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de
werknemers aan asbest vast te stellen.
Deze risicobeoordeling wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 december 1993.
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Art. 17.- De betrokken werknemers en het comité worden om advies gevraagd over de risicobeoordeling, die hen onder geschreven vorm wordt voorgelegd.
In geval het toegelaten werkzaamheden, bedoeld in artikel 14, tweede lid, op vaste werkplaatsen betreft, wordt het comité voorafgaandelijk om advies gevraagd.
De betwistingen en geschillen omtrent de beoordeling of haar herziening worden beslecht
door de met het toezicht belaste ambtenaar.
"'%&-*/(7*.&5*/(&/
Art. 18.- Afhankelijk van de resultaten van de risicobeoordeling laat de werkgever, om de
naleving van de grenswaarde te waarborgen, de concentratie aan asbestvezels in de lucht op
de arbeidsplaats meten.
Deze metingen worden volgens plan en regelmatig uitgevoerd.
Art. 19.- De metingen worden uitgevoerd door laboratoria die, in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 maart 1992, erkend zijn voor de bepaling van de asbestvezelconcentratie in de lucht overeenkomstig de in het artikel 20 vermelde methode.
Het laboratorium doet hiervoor een beroep op zijn eigen werknemers.
Art. 20.- De meting van het asbestgehalte in de lucht op de arbeidsplaats wordt verricht volgens de norm NBN T96-102( of elke andere methode die gelijkwaardige resultaten oplevert.
Art. 21.- De monsterneming is representatief voor de persoonlijke blootstelling van de werknemer aan asbest.
De duur van de monsterneming wordt zo gekozen dat, hetzij door meting hetzij door tijdgewogen berekening, de representatieve blootstelling voor een achturige referentieperiode (één
ploeg) kan worden vastgesteld.
Art. 22.- De metingen worden uitgevoerd na advies van het comité.
Art 23. - Het comité wordt volledig geïnformeerd over de monsternemingen, de analyses en
de resultaten.
De werknemers en het comité krijgen inzage in de resultaten van de metingen van het asbestgehalte in de lucht en krijgen uitleg over de betekenis van deze resultaten.
Art. 24.- De werkgever treft eveneens passende maatregelen opdat, indien de resultaten de
grenswaarde overschrijden, de betrokken werknemers en het comité onmiddellijk hiervan op
de hoogte worden gesteld alsook van de oorzaak van de overschrijding en de getroffen maatregelen.
Art. 25.- De bepalingen van de artikelen 26 en 27 zijn uitsluitend van toepassing in de volgende gevallen:
1° wanneer de werknemers belast worden met de toegelaten werkzaamheden bedoeld in
artikel 14, tweede lid, waarbij asbest behandeld wordt;
2° wanneer de werken tot sloop of verwijdering van asbest worden uitgevoerd in de omgeving van een plaats waar er werknemers werken van de werkgever in wiens inrichting de
verwijderingswerken worden uitgevoerd.
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Art. 26.- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wijst na overleg met de preventieadviseur,
deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid van de bevoegde dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk, en na akkoord van het comité, de werkposten aan waar de monsternemingen zullen plaatshebben en bepaalt er de duur van.
De duur van de afzonderlijke monsternemingen wordt eveneens bepaald door rekening te
houden met de optimale filterbelasting, vermeld onder punt 4.4 van de norm NBN T96-102.
In geval er geen akkoord wordt bereikt binnen het comité wordt dit voorgelegd aan de met het
toezicht belaste ambtenaar die ambtshalve deze werkposten en de duur van deze monsternemingen bepaalt. Deze laatste kan te allen tijde bijkomende metingen opleggen.
Art. 27.- §1. Het asbestgehalte in de lucht wordt ten minste maandelijks gemeten en telkens
wanneer zich een technische wijziging voordoet.
Deze meetfrequentie kan verminderd worden tot éénmaal om de drie maanden wanneer beide
volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de situatie op de arbeidsplaats zich niet wezenlijk wijzigt;
2° de resultaten van de twee vorige metingen niet hoger liggen dan de helft van de grenswaarde voor asbestvezels.
§2. Wanneer groepen werknemers op dezelfde plaats identieke of gelijkaardige taken uitvoeren en hun gezondheid derhalve aan hetzelfde risico wordt blootgesteld, mag de monsterneming groepsgewijze worden verricht en mogen de resultaten van individuele monsternemingen derhalve worden geëxtrapoleerd naar de individuen van die groep.
"'%&-*/(7**"-(&.&/&.""53&(&-&/#*+#-00545&--*/(""/
"4#&45
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Art. 28.- De werkgever die werkzaamheden uitvoert waarbij werknemers tijdens hun werk
worden blootgesteld aan asbest doet voor de aanvang van deze werkzaamheden een melding
aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de werken worden uitgevoerd en aan zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Voor werken omschreven in afdeling X, wordt, onder voorbehoud van de bepalingen van
artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen, deze melding uiterlijk vijftien kalenderdagen voor de geplande aanvang van de
werkzaamheden gedaan.
Deze melding bevat minstens een beknopte beschrijving van:
1° de ligging van de bouwplaats;
2° de gebruikte of gehanteerde soorten en hoeveelheden asbest of de beschrijving van het
asbest waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld;
3° de verrichte werkzaamheden en toegepaste procédés;
4° het aantal betrokken werknemers;
5° de begindatum van de werken, alsmede de duur ervan;
6° de maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van de werknemers aan asbest te
beperken.
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Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbest, wordt een nieuwe melding gedaan.
Art. 29.- De werkgever stuurt tegelijkertijd met de melding aan de met het toezicht belaste
ambtenaar, een kopie van deze melding naar zijn comité en naar de betrokken werknemers.
Zij hebben initiatiefrecht en worden voorafgaandelijk aan de melding geraadpleegd.
Er wordt eveneens een kopie van deze melding gestuurd naar de werkgever van de onderneming die bedrijvig is op de plaats waar de werken zullen worden uitgevoerd.
De werkgever bedoeld in het tweede lid informeert volgende personen of organen over deze
melding:
1° de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
2° de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid van de bevoegde
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;
3° het comité, opgericht in zijn onderneming.
0OEFSBGEFMJOH**3FHJTUFS
Art. 30.- Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 28 mei 2003 houdt de werkgever op de arbeidsplaats een register bij
van de werknemers die worden blootgesteld aan asbest, dat de naam van de werknemers, de
aard en de duur van de werkzaamheden en de individuele blootstelling (uitgedrukt als de
concentratie van asbestvezels in lucht) vermeldt.
Dit register wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren en de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Art 31.- Dit register wordt gedurende veertig jaar na het einde van de blootstelling bewaard
in de hoofdzetel van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
interne of externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van de werkgever.
Het departement of de afdeling, belast met het medisch toezicht van de interne of externe
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk die zijn werkzaamheden staakt, verwittigt
de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk ten minste drie maanden op voorhand, ten einde deze de gelegenheid te geven te beslissen welke maatregelen moeten genomen
worden betreffende de bestemming van het register.
Art. 32.- Elke werknemer heeft inzage in zijn persoonlijke gegevens, vermeld in het register,
bedoeld in artikel 30.
Het comité heeft inzage in de anonieme collectieve gegevens, die in het register vermeld
staan.
0OEFSBGEFMJOH***(F[POEIFJETUPF[JDIU
Art. 33.- Onverminderd de specifieke bepalingen van deze afdeling zijn de bepalingen van het
koninklijk besluit van 28 mei 2003 van toepassing.
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Art. 34.- Voor hij wordt blootgesteld aan asbest wordt elke werknemer aan een voorafgaande
gezondheidsbeoordeling onderworpen. De praktische aanbevelingen voor het gezondheidstoezicht van de werknemers staan vermeld in bijlage I.
De betrokken werknemers worden, zolang er blootstelling is, ten minste éénmaal per jaar
onderworpen aan een periodieke gezondheidsbeoordeling.
Art. 35.- De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers onderworpen worden aan het voortgezet gezondheidstoezicht wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verklaart dat dit
vereist is voor de gezondheid van de betrokkenen.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verstrekt aan de betrokken werknemers alle informatie en advies omtrent dit voortgezet gezondheidstoezicht.
Art. 36.- Het gezondheidsdossier wordt gedurende ten minste 40veertig jaar na het einde van
de blootstelling bewaard.
0OEFSBGEFMJOH*7*OGPSNBUJFBBOEFXFSLOFNFST
Art. 37.- Vóór elke werkzaamheid waarbij de werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest krijgen deze werknemers en het comité de gepaste voorlichting over:
1° de mogelijke risico’s voor de gezondheid van blootstelling aan asbest;
2° de grenswaarde en de noodzaak van toezicht op het asbestgehalte in de lucht;
3° de voorschriften betreffende hygiënische maatregelen, met inbegrip van het rookverbod;
4° de te nemen voorzorgsmaatregelen voor het dragen en gebruiken van beschermingsmiddelen en -kledij;
5° de bijzondere voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te
houden.
Ingeval van werkzaamheden uitgevoerd op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, wordt het
comité regelmatig ingelicht.
0OEFSBGEFMJOH70QMFJEJOHWBOEFXFSLOFNFST
Art. 38.- Onverminderd de toepassing van de specifieke bepalingen van afdeling X, onderafdeling VI, verschaft de werkgever een passende opleiding aan alle werknemers die aan asbest
worden blootgesteld.
Deze opleiding wordt jaarlijks verstrekt. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het
comité geven een voorafgaand advies over het opleidingsprogramma en zijn uitvoering.
De inhoud van de opleiding is voor de werknemers gemakkelijk te begrijpen. Zij verschaft
hun de nodige kennis en vaardigheden inzake preventie en veiligheid, met name met betrekking tot:
a) de eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest, met
inbegrip van het synergetische effect van roken;
b) de soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in
installaties en gebouwen;
c) de handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;
d) de vereisten inzake het gezondheidstoezicht;
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e) de veilige werkmethoden en meettechnieken;
f) het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van de rol,
de keuze, de beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis van het gebruik van
ademhalingstoestellen;
g) de noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats;
h) de ontsmettingsprocedures;
i) de verwijdering van afvalstoffen
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Art. 39.- § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van het koninklijk besluit van 2 december
1993 wordt bij alle werkzaamheden waarbij werknemers tijdens hun werk worden blootgesteld aan asbest, de blootstelling op de arbeidsplaats tot een minimum beperkt en wordt zij in
ieder geval gehouden onder de grenswaarde.
De werkgever neemt hiertoe de volgende maatregelen:
a) vóór aanvang van de werken stelt hij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid, van de bevoegde dienst
voor Preventie en Bescherming op het werk hiervan op de hoogte;
b) het aantal werknemers dat aan asbest wordt blootgesteld, wordt zo klein mogelijk gehouden;
c) de arbeidsprocédés zijn zo ingericht dat er geen asbestvezels vrijkomen of dat, indien
zulks onmogelijk is, er geen asbestvezels in de lucht vrijkomen;
d) enkel handwerktuigen en mechanische werktuigen met lage snelheid die enkel grof stof
of snijdsels doen ontstaan mogen gebruikt worden;
e) alle lokalen en uitrustingen die dienen voor de behandeling van asbest of die met asbest
of asbesthoudend materiaal in contact komen, kunnen en worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en onderhouden;
f) asbest en materialen waaruit asbestvezels vrijkomen of stof dat asbest bevat, worden
opgeborgen en vervoerd in daartoe geschikte gesloten verpakkingen die voldoende
bestand zijn tegen stoten en scheuren en gekenmerkt overeenkomstig de bepalingen van
de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2001.
§ 2. Vòòr de aanvang van de werken stelt de werkgever de procedures vast om het afval te
verwijderen.
Er worden maatregelen genomen om te beletten dat asbestafval zou gemengd worden met
ander bouw- en sloopafval.
De afvalstoffen worden zo spoedig mogelijk verzameld, verpakt volgens de bepalingen van
de bovenstaande paragraaf 1, tweede lid, f) en van de arbeidsplaats weggevoerd.
De in deze paragraaf bedoelde afvalstoffen worden vervolgens behandeld overeenkomstig de
in het betrokken Gewest geldende bepalingen.
§ 3. Tenzij uit de resultaten van de risicobeoordeling blijkt dat het niet noodzakelijk is, neemt
de werkgever bovendien de volgende maatregelen:
a) de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd, worden, volgens de bepalingen van het
artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 december 1993, afgebakend en gesignaleerd met
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borden die het gevaar van asbest aanduiden en de gevolgen die het voor de gezondheid
kan hebben;
b) enkel de werknemers die ze voor hun werk of hun functie moeten betreden, hebben toegang tot deze plaatsen;
c) er worden ruimtes ingericht waar de werknemers zonder gevaar voor besmetting door
asbestvezels kunnen eten en drinken;
d) de passende werkkledij en beschermkledij die overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij en het koninklijk
besluit 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ter
beschikking wordt gesteld van de werknemers, worden dermate opgeborgen dat de werken de beschermkledij de normale kledij niet kunnen besmetten.
Het is verboden de werkkledij en beschermkledij buiten het bedrijf te brengen.
Indien het bedrijf niet zelf voor de reiniging ervan zorgt, wordt werkkledij en beschermkledij
gewassen in daartoe bijzonder uitgeruste, buiten het bedrijf gelegen wasserijen. In dat geval
wordt de kledij in hermetisch gesloten verpakkingen vervoerd;
e) indien het werk in een stoffige atmosfeer gebeurt, worden passende en adequate sanitaire
voorzieningen met douches ter beschikking gesteld van de werknemers;
f) de persoonlijke beschermingsmiddelen worden, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen, op een daartoe aangewezen plaats bewaard, voor ieder gebruik gecontroleerd en na ieder
gebruik gereinigd en tijdig hersteld en vervangen;
g) wanneer de blootstelling niet met andere middelen kan worden beperkt en de naleving van
de grenswaarde het dragen van individuele ademhalingstoestellen vereist, mag dit niet blijvend zijn en wordt het voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt. Voor
werkzaamheden waarbij het dragen van individuele ademhalingstoestellen vereist is worden
rustpauzes voorzien, afhankelijk van de fysieke en klimatologische belasting.
De bepaling van de rustperiodes gebeurt na voorafgaand advies [van de leden van het comité
en van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en in samenspraak met de betrokken werknemers (1)].
Art. 40.- De werkgever zorgt ervoor dat geen enkele werknemer wordt blootgesteld aan een
asbestconcentratie in de lucht die groter is dan de grenswaarde.
Bij overschrijding van de grenswaarde wordt het werk onderbroken. De oorzaken van de
overschrijding worden opgespoord en er worden zo snel mogelijk passende maatregelen genomen om deze situatie te verhelpen.
De werkgever vraagt het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité
over deze maatregelen.
In spoedeisende gevallen informeert de werkgever het comité over de getroffen maatregelen.
Het is verboden het werk te hervatten zolang er geen passende maatregelen ter bescherming
van de betrokken werknemers genomen zijn.
Om de doeltreffendheid van die maatregelen na te gaan, laat de werkgever het asbestgehalte
in de lucht onmiddellijk opnieuw meten.
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Art. 41.- Indien de blootstelling van de werknemers sporadisch is, met een geringe intensiteit
en uit de resultaten van de risicobeoordeling volgens artikel 16 blijkt dat de grenswaarde niet
zal worden overschreden, zijn de bepalingen van de artikelen 24, 28 tot 36, 39 § 3 en afdeling
X niet van toepassing, wanneer het werk bestaat in:
a) korte niet-continue onderhoudsactiviteiten, waarbij men uitsluitend in contact komt met
hechtgebonden asbest en die geen risico vormen op het vrijkomen van asbestvezels;
b) verwijdering van niet-beschadigde materialen, zonder deze stuk te maken, waarin de
asbestvezels stevig in een matrix zijn gebonden;
c) inkapselen en omhullen van asbesthoudende materialen die in goede staat zijn;
d) bewaking en onderzoek van de lucht en het nemen van monsters om vast te stellen of een
bepaald materiaal asbest bevat.
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Art. 42.- Voor bepaalde werkzaamheden zoals herstel en onderhoud waarvan wordt verwacht
dat ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestvezelconcentratie
in de lucht, de grenswaarde kan overschreden worden stelt de werkgever de beschermingsmaatregelen vast, bedoeld in deze afdeling, en past ze toe.
Deze maatregelen worden vóór de aanvang van de werken voorgelegd voor advies aan het
comité.
Art. 43.- Vóór het uitvoeren van de eigenlijke werkzaamheden en voorzover dit technisch
mogelijk is, bij werken aan installaties, machines, ketels, enz., onderzoekt de werkgever of en
in hoeverre het asbest of het asbesthoudend materiaal eerst moet worden verwijderd, hersteld
of ingekapseld.
Indien het asbest moet verwijderd worden, past hij de bepalingen van afdeling X toe.
Art. 44.- Vóór de aanvang van de werkzaamheden stelt de werkgever een werkplan op.
Dit werkplan vermeldt de maatregelen die worden genomen en de informatie die wordt verstrekt om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te waarborgen, inzonderheid:
a) het asbest en het asbesthoudend materiaal verwijderen voordat herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, behalve wanneer dit voor de werknemers een groter
risico zou inhouden dan het asbest of de asbesthoudende materialen niet te verwijderen;
b) de opgave van de aard, de opeenvolging en de waarschijnlijke duur van de werkzaamheden;
c) de opgave door middel van een schema van de plaats waar de werkzaamheden worden
verricht en van de collectieve preventiemaatregelen bedoeld in artikel 45;
d) de opgave van de methodes die worden gebruikt wanneer met asbest of asbesthoudend
materiaal wordt gewerkt;
e) het verstrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen bedoeld in artikel 48;
f) de opgave van de kenmerken van de apparatuur die gebruikt wordt voor:
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1° de bescherming en ontsmetting van de met de werkzaamheden belaste werknemers;
2° de bescherming van de andere personen die zich op of nabij de arbeidsplaats bevinden;
g) de opgave van de procedure die zal worden gevolgd wanneer de herstelwerkzaamheden
of onderhoudswerkzaamheden beëindigd zijn, om vast te stellen dat er geen risico’s van
blootstelling aan asbest op de arbeidsplaats meer zijn.
De met het toezicht belaste ambtenaren ontvangen op hun verzoek en vóór aanvang van de
werkzaamheden een kopie van het werkplan.
Dit werkplan bevindt zich op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en kan
door de werknemers, het comité en de met het toezicht belaste ambtenaren worden ingezien.
Art. 45.- De werkgever neemt collectieve preventiemaatregelen zoals de isolering, ventilatie,
afzuiging, bevochtiging, onderhoud van de lokalen, keuze van de technieken, apparatuur en
gereedschap, en het ter beschikking stellen van sanitaire installaties.
Art. 46.- Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat vezels afkomstig van asbest
of asbesthoudende materialen zich buiten de arbeidsplaatsen waar de activiteiten plaatsvinden
verspreiden.
De arbeidsplaatsen worden net gehouden, vrij van enig afval van asbesthoudend materiaal.
Art. 47.- Overeenkomstig de bepalingen inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering
worden er borden geplaatst die erop wijzen dat een overschrijding van de grenswaarde mogelijk is, en dat de werkzone enkel toegankelijk is voor daartoe opgeleide werknemers.
Art. 48.- De werkgever stelt passende ademhalingstoestellen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, waarvan het dragen verplicht is, ter beschikking van de werknemers.
Art. 49.- Hij stelt het programma van de vezelmetingen, en een verslag over het gevolg dat
eraan wordt gegeven, op.
Art. 50.- In toepassing van de bepalingen van de artikelen 23, 24, 37 en 38 verstrekt hij aan
de werknemers inlichtingen over de aard en het verloop van de werken en de specifieke
bescherming in elk stadium ervan. Van deze inlichtingen is een schriftelijke neerslag voor de
werknemers beschikbaar.
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Art. 51.- De sloop- en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudend materiaal worden
slechts uitgevoerd door ondernemingen die hun bekwaamheid op dit gebied hebben bewezen.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kunnen de eenvoudige handelingen, bedoeld
in onderafdeling III, worden uitgevoerd door elke werkgever, op voorwaarde dat de betrokken
werknemers een opleiding hebben genoten die beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in
onderafdeling VI.
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Art. 52.- Onverminderd het bepaalde in artikel 45 van het koninklijk besluit van 25 januari
2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, worden de werken overeenkomstig
de bepalingen van afdeling VII, onderafdeling I, gemeld.
Art. 53.- Voor alle sloop- en of verwijderingswerken van asbest of asbesthoudende materialen
stelt de werkgever een werkplan op.
Naast de gegevens bedoeld in artikel 44, tweede lid b) tot f) bepaalt dit werkplan:
a) dat het asbest en het asbesthoudend materiaal worden verwijderd voordat sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, behalve wanneer deze verwijdering voor de werknemers een
groter risico zou inhouden dan het asbest of de asbesthoudende materialen niet te verwijderen;
b) de procedure die zal worden gevolgd wanneer de sloop- en verwijderingswerkzaamheden
van asbest of asbesthoudend materiaal beëindigd zijn, om vast te stellen dat er geen risico’s van blootstelling aan asbest op de arbeidsplaats meer zijn bij de hervatting van het
werk.
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Art. 54.- De toepassing van de technieken bedoeld in deze afdeling doet geen afbreuk aan de
toepassing van de andere bepalingen van dit besluit, tenzij er in deze afdeling specifieke
bepalingen zijn vastgesteld.
Art. 55.- Al naargelang de toestand waarin het asbest of het asbesthoudend materiaal zich
bevindt, past de werkgever één van de volgende technieken toe:
1° eenvoudige handelingen;
2° de couveusezak-methode;
3° de hermetisch afgesloten zone.
De werkgever die de sloop- of asbestverwijderingswerken zal uitvoeren vraagt het advies over
de keuze van te gebruiken technieken van zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van
zijn preventieadviseur, deskundig op het gebied van arbeidsveiligheid van de bevoegde dienst
voor Preventie en Bescherming op het werk.
Hij informeert zijn comité en de werkgever bij wie de werkzaamheden worden verricht over
de gekozen techniek.
Deze laatste werkgever informeert op zijn beurt zijn preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en
zijn preventieadviseur, deskundig op het gebied van de arbeidsveiligheid van de bevoegde
dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, en zijn comité.
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Art. 56.- Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat
de concentratie van 0,01 vezels per cm3 niet wordt overschreden.
De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast voor de gevallen bepaald
in bijlage II, A bij dit besluit.
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Hierbij worden steeds de preventiemaatregelen, zoals bedoeld in bijlage II, B bij dit besluit,
in acht genomen.
0OEFSBGEFMJOH*7%F$PVWFVTF[BLNFUIPEF
Art. 57.- [§ 1. Het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat,
mag uitgevoerd worden door middel van de couveusezak-methode indien het werken in open
lucht betreft en voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn: (1)]
1° de totale diameter van de leiding inclusief de isolatie is ten hoogste 60 cm;
2° het gaat om een enkelvoudige leiding die gemakkelijk bereikbaar is;
3° de temperatuur van de leiding bedraagt zowel intern als extern maximum 30°C;
4° de isolatie is nauwelijks of niet noemenswaardig beschadigd of er zijn weinig vezels
zichtbaar en kleine beschadigingen moeten van die aard zijn dat ze door kleefband kunnen
worden gedicht;
5° de isolatie is niet omgeven door een harde mantel;
6° de isolatie bevat geen structuren die onverenigbaar zijn met het vlotte gebruik van de
couveusezak;
7° de couveusezak moet zonder problemen rond de leiding kunnen aangebracht worden;
[8° de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht is niet hoger dan 0,01 vezel per
cm3. (1)]
[§ 2. In afwijking van het bepaalde in § 1 mag de couveusezak-methode voor het verwijderen
van de isolatie rond leidingen, die losgebonden asbest bevat eveneens worden toegepast in
gesloten ruimten indien aan volgende bijkomende voorwaarden is voldaan:
1° uit de in afdeling V bedoelde risicobeoordeling blijkt dat de toepassing van deze methode
betere garanties biedt voor het welzijn van de werknemers dan de toepassing van enige
andere methode;
2° de afwijking wordt vermeld en omstandig gemotiveerd in de melding, bedoeld in afdeling
VII, onderafdeling I. (1)]
Art. 58.- De voorwaarden en nadere regels voor de toepassing van de couveusezak-methode
zijn vervat in bijlage III bij dit besluit.
Art. 59.- De werkgever stelt werkkledij en beschermkledij ter beschikking van zijn werknemers en zorgt er voor dat deze gedragen worden.
[De beschermkledij bestaat inzonderheid uit wegwerp of katoenen onderkledij, kousen, een
overall, een wegwerpoverall en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. Ze biedt een maximale bescherming tegen de blootstelling aan asbest, conform de desbetreffende bepalingen
van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. (1)]
Art. 60.- De werkgever stelt een passend ademhalingstoestel van het type volgelaatsmasker
al dan niet met gedwongen luchtcirculatie en P3-filter of volgelaatsmasker met een persluchtsysteem ter beschikking van de werknemers en zorgt er voor dat het gedragen wordt.
Art. 61.- Tijdens het werken met couveusezakken voert een erkend laboratorium per achturige werkdag minstens één representatieve persoonlijke meting en minstens één omgevingsmeting uit.
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De werkgever bepaalt vooraf welke maatregelen zullen genomen worden wanneer het resultaat van de meting van de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan
0,01 vezel per cm3.
Indien een overschrijding van deze concentratie wordt vastgesteld, wordt de met het toezicht
belaste ambtenaar hiervan op de hoogte gesteld evenals van de meetresultaten en de maatregelen die door de werkgever werden genomen.
Art. 62.- De werkgever stelt vóór de uitvoering van de werken de maatregelen vast die zullen
genomen worden in noodsituaties.
[Het is verboden de werken aan te vatten of verder te zetten wanneer vastgesteld wordt dat
niet voldaan is aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 57, § 1. (1)]
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Art. 63.- Alle sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen die niet voorzien zijn in de onderafdelingen III en IV worden uitgevoerd volgens de
methode van de hermetisch afgesloten zone.
Hiertoe neemt de werkgever preventiemaatregelen met betrekking tot de werkzone, waarvan
de inhoud is bepaald in bijlage IV, 1.A, van dit besluit.
Art. 64.- Tijdens de werken worden dagelijks metingen van de concentratie aan asbestvezels
in de omgevingslucht uitgevoerd, volgens de bepalingen van de bijlage IV, 1.B, van dit
besluit.
Art. 65.- De werkgever stelt de werkkledij en beschermkledij, evenals ademhalingstoestellen,
ter beschikking van de werknemers en zorgt er voor dat deze gedragen worden.
1. [De beschermkledij bestaat inzonderheid uit wegwerp of katoenen onderkledij, kousen, een
overall, een wegwerpoverall, handschoenen en veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen. Ze
biedt een maximale bescherming tegen de blootstelling aan asbest, conform de desbetreffende
bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. (1)]
De nadere regels voor het gebruik van de ademhalingstoestellen zijn bepaald in de bijlage IV,
1.C, van dit besluit.
De beschermingsmiddelen worden - in zoverre zij niet binnen de sluis op passende wijze en
zonder risico op contaminatie met asbestvezels worden gereinigd - na gebruik in hermetisch
gesloten verpakking vervoerd, en behandeld en gereinigd in daartoe geschikte installaties.
De werkgever stelt bezoekers geschikte beschermingsmiddelen ter beschikking, die dezelfde
bescherming bieden.
Art. 66.- De na te leven werkwijze bij verwijdering is als bijlage IV, 1.D bij dit besluit
gevoegd.
De beschrijving van de maatregelen bedoeld in bijlage IV, 1.A, 1.B, 1.C en 1.D, wordt toegevoegd aan het werkplan bedoeld in artikel 53.
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Art. 67.- Tijdens de werkzaamheden houdt de werkgever die de werken uitvoert op de
arbeidsplaats een werfregister bij. De inhoud is bepaald in bijlage IV, 2.
Dit werfregister wordt ter beschikking gehouden van het comité voor inzage.
Art. 68.- De werkgever organiseert de arbeidstijd volgens de bepalingen van bijlage IV, 3, na
voorafgaand advies van het comité.
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Art. 69.- Enkel de werknemers die voorafgaand de in deze onderafdeling bedoelde basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd mogen de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.
Deze opleiding wordt op een adequate en voor de betrokken werknemers passende manier
georganiseerd, opdat zij de nodige vaardigheden verwerven om deze werkzaamheden zonder
risico voor de gezondheid en veiligheid uit te voeren.
Er wordt eveneens een jaarlijkse bijscholing georganiseerd.
De werkgever doet voor het verstrekken van deze opleiding en deze bijscholing een beroep op
een instelling extern aan de onderneming.
De opleiding gaat vooraf aan het uitvoeren van de taken waarvoor zij is bedoeld.
Art. 70.- Voor werknemers belast met het slopen of verwijderen van die aasbest of asbesthoudende materialen slopen of verwijderen bedraagt de basisopleiding ten minste 32 uur en de
jaarlijkse bijscholing ten minste 8 uur.
Deze basisopleiding en jaarlijkse bijscholing zijn voor de helft van de duurtijd gewijd aan
praktijkoefeningen waarbij de werkomstandigheden van een bouwplaats voor de sloop of
verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen worden gesimuleerd, zonder dat hiervoor asbest of asbesthoudende materialen worden gebruikt.
Art. 71.- De opleiding zorgt ervoor dat de werknemers ten minste de nodige kennis verwerven
over de onderwerpen bedoeld in artikel 38, derde lid en over de volgende onderwerpen:
1° de reglementering inzake sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen;
2° de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen en de
daaraan verbonden risico’s voor de veiligheid en gezondheid;
3° de specifieke regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de noodprocedures en de ontsmettingsprocedures die voortvloeien uit het feit dat het gaat om
sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
4° de specifieke regels en technieken voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval.
Werfleiders krijgen dezelfde basisopleiding. Zij volgen een jaarlijkse bijscholing van 8 uur die
gericht is op de specifieke taken van werfleiders.
Voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen, bedoeld in artikel 56, verrichten
mag de opleiding zich beperken tot 8 uur en dient ze de reglementering inzake de sloop en
verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen niet te bevatten.
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1. Volgens de huidige kennis kan blootstelling aan asbest de volgende aandoeningen veroorzaken:
- asbestose;
- mesothelioom;
- longkanker;
- larynxkanker.
2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de geneesheer-arbeidsinspecteur, die hun
opdrachten vervullen in het kader van de toepassing van dit besluit, zijn vertrouwd met de
voorwaarden en omstandigheden van de blootstelling van de werknemer.
3. Het gezondheidstoezicht van de werknemers wordt uitgevoerd volgens de beginselen en
de gebruiken van de arbeidsgeneeskunde. Het omvat minstens de volgende maatregelen:
- een persoonlijk gesprek;
- een algemeen klinisch onderzoek, met name van de borstkas;
- een onderzoek van de ademhalingsfunctie (spirometrie en flow-volumecurve);
- een larynxonderzoek.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of de geneesheer-arbeidsinspecteur besluiten op
grond van de jongste inzichten van de arbeidsgeneeskunde tot verder onderzoek, zoals cytologisch onderzoek van het sputum, röntgenonderzoek van de borstkas of computertomografie.
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1° hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn
en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
2° hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die
verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de
verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
3° asbesthoudende dichtingen of pakkingen;
4° asbesthoudende koorden en geweven materialen;
5° asbesthoudende remvoeringen en analoge materialen;
[6° losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd
is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen; (1)]
7° asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er
geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of
de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door
middel van vochtige doeken.
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1° de te verwijderen of te demonteren materialen worden voorafgaand gefixeerd met een
daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht
zo laag mogelijk te houden;
2° de techniek voor de uitvoering van de werken werd overeenkomstig afdeling VI, geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium, om na te gaan of door
de toepassing van deze techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel
per cm3;
3° indien de in punt 2° vermelde concentratie wordt overschreden, wordt een andere techniek
toegepast;
4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingstoestel
dat filtreert met doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere
doelmatigheid;
5° de werknemers hebben de specifieke opleiding bedoeld in afdeling X, onderafdeling VI
gevolgd.
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De couveusezak-methode wordt enkel toegepast door werkgevers die bewezen hebben te
beschikken over de nodige bekwaamheid om deze methode toe te passen.
De couveusezak beantwoordt aan de volgende voorwaarden:
1° vervaardigd zijn uit stevige doorzichtige plastiekfolie met een minimale dikte van 200 (m;
2° twee handschoenen en een gereedschapszakje ingebouwd hebben;
3° gemakkelijk hermetisch af te sluiten zijn;
4° voorzien zijn van een afsluitbare opening voor de spuitmond van de vloeistofverstuiver en de stofzuiger.
Wanneer tijdens de uitvoering van de verwijderingswerken de couveusezak scheurt, worden onverwijld de volgende maatregelen getroffen:
1° alle materiaal wordt onmiddellijk gefixeerd;
2° de overblijvende asbestvezels worden onmiddellijk verwijderd met een stofzuiger die
uitgerust is met een absoluutfilter;
3° het afval wordt verwijderd volgens de regels bepaald in artikel 39 § 2;
4° er worden overeenkomstig de artikelen 19 tot 22 metingen uitgevoerd om te bepalen
of de omgeving niet door het asbest werd besmet;
5° de werknemers nemen een douche.
De couveusezak met inbegrip van de arbeidsmiddelen wordt op dergelijke wijze rond de
leiding aangebracht dat deze niet beschadigd wordt en er vanaf het moment van de verwijderingswerken geen asbestvezels in de omgevingslucht kunnen vrijkomen.
Tijdens de verwijdering van het asbest wordt er voor gezorgd dat alle zichtbare asbestvezels verwijderd worden.
Na de verwijdering van het asbest worden de ontblote leiding en het asbestafval gefixeerd.
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De arbeidsmiddelen worden verwijderd en gereinigd op een wijze die geen enkele verspreiding van asbestvezels in de omgevingslucht veroorzaakt.
Het asbestafval, dat onderaan in de zak werd opgevangen, wordt afgesloten van de rest
van de zak en dit afzonderlijk ingepakte afval wordt van de leiding verwijderd. Een asbestafvalzak wordt rond de couveusezak met daarin het asbestafval aangebracht, waarna de
asbestafvalzak hermetisch wordt afgesloten. De hele procedure gebeurt zodanig dat het
vrijkomen van asbestvezels in de omgevingslucht wordt voorkomen.
De beide uiteinden van de nog niet verwijderde asbestisolatie worden afgekleefd.

BIJLAGE IV
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1.A De werkzone:
1° de werkzone wordt met een dubbele luchtdichte laag afgesloten. De twee lagen worden
zo aangebracht dat ze makkelijk van elkaar kunnen verwijderd worden zonder de hermetische afsluiting teniet te doen. Een reeds bestaande luchtdichte afsluiting, zoals een muur,
vloer of zoldering mag beschouwd worden als een buitenste laag.
Indien deze dubbele afsluiting om technische of veiligheidsredenen niet uitvoerbaar is,
wordt dit omstandig in het werkplan gemotiveerd;
2° alle apparatuur die zich in de werkzone bevindt wordt na uitschakeling en nadat ze is
afgekoeld uit deze werkzone verwijderd of luchtdicht ingepakt;
3° het elektriciteitsnet wordt uitgeschakeld, tenzij dit om technische of veiligheidsredenen
niet mogelijk is;
4° de toegang tot de werkzone wordt beperkt door een inkomsluis die uit minstens drie
afzonderlijke afdelingen bestaat: een buitenste afdeling, een tussenafdeling, voorzien van
een douchecel, en een binnenste afdeling;
5° er wordt een afzonderlijke materiaalsluis voorzien waarvan het gebruik in het punt 1.D,
3° wordt omschreven;
6° vóór het begin van de werken wordt met een rooktest of een evenwaardige test de luchtdichtheid van de werkzone gecontroleerd.
Deze test wordt uitgevoerd vóór de werkzone in onderdruk wordt gebracht.
Voor het uitvoeren van de test worden de minst schadelijke producten gebruikt. De
nodige maatregelen worden genomen om de blootstelling van de werknemers aan de rook
te beperken;
7° de werkzone wordt 24 uur op 24 in blijvende onderdruk gehouden tussen min tien en min
veertig Pascal, met één of meer centrale afzuiginrichtingen die zijn uitgerust met een absoluutfilter. Deze onderdruk wordt gedurende de werkzaamheden continu geregistreerd.
De afzuiging verzekert minimum vier maal per uur een totale luchtverversing van de
werkzone. Hiervan kan om technische redenen afgeweken worden mits opname in het
werkplan van een omstandige motivering. De efficiëntie van de absoluutfilter en van de
afzuiging wordt minstens dagelijks gecontroleerd aan de hand van luchtmetingen zoals
bepaald in het punt 1.B). De afzuiginrichting voert de gefilterde lucht rechtstreeks naar de
buitenlucht;
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8° bij het betreden van de werkzone wordt in de buitenste afdeling de werkkledij gewisseld
met de persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder de ademhalingstoestellen. Vervolgens wordt de werkzone betreden via de tussenafdeling en de binnenste afdeling;
9° bij het verlaten van de werkzone ontkleedt met zich vooreerst volledig in de binnenste
afdeling, maar houdt men voorlopig het ademhalingstoestel aan. De overige persoonlijke
beschermingsmiddelen worden onmiddellijk opgeborgen in een luchtdichte zak en achtergelaten in deze afdeling. Vervolgens wordt de tussenafdeling betreden die voorzien is van
een douchecel met warm water. Hier wordt een douche genomen waarbij aanvankelijk het
ademhalingstoestel wordt aangehouden. Na de eerste douche met masker op wordt de
afsluitdop op de P3-filter gezet (langs de aanzuigkant) en wordt het masker afgezet.
Vervolgens wordt een tweede douche genomen en wordt het masker grondig afgespoeld.
De P3-filter wordt losgeschroefd van het masker en in een asbestafvalzak opgeborgen.
Vervolgens gaat men met het gereinigde masker naar de buitenste afdeling (propere zone)
om zich aldaar af te drogen en aan te kleden.
Deze drie afdelingen staan in onderdruk ten opzichte van de omgeving buiten de werkzone en zij worden dagelijks gereinigd;
10° tijdens de werken worden dagelijks metingen van het asbest in de omgevingslucht uitgevoerd zoals bepaald in het punt 1.B.
11° bij het einde van de werkzaamheden wordt de luchtdichte afsluiting van de werkzone als
volgt afgebouwd:
- nadat alle asbest werd verwijderd,wordt op de vaste oppervlakken en op de binnenste
laag van de luchtdichte afsluiting een fixatielaag aangebracht;
- na het drogen van deze laag wordt de binnenste laag verwijderd;
- vóór het verwijderen van de rest van de luchtdichte afsluiting, bedoeld in 1), worden
metingen, zoals bedoeld in 12) uitgevoerd;
Deze metingen mogen slechts uitgevoerd worden nadat is vastgesteld dat de ruimte
net, droog en vrij is van zichtbare resten van asbest of asbesthoudend materiaal.
Hiertoe verstrekt de persoon belast met de leiding van de werkzaamheden op de
bouwplaats aan de werkgever een geschreven verklaring waarin hij bevestigt dat een
visuele inspectie werd uitgevoerd en dat hij heeft vastgesteld dat aan de voornoemde
voorwaarden werd voldaan. Het laboratorium, dat de metingen uitvoert, ontvangt een
afschrift van deze verklaring;
- wanneer blijkt dat de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van de meting van
de concentratie van asbestvezels onder 0, 01 vezel per cm3 ligt, mag het resterende
gedeelte van afdichting worden verwijderd en mag de lucht in de werkzone in onmiddellijk contact gebracht worden met de omgevingslucht.
12° De metingen, vereist voor het verwijderen van de rest van de luchtdichte afsluiting, beantwoorden aan de volgende criteria:
- tijdens de monsterneming staat de afzuiginginstallatie af en wordt de lucht verstoord
om de latere werkomstandigheden te simuleren;
- de filterhouders worden aangebracht op een hoogte tussen 1 à 2 meter boven de vloer
en worden naar beneden gericht;
- in verticale ruimten met belangrijke afmetingen (zoals kokers en liftkooien) worden
de filterhouders geplaatst op een hoogte die representatief is voor de blootstelling van
de werknemers;
- de meetapparatuur staat verspreid opgesteld over de volledige werkzone.
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Het minimum aantal monsters wordt bepaald door het geheel getal dat juist lager is dan
het resultaat van de volgende formule:
A1/3-1
“A” wordt als volgt bepaald:
1° wanneer de hoogte van de werkzone lager is dan 3 meter, of wanneer deze hoogte
minstens zoveel bedraagt maar waar de blootstelling normalerwijze alleen op grondniveau gebeurt, dan is “A” de oppervlakte van de werkzone uitgedrukt in vierkante
meter;
2° In de andere gevallen is “A” één derde van het volume van de werkzone uitgedrukt in
kubieke meter.
Wanneer zich binnen de werkzone grote voorwerpen bevinden (zoals ketels), dan mag hun
volume worden afgetrokken van het totale volume van de werkzone.
(De formule heeft geen theoretische betekenis maar is een vuistregel die een cijfer van de
juiste grootteorde oplevert voor het minimum aantal te nemen monsters).
In elk geval worden er ten minste twee monsters genomen. Indien het volume van de
werkzone minder dan 10 kubieke meter bedraagt, volstaat één monster.
De persoon die instaat voor het plannen van de metingen kan oordelen dat meer monsters
nodig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkzone duidelijk onderverdeeld
is, bijvoorbeeld wanneer een hele verdieping van een gebouw, met daarin verschillende
kamers, de werkzone vormt.
Voorbeelden van het aantal te nemen monsters bij gebruik van de hierboven vermelde
formule:
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De minimum monsternemingsduur bedraagt vier uur en het minimaal aangezogen volume
bedraagt 0,48 kubieke meter.
Indien vier of minder monsters genomen worden, ligt de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van alle resultaten beneden 0,01 vezel per cm3.
Indien meer dan vier monsters worden genomen, ligt de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval voor alle monsters onder 0,015 vezel per cm3 en voor tenminste 80% van
deze monsters onder 0,01 vezel per cm3. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan
wordt opnieuw gereinigd en worden de metingen daarna overgedaan.
Referenties: MDHS 39/4 (Asbestos fibres in air). Health and Safety Executive (Verenigd
Koninkrijk).
Een afgevaardigde van de dienst of het laboratorium, waaraan de metingen worden toevertrouwd, is voortdurend aanwezig tijdens de metingen om toezicht te houden op de
monsterneming. De voortdurende aanwezigheid van deze afgevaardigde kan vervangen
worden door het inzetten van gepaste middelen om controle uit te oefenen op het verloop
van de monsternemingen, op het zich voordoen van incidenten en op de toegang van
derden tot de installatie en de bijhorende uitrustingen.
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Het beginnen en het stopzetten van de monsterneming wordt door de afgevaardigde zelf
van de erkende dienst of het erkend laboratorium uitgevoerd.
1.B Metingen van de concentratie van asbestvezels in de omgevingslucht
Tijdens de werken worden [per achturige werkdag (1)] metingen van de concentratie van
asbestvezels in de omgevingslucht uitgevoerd op de volgende plaatsen:
- de buitenste afdeling van de inkomsluis;
- de uitgang(en) van de afzuiginrichting(en);
- de uitgang van de materiaalsluis;
- op nader te bepalen kritieke plaatsen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
Het resultaat van deze analyses, uitgedrukt als bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval,
mag niet hoger liggen dan 0,01 vezel per cm3. De duur van de monsterneming bedraagt minimum 4 uur en het aangezogen volume minimum 0,48 kubieke meter.
De werkgever bepaalt vooraf welke maatregelen zullen genomen worden wanneer de meting
van de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan 0,01 vezel per cm3.
Elke overschrijding van deze concentratie wordt in het werfregister, bedoeld in artikel 67,
genoteerd, samen met de maatregelen die door de werkgever worden genomen. Indien er een
overschrijding is van de grenswaarde (0,1 vezel per cm3) uitgedrukt als bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval wordt de met het toezicht belaste ambtenaar hiervan op de hoogte
gesteld evenals van de meetresultaten en de maatregelen die door de werkgever werden genomen.
Een afgevaardigde van de dienst of het laboratorium, aan wie de metingen worden toevertrouwd, is voortdurend aanwezig tijdens de metingen om toezicht te houden op de monsterneming.
1.C Gebruik van ademhalingstoestellen, zoals bedoeld in artikel 65
De ademhalingstoestellen zijn ofwel van het onafhankelijke type, ofwel werken zij met luchttoevoer, ofwel bieden zij een evenwaardige bescherming door een combinatie van overdruk
met totale filtering van de lucht.
De werkgever stelt voor de ademhalingstoestellen een sluitende procedure op die garanties
biedt voor de volledige bescherming van elke afzonderlijke werknemer, alsook een onderhoudsprocedure die volledige garanties biedt voor een correct functioneren ervan tussen de
onderhoudsbeurten. Deze procedures worden schriftelijk vastgesteld en gemotiveerd. Ze worden voor advies aan het comité voorgelegd.
1.D Te volgen werkwijze bij verwijdering
1° de stofemissie binnen de werkzone wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit betekent inzonderheid dat het materiaal grondig wordt bevochtigd vóór het verwijderd wordt. Bij het
bevochtigen wordt de hoeveelheid water zo gedoseerd dat geen water vanuit de werkzone
naar buiten dringt en dat er geen plassen in de werkzone blijven staan. Indien om technische redenen of veiligheidsredenen het vochtig verwijderen niet uitvoerbaar is, wordt dit
omstandig in het werkplan gemotiveerd;
2° er wordt gelijke tred gehouden met het losmaken van het materiaal en het verwijderen
ervan door opzuigen of verpakken zodat verder geen verontreiniging binnen de werkzone
wordt veroorzaakt;

#*+-"(&

3° het asbestafval wordt verpakt in stofdichte verpakkingen. Deze worden gesloten en door
manuele druk voldoende ontlucht om het risico op scheuren te voorkomen. Dit afval
wordt verwijderd langs een andere weg dan die welke door de werknemers wordt gebruikt
om zich in en uit de hermetische zone te begeven, en met name via een materiaalsluis met
watergordijn. De verpakkingen worden vervolgens van een tweede verpakking voorzien.
Die dubbele verpakking wordt hermetisch gesloten, geëtiketteerd volgens de bijlage van
het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 en volledig stofvrij en zonder beschadiging
buiten de materiaalsluis opgevangen.
Alle in de werkzone gebruikt materiaal dat niet gemakkelijk ontstoft kan worden, wordt
als afval beschouwd.
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Het werfregister bevat de volgende rubrieken:
1. de identiteit van de persoon belast met de leiding van de werkzaamheden op de bouwplaats;
2. een afschrift van de formulieren voor de gezondheidsbeoordeling van alle werknemers die
betrokken zijn bij de sloop of verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen,
uitgevoerd met de techniek van de hermetisch afgesloten zone;
3. de vaststellingen gemaakt tijdens de rooktest, bedoeld in punt 1.A, 6 van deze bijlage;
4. de bijzondere maatregelen die door de ambtenaar belast met het toezicht worden opgelegd
of toegelaten, rekening houdend met de technische kenmerken van de bouwplaats of het
uit te voeren werk en met de aard van het risico voor de werknemers;
5. de verslagen van de metingen, bedoeld in punt 1.A, 11), derde streep en punt 1.B;
6. het verslag van de incidenten die zich tijdens de werkzaamheden hebben voorgedaan en
die een besmetting van de inkomsluizen of aangrenzende zones of een blootstelling van
de werknemers hebben veroorzaakt;
7. de overschrijdingen van 0, 01 vezel per cm3 en van 0, 1 vezel per cm3 uitgedrukt als
bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval en de maatregelen die werden genomen;
8. de dagelijkse vermelding van de naam van de werknemers die op de bouwplaats aanwezig
zijn. Bij elke werknemer wordt het beginuur en het einduur van zijn dagtaak vermeld en
de aard van de uitgevoerde activiteit;
9. de naam van de bezoekers en hun functie;
10. eventuele opmerkingen van de met het toezicht belaste ambtenaren.
%FPSHBOJTBUJFWBOEFBSCFJETUJKE CFEPFMEJOBSUJLFM
De organisatie van de arbeidstijd is het voorwerp van een risicoanalyse, die rekening houdt
met de bijzondere arbeidsomstandigheden. Geen enkele werknemer mag langer dan twee uur
ononderbroken in een hermetisch afgesloten werken.
Mits gunstig advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer mag onder welomschreven
voorwaarden gedurende langere periodes worden gewerkt.
Pauzes worden ingelast om te vermijden dat er een belasting ontstaat ten gevolge van de
zwaarte van het werk.
Visueel of auditief contact met een persoon buiten de hermetische zone is op elk ogenblik
mogelijk.
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TITEL VI:
ARBEIDSMIDDELEN
HOOFDSTUK I:
ALGEMENE BEPALINGEN
Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S.
28.9.1993)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering
op het werk (B.S. 19.9.1997)
(2) koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus
1993 (B.S. 4.6.1999)
(3) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
Omzetting in Belgisch recht van de tweede bijzondere richtlijn 89/655/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats, gewijzigd bij: de richtlijn 95/63/EG van 5 december 1995
[Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (2)]
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen
en installaties;
2° gebruik van arbeidsmiddelen: elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals
ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouwing,
onderhoud, verzorging, waaronder met name ook reiniging;
3° A.R.A.B.: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de
besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 3.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen die in de onderneming of in de inrichting ter beschikking van de werknemers worden
gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen kunnen worden gewaarborgd.
[Bij de keuze van de arbeidsmiddelen die hij overweegt te gebruiken, houdt de werkgever
rekening met de arbeidsomstandigheden en de specifieke kenmerken van de arbeid en met de
in de onderneming of inrichting, met name op de werkpost, bestaande risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en, in voorkomend geval, de risico’s die daaraan
zouden kunnen worden toegevoegd door het gebruik van de desbetreffende arbeidsmiddelen.
(2)]
$0%&9

[Wanneer het niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werknemers aldus volledig te waarborgen bij het gebruik van arbeidsmiddelen, treft de werkgever passende maatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken. (2)]
[Art. 4.- De werkpost en de houding van de werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen,
alsmede de ergonomische beginselen, moeten door de werkgever ten volle in aanmerking
worden genomen bij de toepassing van de minimumvoorschriften van de bijlage I. (2)]
[Art. 5.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de arbeidsmiddelen worden opgesteld, gebruikt en, in voorkomend geval gemonteerd en gedemonteerd, in overeenstemming
met de bepalingen van bijlage II.
Wanneer het gebruik van een arbeidsmiddel een specifiek gevaar voor de veiligheid of de
gezondheid van de werknemers kan opleveren, neemt de werkgever de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat:
1° het gebruik van het arbeidsmiddel voorbehouden blijft aan de werknemers die met het
gebruik belast zijn;
2° de betrokken werknemers in geval van herstelling, ombouwing, onderhoud of verzorging
daartoe een specifieke bekwaamheid bezitten. (2)]
[Art. 6.- Onverminderd de bepalingen van de artikelen 17 tot 21 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk neemt de werkgever de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers, bedoeld in artikel 5, tweede lid, 2°, een adequate specifieke opleiding krijgen. (2)]
Art. 7.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers
over voldoende informatie en, in voorkomend geval, over gebruiksaanwijzingen betreffende
de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen beschikken.
Deze informatie en deze gebruiksaanwijzingen moeten ten minste bevatten:
* de omstandigheden waaronder de arbeidsmiddelen dienen te worden gebruikt;
* voorzienbare abnormale situaties;
* de conclusies die, in voorkomend geval, kunnen worden getrokken uit de bij het gebruik
van arbeidsmiddelen opgedane ervaringen.
Deze informatie en deze gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn.
[De werknemers dienen te worden gewezen op de gevaren die zij lopen, op de arbeidsmiddelen in hun onmiddellijke werkomgeving en op de veranderingen die voor hen van belang
zijn, voor zover die betrekking hebben op de in hun onmiddellijke werkomgeving gesitueerde
arbeidsmiddelen, ook al maken de werknemers hiervan geen rechtstreeks gebruik. (2)]
Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig moeten de nodige schriftelijke
instructies bestaan voor hun werking, hun gebruikswijze, hun inspectie en hun onderhoud. De
inlichtingen betreffende de veiligheidstoestellen worden gevoegd bij die instructies.
[De instructies worden geviseerd en, als het past aangevuld door de preventieadviseurs van de
interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die belast zijn met de
opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beschik-

$0%&9

ken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998. (2)]
[Art. 8.1.- Iedere bestelling van installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen omvat
in de bestelbon of in het lastencohier de eis van de naleving van:
1° de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
2° de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten
en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in
artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De preventieadviseurs van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk die belast zijn met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in artikel 14,
derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998 nemen deel aan de werkzaamheden voor het opstellen van de bestelbon. Gebeurlijk doen zij aanvullende vereisten bijvoegen
op het gebied van de veiligheid en hygiëne na raadpleging, indien nodig, van andere bevoegde personen.
De bestelbon wordt geviseerd door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne
dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst. (2)]
Art. 8.2.- Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin de naleving
van de bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne verantwoord
wordt.
[Art. 8.3.- Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag dat de naleving vaststelt van:
1° de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
2° de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten
en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in
artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Het verslag wordt opgesteld door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne
dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de interne dienst, in overleg met de
andere preventieadviseurs van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk die belast zijn met de opdrachten en taken bedoeld in artikel 5 en artikel 7,§1 van
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in
artikel 14, derde lid van hetzelfde koninklijk besluit van 27 maart 1998, en na raadpleging,
indien nodig, van andere bevoegde personen. (2)]
Art. 8.4.- Wat betreft de installaties, de machines en de gemechaniseerde werktuigen reeds in
exploitatie op 25 juli 1975 wordt bij ontstentenis van een reeds bestaand gelijkaardig verslag
een verslag opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 8.3.
Art. 8.5.- De bepalingen van de artikelen 8.2., 8.3. en 8.4. zijn niet van toepassing:
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1° voor de machines, gemechaniseerde werktuigen, onderdelen van machines of van installaties die voorzien zijn van een merk van keuring, goedkeuring of overeenkomst aangebracht bij toepassing van een uitvoeringsbesluit van de wet van 11 juli 1961 betreffende
[de waarborgen welke de machines, de onderdelen van machines, het materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de beschermingsmiddelen inzake veiligheid en
gezondheid (2)] moeten bieden;
2° voor de machines, toestellen, installaties en onderdelen van machines, van toestellen en
van installaties, gecontroleerd in toepassing van het A.R.A.B. door een erkend organisme;
3° voor de voorwerpen bedoeld in artikel 8.1. inzake veiligheid en hygiëne gelijkvormig aan
een exemplaar waarvoor aan de vereisten van de artikelen 8.1., 8.2., 8.3. en 8.4. reeds
voldaan werd; althans wat de aspecten betreft die gedekt zijn door het merk van keuring,
goedkeuring of overeenkomst aangebracht in toepassing van een uitvoeringsbesluit van de
voornoemde wet van 11 juli 1961, gedekt zijn ingevolge de controle die in toepassing van
het A.R.A.B. werd uitgevoerd door een erkend organisme of gedekt zijn ingevolge een in
toepassing van het A.R.A.B. verleende erkenning.
Zij zijn wel van toepassing wat betreft de verklaringen en de vaststellingen met betrekking tot
de naleving van de aanvullende voorwaarden gesteld met het oog op het bereiken van [het
objectief vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk (2)] en tot de aspecten die niet gedekt zijn door
het merk van keuring, goedkeuring of overeenkomst aangebracht in toepassing van een uitvoeringsbesluit van de voornoemde wet van 11 juli 1961, niet gedekt zijn ingevolge de controle die in toepassing van het A.R.A.B. werd uitgevoerd door een erkende instelling of niet
gedekt zijn ingevolge een in toepassing van het A.R.A.B. verleende erkenning.
Deze verklaringen en vaststellingen zijn respectievelijk:
* het attest van de leverancier bedoeld in artikel 8.2.;
* het verslag van [de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of, in voorkomend geval, de afdeling ervan (2)] bedoeld in artikel 8.3.
[Art. 8.6.- De documenten en attesten bedoeld in dit artikel worden ter beschikking gehouden
van de ambtenaren belast met het toezicht.
De documenten bedoeld in dit artikel worden medegedeeld aan het Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk of, bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en
bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van
de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (2)]
[Art. 9.- Onverminderd de bepalingen van artikel 3, moeten de arbeidsmiddelen die ter
beschikking van de werknemers zijn gesteld in de onderneming of inrichting, voldoen aan de
bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire richtlijnen die op
deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn.
Voor zover de bepalingen bedoeld in het eerste lid niet of slechts ten dele van toepassing zijn
moeten de arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers zijn gesteld in de onderneming of inrichting voldoen aan de minimumvoorschriften bedoeld in de bijlage I van dit
besluit en aan de bepalingen van het A.R.A.B. die er op van toepassing zijn. (2)]
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[Art. 10.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij tijdens de
gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen. (2)]
[Art. 11.- De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt
van de wijze van installatie, worden onderworpen, na de installatie en vóór de eerste ingebruikneming, aan een eerste controle, alsmede aan een controle na elke montage op een
nieuwe locatie of een nieuwe plek, teneinde ervoor te zorgen dat deze arbeidsmiddelen op de
juiste wijze worden geïnstalleerd en goed functioneren.
De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die
leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke
situaties, worden onderworpen aan:
1° periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven;
2° bijzondere controles, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel,
zoals ombouw, ongevallen, natuurverschijnselen en lange perioden van buitengebruikstelling.
De in het tweede lid bedoelde controles hebben tot doel te garanderen dat de veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften worden nageleefd en deze verslechteringen tijdig worden opgespoord en hersteld.
De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Zij moeten gedurende een gepaste
tijd worden bewaard.
Wanneer de betrokken arbeidsmiddelen buiten de onderneming worden gebruikt, moeten zij
vergezeld gaan van een materieel bewijs van de laatste controle.
Onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake controles door erkende organismen, worden de in dit artikel bedoelde controles uitgevoerd door deskundige personen, intern of extern
aan de onderneming of inrichting. (2)]
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BIJLAGE I
MINIMUMVOORSCHRIFTEN bedoeld in artikel 9 (2)]
1. Voorafgaande opmerking.
De in deze bijlage genoemde verplichtingen zijn van toepassing met inachtneming van de
voorschriften van [het artikel 9 (2)] en wanneer het overeenkomstig gevaar voor het
betrokken arbeidsmiddel bestaat.
[De onderstaande minimumvoorschriften, voor zover van toepassing op arbeidsmiddelen
die in gebruik zijn, vergen niet noodzakelijkerwijs dezelfde maatregelen als de fundamentele eisen die van toepassing zijn op nieuwe arbeidsmiddelen. (2)]
2. Voor die bijlage verstaat men onder:
2.1. gevaarlijke zone: elke zone in of rondom een arbeidsmiddel waar de aanwezigheid
van een blootgestelde werknemer een gevaar voor diens veiligheid of gezondheid
oplevert;
2.2. bij het gebruik van een arbeidsmiddel blootgestelde werknemer: elke werknemer
die zich geheel of gedeeltelijk in een gevaarlijke zone bevindt;
2.3. bediener: de werknemer(s) die tot taak heeft (hebben) een arbeidsmiddel te gebruiken.
3. Algemene minimumvoorschriften voor de arbeidsmiddelen.
3.1. De bedieningssystemen van een arbeidsmiddel die van invloed zijn op de veiligheid, moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en, waar nodig, op passende
wijze zijn gemerkt.
De bedieningssystemen dienen zich buiten de gevaarlijke zones te bevinden,
behalve zo nodig in bepaalde gevallen, en zodanig te zijn geplaatst dat de bediening geen extra gevaren met zich brengt. Zij mogen bij onopzettelijke handelingen
geen gevaar opleveren.
Zo nodig moet de bedienaar vanaf de hoofdbedieningspost kunnen vaststellen of
zich personen in de gevaarlijke zones bevinden.
Indien dit onmogelijk is, moet elke inschakeling automatisch worden voorafgegaan door een veilig systeem zoals een waarschuwend geluids- of lichtsignaal.
De blootgestelde werknemer moet de tijd of de middelen hebben om het gevaar dat
ontstaat door het starten of stoppen van het arbeidsmiddel snel te ontlopen.
[De bedieningssystemen moeten veilig zijn en bij de keuze moet rekening worden
gehouden met defecten, storingen en belastingen die bij het gebruik kunnen worden verwacht. (2)]
3.2. Het in werking stellen van een arbeidsmiddel mag alleen kunnen geschieden door
een opzettelijk verrichte handeling met een hiervoor bestemd bedieningssysteem.
Dit geldt ook:
* voor het opnieuw in werking stellen na stilstand, ongeacht de oorzaak daarvan;
* voor het bewerkstelligen van een belangrijke wijziging in de werking (bijvoorbeeld snelheid, druk, enz. ), behalve indien dit opnieuw inwerking stellen of
deze wijziging geen risico voor de blootgestelde werknemers inhoudt.
Het opnieuw in werking stellen of wijzigen van de werking in het kader van
het normale programma van een automatische cyclus valt niet onder dit voorschrift.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van een bedieningssysteem waarmee het op
veilige wijze binnen de kortst mogelijke tijd volledig kan worden stopgezet.
De bediening van deze systemen moet geplaatst zijn binnen handbereik van de
bediener.
Elke werkpost moet voorzien zijn van een bedieningssysteem waarmee, naargelang van het risico, hetzij het gehele arbeidsmiddel, hetzij een deel daarvan kan
worden stilgelegd, zodat het arbeidsmiddel in veilige toestand is.
De stopopdracht aan het arbeidsmiddel moet voorrang hebben op startopdrachten.
Wanneer het arbeidsmiddel of gevaarlijke onderdelen ervan tot stilstand zijn gekomen, moet de energievoorziening van de betrokken aandrijfmechanismen onderbroken zijn.
Indien dit nodig is met het oog op de gevaren van het arbeidsmiddel en de normale uitschakeltijd, moet een arbeidsmiddel voorzien zijn van een noodstopinrichting.
Een arbeidsmiddel dat gevaar van vallende of wegschietende voorwerpen oplevert,
moet voorzien zijn van geschikte veiligheidsinrichtingen die op dat gevaar zijn
afgestemd.
Een arbeidsmiddel dat gevaar van gas-, damp- of stofontwikkeling dan wel het
vrijkomen van vloeistoffen oplevert, moet voorzien zijn van geschikte opvang- of
afvoerinrichtingen nabij de bron van die gevaren.
Arbeidsmiddelen en hun onderdelen moeten, door bevestiging of met andere middelen, gestabiliseerd zijn, indien zulks noodzakelijk is voor de veiligheid of de
gezondheid van de werknemers.
Indien het risico bestaat dat delen van het arbeidsmiddel uiteenspringen of breken,
waardoor reële gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers
zouden kunnen ontstaan, moeten passende beveiligingsmiddelen worden genomen.
De gereedschappen van werktuigmachines die aan de invloed van de middelpuntvliedende kracht onderworpen zijn moeten zodanig bevestigd zijn dat zij niet uitgeslingerd kunnen worden.
Wanneer bij bewegende delen van een arbeidsmiddel het risico bestaat van mechanisch contact waardoor zich ongelukken zouden kunnen voordoen, moeten zij
uitgerust zijn met schermen of inrichtingen waarmee de toegang tot de gevaarlijke
zones wordt verhinderd of de bewegingen van gevaarlijke delen worden stilgezet
voordat de gevaarlijke zones worden bereikt.
De schermen en beveiligingsinrichtingen:
* moeten stevig zijn uitgevoerd;
* mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen;
* mogen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking kunnen worden
gesteld;
* moeten voldoende ver van de gevaarlijke zone verwijderd zijn;
* moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk belemmeren;
* moeten de noodzakelijke handelingen voor het aanbrengen of de vervanging
van de delen alsmede voor de verzorgingswerkzaamheden mogelijk maken,
waarbij de toegang wordt beperkt tot de sector waar het werk moet worden
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3.9.
3.10.
[3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

verricht en, zo mogelijk, demontage van het scherm of de beveiligingsinrichting niet nodig is.
De werk- en onderhoudspunten van een arbeidsmiddel moeten voor de te verrichten werkzaamheden voldoende zijn verlicht.
Delen van een arbeidsmiddel met een hoge of zeer lage temperatuur moeten zo
nodig tegen gevaar van aanraking of nabijheid van werknemers zijn beveiligd.
De waarschuwings- en alarmsignalen van een arbeidsmiddel moeten overeenstemmen met de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op
het werk; inzonderheid moeten zij gemakkelijk en zonder onduidelijkheid waarneembaar en te begrijpen zijn. (1)]
Een arbeidsmiddel mag niet worden gebruikt voor bewerkingen en onder omstandigheden waarvoor het niet geschikt is.
Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is.
Indien dat niet mogelijk is, moeten er passende beveiligingsmaatregelen voor het
verrichten van deze werkzaamheden worden genomen of moeten de werkzaamheden buiten de gevaarlijke zones kunnen plaatsvinden.
Terwijl de werktuigen of toestellen in beweging zijn, is het verboden:
* ze te reinigen of te herstellen;
* de wiggen, bouten of andere dergelijke stukken vast te draaien, wanneer deze
verrichtingen ongevallen kunnen veroorzaken of indien zij op of nabij gevaarlijke, in beweging zijnde werktuigdelen moeten geschieden.
Het is insgelijks verboden de in werking zijnde gevaarlijke delen der drijfwerken,
drijf- of andere machines te smeren, tenzij de daarvoor aangenomen procédés al de
wenselijke veiligheidswaarborgen bieden.
Bij arbeidsmiddelen horende onderhoudsboekjes dienen consequent te worden
bijgehouden.
Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen
waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld.
De herverbinding mag geen gevaar voor de betrokken werknemers opleveren.
Arbeidsmiddelen moeten voorzien zijn van de waarschuwingen en signaliseringen
die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de werknemers.
Voor het verrichten van produktie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden met of
aan de arbeidsmiddelen moeten de werknemers onder voortdurend veilige omstandigheden alle nodige punten kunnen bereiken.
Elk arbeidsmiddel moet de werknemers op passende wijze beschermen tegen de
gevaren van brand of verhitting van de arbeidsmiddelen, gas-, stof- of dampontwikkeling dan wel het vrijkomen van vloeistoffen of andere stoffen die in het
arbeidsmiddel worden gebruikt of opgeslagen of tegen schadelijke stralingen.
Elk arbeidsmiddel moet op passende wijze voorkomen dat er risico’s van ontploffing van het arbeidsmiddel of van in het arbeidsmiddel vrijkomende, gebruikte of
opgeslagen stoffen bestaat.
Elk arbeidsmiddel moet de blootgestelde werknemers op passende wijze beschermen tegen het gevaar van rechtstreeks of indirect contact met elektriciteit.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 augustus 1993
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BIJLAGE II
BEPALINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN
ARBEIDSMIDDELEN CONFORM ARTIKEL 5, EERSTE LID
0. Voorafgaande opmerking.
De bepalingen van deze bijlage zijn van toepassing met inachtneming van het bepaalde in dit
besluit en wanneer het overeenkomstige risico voor het betrokken arbeidsmiddel bestaat.
1. Arbeidsmiddelen moeten zodanig geïnstalleerd, opgesteld en gebruikt worden dat de
gevaren voor de gebruikers van het arbeidsmiddel en de andere werknemers beperkt worden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er voldoende vrije ruimte is tussen de bewegende delen van de arbeidsmiddelen en de vaste of de bewegende delen van hun omgeving
en dat alle gebruikte of geproduceerde energieën of stoffen op veilige wijze kunnen worden aan- en/of afgevoerd.
2. De montage en de demontage van arbeidsmiddelen moeten op veilige wijze plaatsvinden,
met name onder naleving van de eventuele aanwijzingen van de fabrikant.
3. Arbeidsmiddelen die bij gebruik door bliksem kunnen worden getroffen, moeten door
passende inrichtingen of maatregelen tegen blikseminslag worden beschermd. (2)]
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HOOFDSTUK II:
SPECIFIEKE BEPALINGEN
"'%&-*/(*#&&-%4$)&3.&/
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur
(B.S. 7.9.1993)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
wat betreft de verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de
preventieadviseurs van die diensten, en wat betreft de erkenning van die diensten, en tot
wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen (B.S. 8.3.2002)
(2) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(3) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de vijfde bijzondere richtlijn 90/270/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers, zoals bepaald in artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 2.- § 1. Dit besluit is van toepassing op de werkposten uitgerust met beeldschermen.
§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op:
1° bestuurdersplaatsen op voertuigen of machines;
2° computersystemen in transportmiddelen;
3° computersystemen die in de eerste plaats bestemd zijn voor gebruik door het publiek;
4° zogenaamde “draagbare” systemen die niet aanhoudend worden gebruikt op een werkpost;
5° rekenmachines, kassa’s en andere apparatuur die voorzien is van een klein beeldscherm
voor gegevens of hoeveelheden, dat nodig is voor het directe gebruik van die apparatuur;
6° conventionele schrijfmachines met leesvenster.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a) beeldscherm: een alfanumeriek of grafisch scherm, ongeacht het gebruikte afbeeldingsprocédé;
b) beeldschermwerkpost: het geheel dat bestaat uit beeldschermapparatuur, in voorkomend
geval voorzien van een toetsenbord of voorziening voor gegevensinvoer of de interface
mens/machine bepalende programmatuur, facultatieve accessoires, nevenapparatuur met
inbegrip van de schijveneenheid, een telefoon, een modem, een printer, een documenthouder, een stoel en een werktafel of werkvlak, alsmede de onmiddellijke werkomgeving.
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Art. 4.- § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 28bis van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming zijn de werkgevers ertoe gehouden:
1° een analyse van de beeldschermwerkposten te verrichten om de omstandigheden inzake
veiligheid en gezondheid te evalueren die deze voor hun werknemers inhouden, met name
inzake de eventuele risico’s voor het gezichtsvermogen en de problemen van lichamelijke
en geestelijke belasting;
2° passende maatregelen te nemen op grond van de in 1° bedoelde evaluatie, teneinde de
aldus vastgestelde risico’s te voorkomen of te verhelpen, rekening houdend met de samenvoeging of de combinatie van de gevolgen ervan.
§ 2. Na voorafgaand advies van de arbeidsgeneesheer en na advies van het Comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, stelt de werkgever de maatregelen vast
die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse
werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzen of andersoortige activiteiten, waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht.
Art. 5.- § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het Algemeen Reglement voor
de Arbeidsbescherming moet iedere werknemer een voorafgaande opleiding krijgen betreffende de wijze van gebruik van de beeldschermwerkpost en telkens wanneer de organisatie
ervan ingrijpend wordt gewijzigd.
§ 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 28quater van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming moeten de werknemers alle informatie ontvangen over alles wat verband
houdt met de veiligheid en de gezondheid op hun beeldschermwerkpost en inzonderheid over
de maatregelen die krachtens de artikelen 4 en 7 en [artikel 6, § 1 van het koninklijk besluit
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (3)] worden genomen.
Art. 6.- § 1. De werkgevers moeten passende maatregelen nemen opdat beeldschermwerkposten die na 31 december 1992 voor het eerst in gebruik worden genomen, aan de minimumvoorschriften bedoeld in de bijlage bij dit besluit voldoen.
§ 2. De werkgevers moeten passende maatregelen nemen opdat de beeldschermwerkposten
die op 31 december 1992 reeds in gebruik zijn, uiterlijk op 31 december 1996 worden aangepast aan de minimumvoorschriften bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
Art. 7.- Voor de werknemers die gewoonlijk en gedurende een aanzienlijk deel van hun normale werktijd gebruik maken van beeldschermapparatuur, moet de werkgever ervoor waken
dat de volgende maatregelen worden genomen:
[1° Alvorens aangesteld te worden aan het werken met een beeldscherm, wordt de betrokken
werknemer onderworpen aan een [voorafgaande gezondheidsbeoordeling, die (3)] zal
worden aangevuld met een gepast onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen, alsook een onderzoek van de spieren en het beendergestel.
De betrokken werknemer wordt ten minste om de vijf jaar onderworpen aan een [periodieke gezondheidsbeoordeling (3)] en dit zolang de aanstelling aan het werk met beeldschermapparatuur duurt. Voor de werknemers die vijftig jaar zijn en ouder moet [deze
periodieke gezondheidsbeoordeling (3)] om de drie jaar worden hernieuwd. [Deze periodieke gezondheidsbeoordeling (3)] wordt aangevuld met een gepast onderzoek van de
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ogen en het gezichtsvermogen en met een onderzoek van de spieren en het beendergestel.
(1)]
[Een gezondheidsdossier wordt opgemaakt voor elke werknemer in overeenstemming met
de bepalingen van onderafdeling 2 van afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. (3)]
2° [Als de resultaten van het oftalmologisch onderzoek (1)] het vereisen en indien een normaal correctiemiddel de uitoefening van werk op een beeldscherm niet mogelijk maakt,
moet de werknemer beschikken over een speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het
betrokken werk verband houdt. De kosten van dit speciale middel vallen ten laste van de
werkgever.
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BIJLAGE
MINIMUM VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT
DE APPARATUUR, DE OMGEVING EN DE INTERFACE
COMPUTER/MENS
Voor de beeldschermwerkposten bedoeld bij artikel 3, dienen volgende minimumvoorschriften in acht te worden genomen, voor zover de betrokken onderdelen op de werkpost voorhanden zijn en de intrinsieke eisen of kenmerken van de taak dit niet beletten.
"11"3"5663
a) Algemene opmerking:
Het gebruik op zich van de apparatuur mag voor de werknemers geen bron van risico’s vormen.
b) Beeldscherm:
De tekens op het beeldscherm moeten voldoende scherp, duidelijk van vorm en voldoende
groot zijn, met voldoende afstand tussen de tekens en de regels.
Het beeld op het scherm moet stabiel zijn, zonder flikkering of andere vormen van onstabiliteit.
De luminantie van en/of het contrast tussen de tekens en de achtergrond moeten/moet door de
gebruiker van beeldschermterminals gemakkelijk kunnen worden bijgesteld en gemakkelijk
aan de omgevingsomstandigheden kunnen worden aangepast.
Het beeldscherm moet vrij en gemakkelijk verstelbaar en kantelbaar zijn om aan de behoeften
van de gebruiker te kunnen worden aangepast.
Er kan van een afzonderlijke voet voor het beeldscherm of van een instelbare tafel gebruik
worden gemaakt.
Het beeldscherm moet vrij zijn van glans en spiegelingen die de gebruiker kunnen hinderen.
c) Toetsenbord:
Het toetsenbord moet hellend kunnen worden geplaatst en mag geen geheel vormen met het
beeldscherm, ten einde voor de gebruiker een comfortabele houding mogelijk te maken die
geen vermoeidheid in armen of handen veroorzaakt.
Er moet vóór het toetsenbord voldoende ruimte zijn om steun te bieden voor handen en armen
van de gebruiker.
Het toetsenbord moet een mat oppervlak hebben om reflecties te voorkomen.
De indeling van het toetsenbord en de vorm van de toetsen moeten zodanig zijn dat het
gebruik van het toetsenbord wordt vergemakkelijkt.
De symbolen op de toetsen moeten voldoende contrastrijk en vanuit de normale werkhouding
voldoende leesbaar zijn.
d) Werktafel of werkvlak:
De werktafel of het werkvlak moet een reflectiearm oppervlak hebben, voldoende groot zijn
en een flexibele opstelling van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires mogelijk maken.
De documentenhouder moet stabiel en regelbaar zijn en zodanig zijn geplaatst dat oncomfortabele hoofd- en oogbewegingen tot een minimum worden beperkt.
Er moet voldoende ruimte zijn om een comfortabele houding mogelijk te maken.
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e) Werkstoel:
De werkstoel moet stabiel zijn, de gebruiker bewegingsvrijheid geven en hem een comfortabele werkhouding verschaffen.
De zitting moet in de hoogte verstelbaar zijn.
De hoogte en de hellingshoek van de rugleuning moeten verstelbaar zijn.
Desgewenst moet een voetsteun worden aangebracht.
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a) Ruimte:
De werkpost moet, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen van houding en werkbewegingen mogelijk te maken.
b) Verlichting:
De algemene en/of gerichte verlichting (werklampen) moeten zorgen voor voldoende verlichting en een passend contrast tussen beeldscherm en omgeving, rekening houdende met de aard
van het werk en de visuele behoeften van de gebruiker.
Mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het scherm of op alle andere apparaten
moeten vermeden worden door de inrichting van de ruimten en de werkposten te coördineren
met de situering en de technische kenmerken van de kunstmatige lichtbronnen.
c) Verblinding en reflecties:
De werkpost moet zo worden ingericht dat lichtbronnen zoals ramen en andere openingen,
doorzichtige of doorschijnende wanden, alsmede helgekleurde apparaten en wanden, geen
directe verblinding en geen hinderlijke reflecties op het beeldscherm veroorzaken.
De ramen moeten zijn uitgerust met een passende instelbare helderheidswering om de intensiteit van het licht dat op de werkpost valt, te verminderen.
d) Geluid:
Bij de inrichting van de werkpost moet rekening worden gehouden met het geluid dat wordt
voortgebracht door de bij de werkpost(en) behorende apparatuur, ten einde vooral verstoring
van de aandacht en van het gesproken woord te voorkomen.
e) Warmte:
De tot de werkpost(en) behorende apparatuur mag geen voor de werknemers hinderlijke
warmte veroorzaken.
f) Straling:
Alle straling, met uitzondering van het zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum,
moet worden verminderd tot uit het oogpunt van de bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van de werknemers verwaarloosbare niveaus.
g) Vochtigheid:
Er moet een toereikende vochtigheidsgraad worden gecreëerd en gehandhaafd.
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Bij de uitwerking, de keuze, de aankoop en de wijziging van programmatuur alsmede bij de
definitie van de taken die het gebruik van beeldschermen meebrengen, moet de werkgever met
de volgende factoren rekening houden:
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a) de programmatuur moet zijn aangepast aan de te verrichten taak;
b) de programmatuur moet gemakkelijk kunnen worden gebruikt en moet in voorkomend
geval kunnen worden aangepast aan het kennis- en ervaringsniveau van de gebruiker; er
mag zonder medeweten van de werknemers geen gebruik worden gemaakt van een kwantitatief of kwalitatief controlemechanisme;
c) de systemen moeten de werknemers gegevens verschaffen over de werking ervan;
d) de systemen moeten de informatie visualiseren in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de operateurs;
e) in het bijzonder bij de verwerking van informatie door de mens moeten de beginselen van
de ergonomie worden toegepast.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 augustus 1993.
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Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen
(B.S. 4.6.1999)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
Omzetting in Belgisch recht van de tweede bijzondere richtlijn 89/655/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats, gewijzigd bij: de richtlijn 95/63/EG van 5 december 1995
0OEFSBGEFMJOH*"MHFNFOFCFHJOTFMFO
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op mobiele arbeidsmiddelen, al dan niet met eigen aandrijving.
Art. 3.- De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen en zijn bijlagen zijn van toepassing op mobiele arbeidsmiddelen.
Art. 4.- Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus
1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, moeten de mobiele arbeidsmiddelen die
ter beschikking van de werknemers zijn gesteld in de onderneming of inrichting, voldoen aan
de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire richtlijnen die
op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn.
Art. 5.- Voor zover de bepalingen bedoeld in artikel 4 niet of slechts ten dele van toepassing
zijn moeten de mobiele arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers zijn gesteld
in de onderneming of inrichting voldoen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement voor
de arbeidsbescherming die er op van toepassing zijn, aan de bepalingen van bijlage I van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, alsook
aan de specifieke minimumvoorschriften bedoeld in artikel 6.
Onverminderd de bepalingen van artikel 4 moeten de mobiele arbeidsmiddelen die op de
datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds ter beschikking van de werknemers staan in
de onderneming of inrichting, uiterlijk op 5 december 2002 voldoen aan de bepalingen van de
artikelen 6 tot 13.
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Art. 6.- De hierna vermelde specifieke minimumvoorschriften zijn van toepassing met inachtname van de voorschriften van de artikelen 4 en 5.
Art. 7.- Voor zover van toepassing op mobiele arbeidsmiddelen die in gebruik zijn, vergen
deze voorschriften niet noodzakelijkerwijs dezelfde maatregelen als de fundamentele eisen
die van toepassing zijn op nieuwe mobiele arbeidsmiddelen.
Art. 8.- Mobiele arbeidsmiddelen waarop een of meer werknemers worden meegevoerd,
moeten zodanig uitgevoerd zijn dat het risico voor de werknemer(s) tijdens de verplaatsing
beperkt wordt.
Onder dit risico valt ook het risico dat de werknemers in aanraking komen met banden of
rupsbanden, of daartussen beklemd raken.
Art. 9.- Wanneer er bij het onverhoeds blokkeren van de elementen voor de energieoverbrenging tussen een mobiel arbeidsmiddel en zijn hulpstukken en/of aanhangers specifieke risico’s
kunnen ontstaan, moet dit arbeidsmiddel zodanig uitgerust of uitgevoerd zijn dat wordt verhinderd dat de elementen voor energieoverbrenging blokkeren.
Wanneer een dergelijke blokkering niet kan worden verhinderd, moeten alle mogelijke maatregelen worden genomen om te vermijden dat schadelijke gevolgen voor de werknemers
ontstaan.
Art. 10.- Wanneer de elementen voor de energie-overbrenging tussen mobiele arbeidsmiddelen vervuild of beschadigd dreigen te worden doordat zij over de grond slepen, moeten
bevestigingsmiddelen voorhanden zijn.
Art. 11.- Mobiele arbeidsmiddelen met een of meer meerijdende werknemers moeten zodanig
zijn uitgevoerd dat onder de werkelijke gebruiksomstandigheden de risico’s als gevolg van het
kantelen of omvallen van het arbeidsmiddel worden beperkt door:
1. hetzij een beschermingsconstructie die verhindert dat het arbeidsmiddel meer dan een
kwartslag kantelt;
2. hetzij een constructie die ervoor zorgt dat er rond de meegevoerde werknemer(s) voldoende vrije ruimte voorhanden is, wanneer het arbeidsmiddel zich meer dan een kwartslag kan bewegen;
3. hetzij door een andere voorziening van gelijke waarde.
Deze beschermingsconstructies kunnen een integrerend onderdeel van het arbeidsmiddel
zijn.
Deze beschermingsconstructies zijn niet vereist wanneer het arbeidsmiddel tijdens het gebruik
wordt gestabiliseerd of wanneer het arbeidsmiddel zodanig is ontworpen dat het niet kan
kantelen of omvallen.
Als het risico bestaat dat een meerijdende werknemer bij kanteling of omslaan wordt platgedrukt tussen de delen van het arbeidsmiddel en de grond, moet een systeem worden geïnstalleerd waarmee de meegevoerde werknemer(s) kan (kunnen) worden tegengehouden.
Art. 12.- Heftrucks met een of meer meerijdende werknemers moeten zodanig worden uitgevoerd of uitgerust, dat het gevaar voor kanteling wordt beperkt, bijvoorbeeld:
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1. hetzij door de installatie van een bestuurderscabine;
2. hetzij door een inrichting die verhindert dat de heftruck kantelt;
3. hetzij door een inrichting die ervoor zorgt dat, wanneer de heftruck kantelt, er voor de
meerijdende werknemer(s) voldoende vrije ruimte is tussen de grond en bepaalde delen
van de heftruck;
4. hetzij door een inrichting die ervoor zorgt dat de werknemer(s) op de bestuurdersstoel
wordt (worden) vastge-houden, zodat hij (zij) niet door delen van de kantelende heftruck
kan (kunnen) worden gegrepen.
Art. 13.- Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving waarvan de verplaatsing risico’s
voor de werknemers kan opleveren, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) uitgerust zijn met middelen om te vermijden dat zij door onbevoegden in werking kunnen
worden gesteld;
b) uitgerust zijn met passende middelen ter beperking van de gevolgen van een eventuele
botsing, ingeval verschillende, op rails rijdende arbeidsmiddelen tegelijkertijd worden
verplaatst;
c) uitgerust zijn met een rem- en stop-voorziening; voor zover dit om veiligheidsredenen
nodig is, moet een door gemakkelijk toegankelijke besturingsorganen of via automatische
systemen in werking gestelde noodvoorziening worden aangebracht, waarmee bij het
uitvallen van het hoofdsysteem het arbeidsmiddel kan worden afgeremd en tot stilstand
kan worden gebracht;
d) uitgerust zijn met adequate hulpmiddelen die een toereikend zicht mogelijk maken wanneer het directe gezichtsveld van de bestuurder ontoereikend is om de veiligheid te waarborgen;
e) als zij ‘s nachts of op donkere plaatsen gebruikt moeten worden moeten zij zijn voorzien
van een verlichtingsinstallatie die aangepast is aan het uit te voeren werk, en aan de werknemers voldoende veiligheid bieden;
f) indien zij zelf of door hun aanhangers en/of ladingen brandrisico’s opleveren waardoor
werknemers in gevaar kunnen worden gebracht, moeten zij van passende brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien, tenzij de plaats van gebruik hiermee op voldoende korte
afstand van het arbeidsmiddel is uitgerust;
g) wanneer zij op afstand worden bediend, moeten zij automatisch tot stilstand komen, wanneer zij het controlegebied verlaten;
h) wanneer zij op afstand worden bediend en onder normale gebruiksomstandigheden werknemers kunnen aan- of klemrijden, moeten zij zijn uitgerust met voorzieningen die
bescherming tegen deze risico’s bieden, tenzij er andere geschikte inrichtingen aanwezig
zijn om het gevaar voor aanrijdingen te beperken.
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Art. 14.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de mobiele arbeidsmiddelen worden gebruikt in overeenstemming met volgende specifieke bepalingen:
1. Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door
werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen
hebben gekregen.
2. Wanneer een arbeidsmiddel zich binnen een werkzone beweegt, moeten adequate verkeersregels worden vastgesteld en nageleefd.
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3. Er moeten organisatorische maatregelen worden genomen om te vermijden dat zich werknemers te voet bevinden in de werkzone van arbeidsmiddelen met eigen aandrijving.
Indien de aanwezigheid van blootgestelde werknemers te voet voor de goede uitvoering
van de werkzaamheden vereist is, moeten passende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat deze door de arbeidsmiddelen worden verwond.
4. Het meerijden van werknemers op mechanisch voortbewogen mobiele arbeidsmiddelen is
slechts toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen.
Als tijdens de verplaatsing werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, moet de snelheid
zo nodig worden aangepast.
5. Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen mogen in de werkzones
slechts worden gebruikt als er wordt gezorgd voor voldoende lucht die geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.
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Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het
hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
Omzetting in Belgisch recht van de tweede bijzondere richtlijn 89/655/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats, gewijzigd bij: de richtlijn 95/63/EG van 5 december 1995
0OEFSBGEFMJOH*"MHFNFOFCFHJOTFMFO
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten.
Art. 3.- De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen en zijn bijlagen zijn van toepassing op arbeidsmiddelen voor het
hijsen of heffen van lasten.
Art. 4.- Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus
1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, moeten de arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten die ter beschikking van de werknemers zijn gesteld in de onderneming of inrichting, voldoen aan de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de
communautaire richtlijnen die op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn.
Art. 5.- Voor zover de bepalingen bedoeld in artikel 4 niet of slechts ten dele van toepassing
zijn moeten de arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten die ter beschikking van
de werknemers zijn gesteld in de onderneming of inrichting voldoen aan de bepalingen van
het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming die er op van toepassing zijn, aan de
bepalingen van bijlage I van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen en in voorkomend geval aan de bepalingen betreffende het
gebruik van mobiele arbeidsmiddelen alsook aan de specifieke minimumvoorschriften
bedoeld in de artikelen 6 tot 11.
Onverminderd de bepalingen van artikel 4 moeten de arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds ter beschikking van
de werknemers staan in de onderneming of inrichting, uiterlijk op 5 december 2002 voldoen
aan de bepalingen van artikel 6.
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Art. 6.- De minimumvoorschriften van deze onderafdeling zijn van toepassing met inachtname van de voorschriften van de artikelen 4 en 5.
Art. 7.- Voor zover van toepassing op arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten die
in gebruik zijn, vergen deze voorschriften niet noodzakelijkerwijs dezelfde maatregelen als de
fundamentele eisen die van toepassing zijn op nieuwe arbeidsmiddelen.
Art. 8.- Wanneer arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten vast worden opgesteld,
moet er worden gezorgd voor hun stevigheid en stabiliteit tijdens het gebruik, met name rekening houdend met de te hijsen of te heffen lasten en de belastingen waaraan de ophangings- of
bevestigingspunten aan de draagconstructies worden onderworpen.
Art. 9.- Op machines voor het hijsen of heffen van lasten moet de nominale last op een duidelijk zichtbare wijze worden aangegeven en, in voorkomend geval, moet op een plaat de
nominale last voor elke configuratie van de machine worden vermeld.
Hijs- en hefhulpstukken moeten zodanig worden gemarkeerd dat de voor een veilig gebruik
essentiële kenmerken daarvan kunnen worden geïdentificeerd.
Wanneer een arbeidsmiddel niet bestemd is voor het hijsen of heffen van werknemers en er
een mogelijkheid tot verwarring bestaat, moet een passende signalering op zichtbare wijze
worden aangebracht.
Art. 10.- Vast opgestelde arbeidsmiddelen moeten zodanig worden opgesteld dat het risico
beperkt wordt dat de lasten:
a) de werknemers raken;
b) ongewild, op gevaarlijke wijze uit hun baan of in vrije val geraken, of
c) ongewild losraken.
Art. 11.- Arbeidsmiddelen voor het hijsen, heffen of verplaatsen van werknemers, moeten
zodanig worden uitgerust dat:
a) met behulp van passende voorzieningen wordt voorkomen dat de kooi, indien aanwezig,
naar beneden valt;
b) wordt voorkomen dat de gebruiker uit de eventuele kooi valt;
c) wordt voorkomen dat de gebruiker wordt verpletterd, beklemd geraakt of wordt aangestoten, met name als gevolg van een onopzettelijk contact met een voorwerp;
d) de veiligheid van de bij een ongeval in de kooi opgesloten werknemers wordt gegarandeerd en hun bevrijding mogelijk wordt gemaakt.
Wanneer de in het eerste lid, onder a) vermelde risico’s om redenen in verband met de terreinomstandigheden en het hoogteverschil niet met behulp van een veiligheidsvoorziening
kunnen worden vermeden, moet een kabel met een verhoogde veiligheidscoëfficiënt worden
geïnstalleerd en moet de goede staat daarvan elke werkdag worden gecontroleerd.
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Art. 12.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor het hijsen
of heffen van lasten worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de onderafdelingen III tot VI.
Art. 13.- Demonteerbare of mobiele arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen of heffen van
lasten moeten zodanig worden gebruikt dat de stabiliteit van het arbeidsmiddel tijdens het
gebruik onder alle voorzienbare omstandigheden, rekening houdend met de aard van de
bodem, wordt gewaarborgd.
Art. 14.- Het hijsen of heffen van werknemers is uitsluitend toegestaan met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen.
Bij wijze van uitzondering mogen niet daarvoor bestemde arbeidsmiddelen worden gebruikt
voor het hijsen of heffen van werknemers, mits passende maatregelen zijn genomen om de
veiligheid te waarborgen, overeenkomstig de bepalingen van de onderafdelingen V en VI.
Art. 15.- Er moeten maatregelen worden getroffen opdat werknemers zich niet ophouden
onder hangende lasten, tenzij zulks is vereist voor het goede verloop van de werkzaamheden.
Het is niet toegestaan hangende lasten te verplaatsen boven niet beschermde werkplekken
waar zich gewoonlijk werknemers bevinden. Indien het goede verloop van de werkzaamheden
anders niet kan worden gewaarborgd, moeten passende procedures worden vastgesteld en
toegepast.
Art. 16.- De hijs- en hefhulpstukken moeten worden gekozen op grond van de te hanteren
lasten, de aanvatpunten, de haakvoorziening en de weersomstandigheden, daarbij rekening
houdend met de wijze van aanslaan van de last en het gebruikte soort hijs-of hefmiddel.
De tot een geheel samengevoegde hijs- en hefhulpstukken moeten duidelijk worden gemarkeerd om de gebruiker in staat te stellen de kenmerken daarvan te kennen, wanneer zij na
gebruik niet worden losgemaakt.
Art. 17.- De hijs- en hefhulpstukken moeten zodanig worden opgeslagen dat zij niet kunnen
worden beschadigd of aangetast.
0OEFSBGEFMJOH*74QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBOBSCFJET
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Art. 18.- Wanneer twee of meer arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen of heffen van
niet-geleide lasten zodanig op een werkplek worden geïnstalleerd of gemonteerd dat hun
werkgebieden elkaar overlappen, moeten passende maatregelen worden genomen om botsingen tussen de lasten en/of delen van de arbeidsmiddelen zelf te voorkomen.
Art. 19.- Tijdens het gebruik van een mobiel arbeidsmiddel dat dient voor het hijsen/ heffen
van niet-geleide lasten moeten maatregelen worden genomen om te vermijden dat het arbeidsmiddel kantelt, omkipt en eventueel in beweging komt of wegglijdt. Er moet op worden toegezien dat de maatregelen naar behoren worden uitgevoerd.
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Art. 20.- Wanneer de bediener van een arbeidsmiddel dat dient voor het hijsen of heffen van
niet-geleide lasten noch rechtstreeks noch door middel van de nodige informatie verstrekkende hulpmiddelen de volledige baan van de last kan volgen, moet een met de bediener in
verbinding staande seingever worden aangewezen om hem te leiden en moeten organisatorische maatregelen worden genomen om botsingen van de last te voorkomen die de werknemers
in gevaar kunnen brengen.
Art. 21.- De werkzaamheden moeten zodanig worden georganiseerd dat, wanneer een werknemer een last met de hand vast- of losmaakt, deze handelingen in alle veiligheid kunnen
worden verricht, door er met name voor te zorgen dat de werknemer hierover direct of indirect
de controle behoudt.
Art. 22.- Alle handelingen voor het hijsen of heffen moeten correct gepland en onder adequaat
toezicht worden uitgevoerd teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen.
Met name wanneer een last gelijktijdig moet worden gehesen/geheven door twee of meer
arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/ heffen van niet-geleide lasten moet een procedure worden opgesteld en toegepast om een goede coördinatie van de handelingen van de
bedieners te waarborgen.
Art. 23.- Wanneer arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen of heffen van niet-geleide lasten bij het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de energietoevoer de lasten niet meer kunnen
houden, moeten passende maatregelen worden genomen om te vermijden dat de werknemers
aan de daarmee gepaard gaande risico’s worden blootgesteld.
De aan een hijs- of hefwerktuig hangende lasten mogen niet zonder toezicht blijven, tenzij de
toegang tot de gevarenzone wordt verhinderd en de last volkomen veilig is vastgemaakt en
wordt vastgehouden.
Art. 24.- In de open lucht gebruikte arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen of heffen van
niet-geleide lasten moeten worden stilgelegd zodra de weersomstandigheden zodanig verslechteren dat de bedrijfsveiligheid in gevaar wordt gebracht en de werknemers aan risico’s
worden blootgesteld. Er moeten adequate beschermingsmaatregelen, met name om te verhinderen dat het arbeidsmiddel omkantelt, worden genomen om risico’s voor de werknemers te
voorkomen.
0OEFSBGEFMJOH7#FQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBOBSCFJETNJEEFMFO
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Art. 25.- In toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen en van de voorschriften van artikel 14 moet vermeden
worden arbeidsmiddelen te gebruiken voor het hijsen of heffen van personen die hiervoor niet
ontworpen of bestemd zijn. Dit kan derhalve slechts worden toegepast voor uitzonderlijke
situaties waarvoor de risicobeoordeling bovendien heeft aangetoond dat, mits naleving van de
toepasselijke reglementaire bepalingen alsook van gepaste maatregelen en procedures, de
veiligheid van de betrokken werknemers wordt verzekerd, in het bijzonder ten aanzien van het
val- en knellingsrisico.
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Alleen de volgende arbeidsmiddelen kunnen voor dit gebruik in aanmerking komen: de kranen, de vorkheftrucks, de teleporters, de mobiele kranen met telescopische giek en de hijswerktuigen van het type autolaadkraan.
Het gebruik van andere arbeidsmiddelen die niet bestemd zijn voor het hijsen of heffen van
personen, inzonderheid van bouwterreinmachines, is verboden voor het hijsen of heffen van
personen.
Art. 26.- De arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten die door het
gebruik van hulpmiddelen aangepast worden voor het hijsen of heffen van personen worden
gelijkgesteld met hefwerktuigen zoals bedoeld in artikel 267.2.1. van het Algemeen Reglement
voor de arbeidsbescherming. De reglementaire bepalingen inzake controle voor ingebruikname en periodieke controles zijn derhalve van toepassing op het geheel, arbeidsmiddel en
werkbak, en moeten de aspecten van het vervoer van personen dekken.
De totale nuttige belasting van deze arbeidsmiddelen mag niet groter zijn dan de helft van de
nuttige belasting voorzien voor het hijsen of heffen van lasten. Voor de bepaling van de nuttige last in de werkbak wordt rekening gehouden met een gewicht van 80 kg per persoon en
van minstens 40 kg uitrusting en materieel per persoon.
Art. 27.- Wanneer werknemers aanwezig zijn in een geheven werkbak moet de bedieningspost van het arbeidsmiddel permanent zijn bemand.
De werknemers die worden gehesen of geheven moeten over een geschikt communicatiemiddel beschikken.
De nodige voorzieningen worden getroffen om de werknemers veilig te kunnen evacueren.
0OEFSBGEFMJOH7*4QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBOXFSL
CBLLFOFOXFSLQMBUGPSNFOPQHFIBOHFOBBOFFOLSBBO
Art. 28.- De bepalingen van artikel 453, inzonderheid artikel 453.1, van het Algemeen
Reglement voor de arbeidsbescherming, zijn van toepassing.
De bepalingen van artikel 453.12 inzake het maximaal aantal personen dat toegelaten is in de
draaginrichting is niet van toepassing bij het louter vervoer van personen naar een hoger- of
lagergelegen werkpost. Aanbevolen wordt evenwel het aantal personen dat in eenmaal vervoerd wordt te beperken.
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Koninklijk besluit van 27 april 2004 betreffende de werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (B.S.
24.6.2004)
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers, en op de
daarmee gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- § 1. De werkgever is ertoe gehouden voor elke activiteit die staande wordt verricht,
een risicoanalyse uit te voeren overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk.
Deze risicoanalyse houdt rekening met het feit of de activiteit aanhoudend of doorgaans
staande wordt uitgeoefend, evenals met de duur en de intensiteit van de blootstelling aan de
statische belasting, teneinde elk risico voor het welzijn van de werknemers te beoordelen.
§ 2. Indien uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in § 1, blijkt dat er een risico voor
het welzijn van de werknemers bestaat, neemt de werkgever de nodige maatregelen om er
voor te zorgen dat elke betrokken werknemer over een rustzitplaats beschikt waarop hij bij
tussenpozen of na bepaalde tijdruimten kan gaan zitten.
Wanneer de aard van de activiteiten van de betrokken werknemer niet toelaat een rustzitplaats
te gebruiken, organiseert de werkgever de activiteiten op dergelijke wijze dat deze werknemer
bij tussenpozen of na bepaalde tijdruimten zittend kan werken op een werkzitplaats.
§ 3. De rusttijden of de zittende werktijden moeten ten minste een kwartier tijdens de eerste
helft van de arbeidsdag en ten minste een kwartier tijdens de tweede helft van de arbeidsdag
bereiken. Deze rusttijden of deze zittende werktijden moeten genomen worden ten vroegste
na anderhalf uur en ten laatste na twee en een half uur prestaties.
Art. 3.- Voor de werknemers die activiteiten uitoefenen waarvan de aard verenigbaar is met
zittend werk, stelt de werkgever een werkzitplaats ter beschikking.
Art. 4.- § 1. De werkzitplaatsen en de rustzitplaatsen beantwoorden aan de comfort- en
gezondheidseisen. Voorafgaandelijk aan hun keuze maken ze het voorwerp uit van een risicoanalyse overeenkomstig artikel 2, § 1, eerste lid, om het welzijn van de werknemers te waarborgen tijdens het gebruik ervan.
§ 2. De rustzitplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar, kunnen onmiddellijk gebruikt worden en
mogen in geen geval een hindernis vormen voor de doorgang.
Art. 5.- De werknemers worden ingelicht omtrent alle maatregelen die genomen worden in
toepassing van dit besluit.
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Koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor
tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S. 15.9.2005; errata: B.S. 22.8.2006)
0OEFSBGEFMJOH*5PFQBTTJOHTHFCJFEFOBMHFNFOFCFHJOTFMFO
Art. 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/45/EG van 27 juni
2001 tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats (2e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van richtlijn 89/391/
EEG).
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- Dit besluit is van toepassing op de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden
op hoogte die ter beschikking gesteld worden van de werknemers.
Art. 4.- De bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het
gebruik van arbeidsmiddelen en zijn bijlagen zijn van toepassing op de arbeidsmiddelen voor
tijdelijke werkzaamheden op hoogte, voor zover er geen specifieke bepalingen zijn opgenomen in dit besluit.
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Art. 5.- De werkgever treft, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de nodige materiële en organisatorische maatregelen
opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van
de werknemers worden gesteld geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van
de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd.
Art. 6.- § 1. Bij de vaststelling van de materiële maatregelen houdt de werkgever rekening
met de principes bedoeld in §§ 2 tot 6.
§ 2. De werkgever zorgt er voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende
ergonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig
ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang
mogelijk is zonder gevaar.
§ 3. De afmetingen, eigenschappen en kenmerken van het arbeidsmiddel worden aangepast
aan de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de voorzienbare belastingen.
§ 4. De werkgever voorziet in het aanbrengen van beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen, waarbij voorrang wordt gegeven aan collectieve beschermingsmaatregelen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Deze beveiligingsmiddelen hebben een zodanige configuratie en sterkte dat vallen van hoogte wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig dat lichamelijk letsel bij
de werknemers wordt voorkomen.
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De collectieve beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen mogen alleen onderbroken
worden waar zich een toegang tot een ladder of trap bevindt.
§ 5. De werkgever kiest,in functie van de frequentie van het verkeer, de te bereiken hoogte en
de gebruiksduur, de meest geschikte toegangsmiddelen tot de werkposten voor tijdelijke
werkzaamheden op hoogte.
Het gekozen toegangsmiddel biedt de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar.
Het overstappen van een toegangsmiddel op platformen, vloeren of loopbruggen en omgekeerd mag geen bijkomende risico’s op vallen opleveren.
§ 6. Wanneer de uitvoering van specifieke werkzaamheden vereist dat een collectief beveiligingsmiddel om vallen te voorkomen tijdelijk wordt verwijderd, wordt gezorgd voor doeltreffende vervangende veiligheidsvoorzieningen.
De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd zolang deze vervangende voorzieningen
niet zijn getroffen.
Na de definitieve of tijdelijke beëindiging van de specifieke werkzaamheden worden de collectieve beveiligingsmiddelen om vallen te voorkomen weer aangebracht.
Art. 7.- De organisatorische maatregelen hebben inzonderheid tot doel er voor te zorgen
dat:
1° bij de keuze van elk arbeidsmiddel dat ter beschikking wordt gesteld voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, voorrang wordt gegeven aan de arbeidsmiddelen die gebouwd zijn,
overeenkomstig de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de communautaire richtlijnen die op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn, of bij ontstentenis
van dergelijke bepalingen, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften;
2° tijdelijke werkzaamheden op hoogte alleen worden uitgevoerd wanneer de weersomstandigheden de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen.
0OEFSBGEFMJOH***4QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBOMBEEFST 
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Art. 8.- De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en platformladders als
werkpost op hoogte tot omstandigheden waarin, gelet op de bepalingen van artikel 5, het
gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, gelet op het geringe risico
en gelet op, hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats
en werkposten die de werkgever niet kan veranderen.
Art. 9.- Onverminderd de bepalingen van artikel 7,1°, zorgt de werkgever er voor dat de ladders, trapladders en platformladders worden gebruikt binnen de grenzen die worden opgelegd
door het ontwerp ervan en zodanig worden geïnstalleerd en uitgerust dat het vallen van
hoogte wordt voorkomen.
De ladders, trapladders en platformladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de
toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten of trappen horizontaal
blijven.
Draagbare ladders worden ondersteund en rusten op stabiele en stevige steunpunten met passende afmetingen zodanig dat zij, inzonderheid, onbeweeglijk blijven.
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Het wegglijden van de voet van draagbare ladders tijdens het gebruik wordt tegengegaan
hetzij door de boven- of onderkant van de ladderbomen vast te zetten, hetzij door middel van
een antislipinrichting of een andere gelijkwaardige doeltreffende oplossing.
Hangladders worden stevig vastgemaakt en wel op dergelijke wijze dat zij, met uitzondering
van touwladders, niet kunnen verschuiven en dat heen en weer zwaaien wordt vermeden.
Toegangsladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit, tenzij andere voorzieningen
werden getroffen om een veilig houvast te waarborgen.
Meerdelige ladders en schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet
ten opzichte van elkaar kunnen bewegen.
Beweegbare ladders worden vastgezet voordat zij worden betreden.
Art. 10.- Ladders worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds veilige steun en houvast
hebben.
Met name blijft het dragen van lasten beperkt tot lichte lasten en mag het een veilig houvast
niet belemmeren.
0OEFSBGEFMJOH*74QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBOTUFJHFST
Art. 11.- De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde
persoon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor
het uitvoeren van de volgende taken:
1° waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of
voorwerpen vallen;
2° waken over de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger;
3° waken over de naleving van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting;
4° uitvoeren van controles vereist om de bepalingen van artikel 17 na te leven.
Onverminderd de toepassing van het eerste lid is de bevoegde persoon die aangewezen wordt
door de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt tevens belast met het
opstellen en het aanpassen van een montage-, demontage- en ombouwschema van een steiger.
Art. 12.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt moet beschikken
over de gebruiksaanwijzing van de fabrikant, opdat de montage, demontage of ombouw van
de steiger zou gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.
De gebruiksaanwijzing van de fabrikant is vergezeld van een nota die een sterkte- en stabiliteitsberekening bevat.
Indien deze berekeningsnota niet beschikbaar is of niet voorziet in de overwogen structuurconfiguratie, dan moet een sterkte- en stabiliteitsberekening worden uitgevoerd door een
persoon die kan aantonen dat hij over de nodige kennis beschikt om deze berekeningen uit te
voeren.
Wanneer de werkgever die de steiger gebruikt een andere werkgever is dan deze die de steiger
monteert, demonteert of ombouwt, bezorgt deze laatste de berekeningsnota aan de werkgever
die de steiger gebruikt.
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Art. 13.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt zorgt er voor dat de
bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, tweede lid een montage-, ombouw- en demontageschema opstelt, wanneer dit niet aanwezig is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Dit schema neemt de vorm aan van een algemeen uitvoeringsschema, maar wordt aangevuld
met elementen die betrekking hebben op de details die eigen zijn aan de betrokken steiger,
indien de complexiteit van de steiger dit vereist.
Het schema wordt gedurende de ganse duur der werken ter beschikking gehouden van de met
het toezicht belaste ambtenaren.
Art. 14.- De werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt zorgt er voor dat de
bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, tweede lid een instructienota opstelt betreffende het
gebruik van de steiger.
Deze nota bevat alle nuttige instructies die moeten nageleefd worden om de risico’s verbonden aan, al naargelang het geval, hetzij de montage, de demontage of de ombouw, hetzij het
gebruik van de steiger te ondervangen.
Wanneer de werkgever die de steiger gebruikt een andere werkgever is dan deze die de steiger
monteert, demonteert of ombouwt, bezorgt deze laatste de instructienota aan de werkgever die
de steiger gebruikt.
Art. 15.- § 1. Elke steiger wordt zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het
gebruik van de steiger, ten opzichte van het geheel kan bewegen.
De steigers worden zodanig opgebouwd dat zij de lasten waaraan ze worden blootgesteld
kunnen dragen en ze kunnen weerstaan aan de belasting die voortvloeit uit atmosferische
omstandigheden, inzonderheid de invloed van de wind.
Ze moeten verankerd of bevestigd zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of
beschermd zijn tegen elk risico van wegglijden of omvallen door elk ander middel met een
gelijkwaardige doeltreffendheid.
Het draagvlak moet voldoende stevig zijn om elke vervorming van de ondersteunende delen
te voorkomen.
§ 2. De afmetingen, de vorm en de ligging van de vloeren van een steiger zijn aangepast aan
de aard van de te verrichten werkzaamheden en aan de te dragen lasten, opdat er veilig verkeer
kan plaatsvinden en er veilig kan worden gewerkt.
De vloeren van de steigers zijn zodanig gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal gebruik
niet kunnen bewegen.
§ 3. Tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst,
mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen.
Wanneer de configuratie van het bouwwerk of het arbeidsmiddel niet toelaat deze afstand te
eerbiedigen moet het risico op vallen worden voorkomen door middel van beschermingsmaatregelen waarbij voorrang wordt gegeven aan de collectieve beschermingsmaatregelen
boven de persoonlijke beschermingsmaatregelen.
§ 4. Er worden veilige toegangswegen die in voldoende aantal aanwezig zijn voorzien tussen
de verschillende vloeren van de steiger.
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§ 5. Tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er
een aangepaste bescherming tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen aangebracht op elk niveau van de steiger.
§ 6. Ongewilde bewegingen van rolsteigers tijdens werkzaamheden op hoogte worden door
een passende voorziening voorkomen.
Wanneer een rolsteiger verplaatst wordt, mag er zich geen enkele werknemer op bevinden,
tenzij de rolsteiger speciaal ontworpen is zodanig dat de veiligheid van de werknemers op de
rolsteiger niet in het gedrang komt door de verplaatsing.
Art. 16.- Als bepaalde gedeelten van een steiger niet gebruiksklaar zijn, bijvoorbeeld tijdens
de montage, demontage of ombouw, markeert de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt deze met waarschuwingssignalen voor algemeen gevaar, overeenkomstig de
voorschriften inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Deze gedeelten worden behoorlijk afgebakend door materiële elementen die de toegang tot de
gevarenzone beletten.
Art. 17.- De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er, onder zijn verantwoordelijkheid voor
dat de bevoegde persoon bedoeld in artikel 11, eerste lid nagaat of de steiger, in alle omstandigheden, blijft beantwoorden aan de berekeningsnota bedoeld in artikel 12.
De werkgever die de steiger gebruikt zorgt er voor dat de steiger, tijdens het gebruik, te allen
tijde blijft beantwoorden aan de bepalingen van artikel 15 en dat zijn werknemers geen toegang hebben tot de gedeelten van de steiger die niet gebruiksklaar zijn.
Indien de werkgever die de steiger gebruikt aan die steiger wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de montage, demontage of ombouw van die steiger moet hij de verplichtingen
die opgelegd worden aan de werkgever die de steiger monteert, demonteert of ombouwt naleven.
Art. 18.- § 1. De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt
er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.
Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:
1° de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen;
2° de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden
kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger;
3° de voorwaarden inzake toelaatbare belasting.
§ 2. De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, de
demontage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding
ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van hun taken.
Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:
1° het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger;
2° het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger;
3° de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid;
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4° ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen brengen.
Art. 19.- Alleen werknemers die de in artikel 18 bedoelde kennis en vaardigheden hebben
verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de
ombouw ervan.
De werknemers moeten de instructies naleven die voorkomen in het montage-, demontage- en
ombouwschema bedoeld in artikel 13 en in de instructienota bedoeld in artikel 14.
0OEFSBGEFMJOH74QFDJGJFLFCFQBMJOHFOCFUSFGGFOEFIFUHFCSVJLWBO
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Art. 20.- Het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte die een systematisch of herhaaldelijk karakter hebben, is
verboden.
Art. 21.- In afwijking van artikel 20 mogen de toegangs- en positioneringstechnieken met
touwen gebruikt worden in de volgende gevallen:
1° wanneer de risicobeoordeling heeft aangetoond dat de toegang tot de werkpost onmogelijk is of gevaarlijker is bij gebruik van een veiliger arbeidsmiddel en de plaats waar het
werk wordt verricht niet dermate kan gewijzigd worden dat het gebruik van een veiliger
arbeidsmiddel mogelijk wordt of minder gevaarlijk is dan de toegangs- en positioneringstechnieken op basis van touwen;
2° wanneer de risico’s verbonden aan het opstellen van deze veiligere arbeidsmiddelen groter
zijn dan de risico’s verbonden aan de uitvoering van het werk.
Art. 22.- Het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen gebeurt met
eerbiediging van de volgende principes en voorwaarden:
1° De samenstellende delen die de werknemer toelaten om zich te verplaatsen of te positioneren, de samenstellende delen die deze werknemer beschermen tegen het vallen van op
hoogte, alsook alle andere samenstellende delen die gebruikt worden bij de opbouw van
het systeem stemmen overeen met deze waarvan het gebruik is opgelegd door het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
2° Het systeem omvat tenminste twee afzonderlijk verankerde lijnen, waarvan de ene dient
om op of uit de werkplek te komen en als steun (werklijn), terwijl de andere als flexibele
ankerlijn dient voor een valbeveiligingsmechanisme (veiligheidslijn);
3° De werknemers beschikken over en maken gebruik van een antival harnas waardoor zij
verbonden zijn met de veiligheidslijn via een beweegbaar valbeveiligingsmechanisme dat
de werknemer in zijn bewegingen volgt;
4° De werklijn is voorzien van een veilig stijg- en daalmechanisme en is uitgerust met een
zelfblokkerend en zelfregelend systeem van de snelheid waardoor de gebruiker, wanneer
hij de controle over zijn bewegingen verliest, niet kan vallen.
5° Onverminderd de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, hebben de verankeringspunten die bij deze
techniek gebruikt worden een weerstand die ten minste gelijk is aan de verankeringspunten waarvan het gebruik is opgelegd door het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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6° Er wordt voorzien in een zitje met voetsteunen en met geschikte toebehoren, rekening
houdend met de risicobeoordeling en inzonderheid in functie van de duur van de werkzaamheden en de ergonomische vereisten.
7° De gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer moet gebruiken, zijn verbonden met het zitje van de werknemer, of indien er geen zitje aanwezig is, met het harnas
of ze worden op een andere passende wijze bevestigd.
8° Geen enkele werkzaamheid op hoogte waarbij toegangs- en positioneringstechnieken met
touwen gebruikt worden mag toevertrouwd worden aan een afgezonderd tewerkgestelde
werknemer. De aanwezigheid van een andere werknemer die in staat is snel alarm te
geven en de nodige kennis heeft van de procedures voor reddingsoperaties is verplicht.
9° De betrokken werknemers ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor de
beoogde werkzaamheden, inzonderheid op het vlak van de procedures voor reddingsoperaties.
10° De opbouw van het systeem om werken uit te voeren met toegangs- en positioneringstechnieken met touwen en de uitvoering van deze werken gebeurt onder het toezicht van een
bevoegd persoon die door de werkgever werd aangewezen en waarvan de ervaring en de
technische kennis hem moeten toelaten het werk op de juiste wijze te programmeren en
te waken over de naleving van de voorwaarden bedoeld in dit artikel.
Art. 23.- § 1. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme is niet verplicht tijdens de redding van personen, indien de omstandigheden dit vereisen
om de plaats waar de te redden persoon zich bevindt te kunnen bereiken.
Bij de evacuatie van redder en geredde moet een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme worden aangebracht.
Indien door het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme de evacuatie echter gevaarlijker wordt, is het toegelaten één enkele lijn te gebruiken.
§ 2. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme is
niet verplicht bij werkzaamheden op niet vertikale wanden waar het gebruik van een veiligheidslijn uitgerust met een valbeveiligingsmechanisme onmogelijk is.
De werknemer die de werkzaamheid uitvoert moet beschermd worden door een andere werknemer.
§ 3. Het gebruik van een tweede lijn die uitgerust is met een valbeveiligingsmechanisme is
niet verplicht, voor het uitvoeren van snoeiwerken, wanneer de risicobeoordeling bedoeld in
artikel 21, 1° bijzondere omstandigheden heeft vastgesteld waaruit blijkt dat het gebruik van
een dergelijke lijn gevaarlijker is.
In dat geval moet de gebruikte techniek een gelijkwaardig beschermingsniveau voor de veiligheid van de werknemers waarborgen.
Deze werken moeten steeds uitgevoerd worden onder het toezicht van een bevoegd persoon
bedoeld in artikel 22, 10°.
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Art. 24.- § 1. De arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die reeds ter
beschikking werden gesteld van de werknemers vóór de datum van inwerkingtreding van dit
besluit moeten uiterlijk op 19 juli 2006 worden vervangen door arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de vereisten van dit besluit.
Indien de in het eerste lid bedoelde arbeidsmiddelen het voorwerp zijn van een herstelling of
enige wijziging moeten zij onmiddellijk vervangen worden door arbeidsmiddelen die beantwoorden aan de vereisten van dit besluit.
§ 2. In afwijking van § 1, moeten de steigers die voor de datum van inwerkingtreding van dit
besluit reeds ter beschikking van de werknemers werden gesteld niet vervangen worden door
nieuwe steigers, indien zij de passende wijzigingen kunnen ondergaan zodat zij in overeenstemming kunnen gebracht worden met de bepalingen van dit besluit.
Deze wijzigingen moeten uiterlijk op 19 juli 2006 aangebracht zijn.
De wijzigingen moeten worden uitgevoerd onder het toezicht van een bevoegd persoon waarvan de kennis hem toelaat na te gaan of het arbeidsmiddel in overeenstemming is met de
bepalingen die genomen werden ter uitvoering van de communautaire richtlijnen die op deze
arbeidsmiddelen van toepassing zijn of, bij ontstentenis van dergelijke bepalingen, met gelijkwaardige technische voorschriften.
Art. 25 tot 27.- wijzigings- en opheffingsbepalingen
Art. 28.- bepaling tot invoeging in de codex over het welzijn op het werk
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TITEL VII:
INDIVIDUELE UITRUSTING
HOOFDSTUK I: WERKKLEDIJ
Koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij (B.S. 3.8.2004)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 19 december 2006 (B.S. 15.1.2007)
Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° werkkledij: hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak,
hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door
de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij;
2° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
Comité, de vakbondsafvaardiging, en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- De werknemers zijn ertoe gehouden tijdens hun normale activiteit werkkledij te dragen behalve:
1° indien de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk heeft aangetoond dat de aard van de activiteit niet bevuilend was en indien het
Comité zijn akkoord heeft gegeven over de resultaten van deze risicoanalyse;
2° indien de werknemers, hetzij wegens de uitoefening van een overheidsfunctie, hetzij
wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd
paritair comité, verplicht zijn een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen die
voorgeschreven is door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst.
Art. 4.- § 1. De werkkledij moet:
1° alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden;
2° aangepast zijn aan de te voorkomen risico’s zonder zelf een toegenomen risico in te voeren;
3° aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en
aan de geldende arbeidsvoorwaarden;
4° rekening houden met de ergonomische eisen;
5° aangepast zijn aan de maten van de werknemer;
6° vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar, en aangepast aan
de seizoenen.
§ 2. De werkkledij mag aan de buitenkant geen opschriften vertonen, behalve, in voorkomend
geval, de benaming van de onderneming, de naam van de werknemer, de merktekens van zijn
functie en een “Streepjescode”.
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Art. 5.- De werkgever moet kosteloos werkkledij ter beschikking stellen van zijn werknemers
vanaf het begin van hun werkzaamheden en hij blijft eigenaar van die werkkledij.
Rekening houdend met de criteria vastgelegd in artikel 4, § 1, betrekt de werkgever de
bevoegde preventieadviseur alsook het Comité bij de keuze van de werkkledij.
Art. 6.- De werkgever zorgt of laat op zijn kosten zorgen voor de reiniging van de werkkledij
door middel van producten die zo weinig mogelijk allergeen zijn, voor de herstelling en het
onderhoud in de normale staat van gebruik, alsook voor de hernieuwing ervan op gepaste
tijden.
[Het is verboden de werknemer toe te laten zijn eigen werkkledij aan te schaffen, zelf voor de
reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan in te staan, of zelf voor de hernieuwing ervan
te zorgen, zelfs tegen de betaling van een premie of vergoeding, tenzij dit wordt toegelaten in
een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die enkel kan worden
gesloten voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van voornoemd
koninklijk besluit van 27 maart 1998 blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de
gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. (KB 19.12.2006)]
Art. 7.- § 1. Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen.
§ 2. In afwijking van § 1, mag de werknemer de werkkledij mee naar huis nemen onder de
volgende voorwaarden:
1° de activiteiten worden op verschillende arbeidsplaatsen uitgeoefend;
2° het verbod is om organisatorische redenen niet uitvoerbaar;
3° de werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemers en van zijn
directe omgeving.
[Bovendien mag de werknemer, in afwijking van § 1, de werkkledij mee naar huis nemen
ingeval een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld
in artikel 6, tweede lid, van toepassing is. (KB 19.12.2006)]
Art. 8.- De werkgever kan maatregelen nemen zodat de werkkledij voorbehouden wordt aan
een zelfde werknemer omwille van de lichamelijke kenmerken van deze werknemer en rekening houdend met de aard, de duur of de verscheidenheid van de uitgeoefende activiteiten.
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HOOFDSTUK II:
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en
de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk (B.S.
15.2.2006)
"'%&-*/("-(&.&/&#&1"-*/(&/
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Artikel 1.- Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers (derde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG).
Art. 2.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee
gelijkgestelde personen, bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 3.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° De wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° Het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn: het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
3° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de
werknemers, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
4° Persoonlijk beschermingsmiddel, hierna “P.B.M.” genoemd: iedere uitrusting die bestemd
is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen
bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen, met
uitzondering van:
a) gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de
gezondheid van de werknemer te beschermen;
b) P.B.M.’s specifiek voor militairen, politieagenten en personeel van de ordediensten;
c) P.B.M. van wegvervoermiddelen;
d) sportuitrusting;
e) zelfverdedigings- of afschrikkingsmateriaal;
f) draagbare apparaten voor het opsporen en het signaleren van risico’s en belastingsfactoren.
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Art. 4.- De werkgever is er overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de wet en de
artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn, toe gehouden de risico’s inherent aan de arbeid op te sporen en de geëigende materiële maatregelen te
treffen om hieraan te verhelpen.
Wanneer de risico’s niet uitgeschakeld kunnen worden aan de bron of niet voldoende beperkt
kunnen worden met maatregelen, methodes of procédés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen, worden de P.B.M. gebruikt.
Art. 5.- De werkgever mag uitsluitend P.B.M. ter beschikking stellen van zijn werknemers die
inzake ontwerp en constructie beantwoorden aan de bepalingen van de besluiten tot omzetting
van de communautaire richtlijnen betreffende de fabricage van P.B.M.
Wanneer de werkgever P.B.M. moet ter beschikking stellen van zijn werknemers, waarvan de
aanvullingen of de accessoires niet onderworpen zijn aan een Europese richtlijn die betrekking heeft op hun ontwerp en hun constructie, zorgt hij er voor dat deze aanvullingen of
accessoires worden vervaardigd op basis van de meest geschikte erkende regels van goed
vakmanschap.
De werkgever mag de P.B.M. die in gebruik genomen zijn vóór 1 juli 1995 en die niet in
overstemming zijn met de bepalingen van de besluiten tot omzetting van de communautaire
richtlijnen betreffende de fabricage van P.B.M., verder ter beschikking stellen van de werknemers, indien ze voldoen aan de eisen omschreven in artikel 6.
Art. 6.- Ieder P.B.M. moet in elk geval:
1° geschikt zijn voor de te voorkomen risico’s, zonder zelf een vergroot risico in te houden;
2° beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats;
3° afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de
gezondheid van de werknemer;
4° na de nodige afstelling geschikt zijn voor de drager.
Indien de aanwezigheid van meerdere risico’s het nodig maakt tegelijkertijd meerdere P.B.M.
te dragen, dan zijn deze op elkaar afgestemd en blijven zij doeltreffend voor de betrokken
risico’s.
Art. 7.- Onverminderd de toepassing van artikel 16, tweede lid van het koninklijk besluit
betreffende het beleid inzake het welzijn, worden de P.B.M. door de werkgever gratis ter
beschikking van de werknemers gesteld.
0OEFSBGEFMJOH3JTJDPCFPPSEFMJOHFOLFV[FWBO1#.
Art. 8.- De werkgever bepaalt welke gevaren aanleiding kunnen geven tot het gebruik van P.B.M.
Hiertoe kan hij het indicatief schema opgenomen in de bijlage I bij dit besluit gebruiken.
Art. 9.- § 1. De werkgever maakt, alvorens een P.B.M. te kiezen, een beoordeling van het P.B.M.
dat hij van plan is te gebruiken om na te gaan in hoeverre dit beantwoordt aan de in de artikelen 5 en 6 gestelde voorwaarden.
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Bij deze beoordeling houdt de werkgever, in voorkomend geval, rekening met de personen die
een handicap of een lichamelijk gebrek hebben, zodat bijvoorbeeld rekening gehouden wordt
met de noodzaak om correctieglazen of orthopedische schoenen te dragen.
Deze beoordeling omvat:
1° een analyse en een evaluatie van de risico’s die niet met andere middelen voorkomen kunnen worden;
2° de omschrijving van de kenmerken die de P.B.M. moeten bezitten om de onder 1° vermelde risico’s te kunnen ondervangen, rekening houdend met eventuele risicobronnen die
de P.B.M. zelf kunnen vormen;
3° de evaluatie van de kenmerken van de P.B.M. die beschikbaar zijn, in vergelijking met de
in 2° vermelde kenmerken.
De in deze paragraaf bedoelde beoordeling wordt herzien, telkens een wijziging optreedt in
één van de onderdelen van deze beoordeling.
§ 2. Voor het opstellen van de in § 1 bedoelde beoordeling, vraagt de werkgever het advies
van de preventieadviseur deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid, evenals dat van de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers.
§ 3. De verslagen en de elementen waarop deze beoordeling is gebaseerd, worden ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren.
Art. 10.- De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder een P.B.M. gebruikt moet
worden, inzonderheid wat betreft de duur van het dragen.
Deze omstandigheden worden bepaald in functie van de ernst van het risico, de frequentie van
de blootstelling aan het risico en de kenmerken van de werkpost van iedere werknemer afzonderlijk, alsmede van de doeltreffendheid van het P.B.M.
Voor het bepalen van de omstandigheden waaronder een P.B.M. moet gebruikt worden, vraagt
de werkgever het advies van de preventieadviseur deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid, evenals dat van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Art. 11.- In elk geval is de werkgever ertoe gehouden voor de activiteiten en arbeidsomstandigheden bepaald in bijlage II bij dit besluit, de P.B.M. vermeld in die bijlage ter beschikking
te stellen van de werknemers.
Art. 12.- De werkgever betrekt het comité bij de beoordeling van de risico’s en de keuze van
de P.B.M. inzonderheid door voorafgaandelijk zijn advies te vragen over deze punten.
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Art. 13.- Voor iedere aankoop van een PBM wordt een bestelbon gemaakt die vermeldt:
1° dat het P.B.M moet voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5, eerste lid;
2° dat de aanvullingen en accessoires bedoeld in artikel 5, tweede lid, moeten voldoen aan
de meeste geschikte erkende regels van goed vakmanschap, waarvan de referentie nader
kan worden bepaald in de bestelbon;
3° dat het P.B.M. moet voldoen aan de bijkomende vereisten, niet noodzakelijk opgelegd
door bovenstaande bepalingen, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropge-
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steld in artikel 5 van de wet en van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn.
De preventieadviseur deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid en de preventieadviseurarbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers nemen deel aan de
voorbereiding van het opstellen van de bestelbon.
De bestelbon wordt voor gezien getekend door de preventieadviseur belast met de leiding van
de Interne Dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de Interne Dienst.
Art. 14.- § 1. Bovendien is de procedure bedoeld in §§ 2 en 3 van toepassing op de P.B.M.
waarvoor de vereisten bedoeld in artikel 5, tweede lid en artikel 13, eerste lid, 3° worden
voorgeschreven.
§ 2. Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin wordt verklaard
dat de verplichtingen opgelegd door artikel 5, tweede lid en artikel 13, eerste lid, 3° werden
nageleefd.
§ 3. Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag dat de naleving
vaststelt van de bepalingen bedoeld in § 2.
Het verslag wordt opgesteld door de preventieadviseur deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid.
Het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op
de werknemers wordt erbij gevoegd.
§ 4. De werkgever kan op eigen initiatief of moet op vraag van de vertegenwoordigers van de
werknemers in het comité voorafgaand andere diensten of instellingen die gespecialiseerd zijn
in of bijzonder bevoegd zijn voor dit domein, raadplegen.
Diensten of instellingen worden geacht gespecialiseerd of bevoegd te zijn wanneer ze door de
vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers in het comité als dusdanig worden
aanvaard.
Art. 15.- De procedure bedoeld in artikel 14 is, met uitzondering van de aspecten die betrekking hebben op de vereisten bedoeld in artikel 13, eerste lid, 2°, niet van toepassing in geval
van een bestelling van een nieuw P.B.M dat gelijk is aan een P.B.M. waarop de procedure
bedoeld in artikel 14 reeds werd toegepast.
Art. 16.- De documenten bedoeld in deze onderafdeling worden medegedeeld aan het comité.
Ze worden ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
0OEFSBGEFMJOH(FCSVJLWBO1#.
Art. 17.- De P.B.M. mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn
bestemd.
Art. 18.- De P.B.M. worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
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Telkens een P.B.M. ter beschikking wordt gesteld, waakt de werkgever erover dat de werknemers dit P.B.M., daadwerkelijk en juist gebruiken, inzonderheid rekening houdend met de
instructies bedoeld in artikel 24.
Art. 19.- Onder geen voorwendsel mogen de werknemers de bij dit besluit voorgeschreven
P.B.M. met zich mee naar huis nemen.
Die beschermingsmiddelen moeten in de onderneming, dienst, inrichting of werf waar zij
tewerkgesteld zijn, blijven of er na de werkdag teruggebracht worden.
De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing op de werknemers die deel
uitmaken van reizende ploegen of die tewerkgesteld zijn op ver van de ondernemingen, diensten of inrichtingen waaraan zij verbonden zijn, gelegen plaatsen en die er uiteraard niet
regelmatig komen na hun werkdag, voor zover de arbeid die deze werknemers verrichten geen
risico op besmetting of infectie met zich meebrengt.
Art. 20.- Een P.B.M. is bestemd voor gebruik door één persoon.
Zij mogen niet achtereenvolgens door verschillende werknemers worden gebruikt tenzij zij,
bij elke verandering van gebruiker, met zorg gereinigd, ontstoft of gedesinfecteerd en, indien
zij besmet zouden kunnen zijn door radioactieve stoffen, ontsmet worden.
Art. 21.- De werkgever zorgt op zijn kosten voor het onderhoud, reinigen, ontsmetten, herstellen en het tijdig vervangen van de P.B.M., dit met het oog op een goede werking ervan.
De P.B.M. worden onderhouden, gereinigd, ontsmet en hersteld volgens de aanwijzingen
bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
Art. 22.- De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een lid van de
hiërarchische lijn of een andere werknemer die hiertoe een specifieke opdracht heeft gekregen
en over de nodige opleiding beschikt, bij elk gebruik, nagaat of het P.B.M. nog steeds conform
is aan de bepalingen van dit besluit.
Hij zorgt er voor dat de P.B.M. na hun levensduur of de vervaldatum verwijderd worden.
Art. 23.- De werknemers moeten gebruik maken van de P.B.M. waarover zij krachtens dit
besluit moeten beschikken, en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden
gegeven.
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Art. 24.- § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 21 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn, neemt de werkgever de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en over instructies betreffende de op het
werk aangewende P.B.M. beschikken.
Deze informatie en instructies moeten schriftelijk opgesteld worden en voor de betrokken
werknemers begrijpelijk zijn.
§ 2. De algemene informatienota bevat alle nuttige aanduidingen betreffende:
1° de diverse soorten P.B.M. die in de onderneming of inrichting gebruikt worden of kunnen
gebruikt worden;
2° de risico’s waartegen de P.B.M. de werknemer beschermen;
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3° de omstandigheden waarin de P.B.M. dienen te worden gebruikt zoals bepaald in artikel
10;
4° de voorzienbare abnormale situaties die zich kunnen voordoen;
5° de conclusies genomen op basis van ervaring bij het gebruik van P.B.M.
De aanduidingen bedoeld in het eerste lid, 1° stellen het comité in staat deel te nemen aan de
beoordeling bedoeld in artikel 9, § 1.
De instructienota opgesteld voor elk type P.B.M. dat in de onderneming wordt gebruikt bevat
de nodige aanduidingen betreffende:
1° hun werking;
2° het gebruik;
3° het nazicht;
4° het onderhoud en de opslag;
5° de vervaldatum.
§ 3. De algemene informatienota en de instructienota’s worden, zo nodig, aangevuld door de
preventieadviseur deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid en de preventieadviseurarbeidsgeneesheer belast met het gezondheidstoezicht op de werknemers elk wat hem betreft,
rekening houdend met de eisen betreffende het welzijn op het werk.
Ze worden voor gezien getekend door de preventieadviseur belast met de leiding van de
Interne Dienst of, in voorkomend geval, van de afdeling van de Interne Dienst.
Art. 25.- De werkgever zorgt voor een opleiding en organiseert, in voorkomend geval, een
trainingscursus voor het gebruik van de P.B.M.
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Art. 26.- De P.B.M. tegen het vallen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° alleen een harnasgordel mag gebruikt worden in een valbeveiligingssysteem;
2° de veiligheidsgordels en de zitgordels mogen uitsluitend gebruikt worden als werkplek
positioneermiddel;
3° de harnasgordels moeten, gewoonlijk via een buigzame vanglijn met beperkte lengte,
verbonden worden met hetzij een verankeringspunt, hetzij een bevestigingssysteem dat
vastgehecht is aan één of meerdere verankeringspunten;
4° de verbinding tussen het bevestigingselement van het harnas en het verankeringspunt of
het bevestigingssysteem moet zodanig zijn dat de valhoogte van de werknemer zo klein
mogelijk is;
5° de minimale speling onder de gebruiker, ten opzichte van het opvangvlak of eender welke
hindernis welke van aard is een vallende persoon te verwonden, moet bepaald worden op
basis van de gegevens vermeld in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de verschillende componenten van het gebruikte valbeveiligingssysteem;
6° het verankeringspunt moet voldoende stevig en stabiel zijn;
7° de veiligheidsgordels of harnassen, evenals de touwen en de singels zijn vervaardigd uit
synthetische vezels. Het gebruik van dergelijke uitrusting is verboden in atmosferen waarvan de temperatuur 70° C overschrijdt. De bepalingen van dit punt zijn niet van toepassing
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op de P.B.M. welke specifiek bestemd zijn om gebruikt te worden bij hogere temperaturen.
Art. 27.- § 1. Onverminderd de controle opgelegd door artikel 22 bij elk gebruik, zijn de
P.B.M. tegen het vallen onderworpen aan een onderzoek door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats, erkend voor de controle van hefwerktuigen:
1° wanneer deze P.B.M. blijvend bevestigd zijn: telkens de betrokken P.B.M. de val van een
persoon hebben gestuit;
2° wanneer deze P.B.M. niet blijvend bevestigd zijn: ten minste om de twaalf maanden en
telkens de betrokken P.B.M. de val van een persoon hebben gestuit.
Deze onderzoeken worden uitgevoerd overeenkomstig de instructies inzake controle bepaald
in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het P.B.M.
§ 2. De externe dienst voor technische controles op de werkplaats stelt een verslag op van zijn
vaststellingen.
Dit verslag vermeldt inzonderheid dat elke uitrusting die geen voldoende veiligheidswaarborgen meer biedt, buiten dienst moet worden gesteld.
§ 3. De werkgever houdt het in § 2 vermelde verslag ter beschikking van de met het toezicht
belaste ambtenaar.
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1. Beschermkledij:
a) de in riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen, vergaarbakken of andere
soortgelijke plaatsen tewerkgestelde werknemers wanneer zij in contact komen met
vochtige of doorweekte wanden;
b) de buiten tewerkgestelde en aan regen of uitzonderlijke koude blootgestelde werknemers;
c) werknemers tewerkgesteld in koelkamers;
d) werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden waarbij de blootstelling aan chemische en biologische agentia, die een risico voor de gezondheid kunnen bieden, technisch niet kan vermeden worden;
e) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
f) werknemers tewerkgesteld aan het hanteren van hete massa’s of werknemers die aanwezig zijn in de nabijheid daarvan of die werken in een warme omgeving (hitte van
technologische oorsprong).
2. Beschermingshoofddeksel:
a) werknemers die blootgesteld zijn aan uitwasemingen van stof van giftige, bijtende of
prikkelende producten of aan de spatten van deze producten;
b) werknemers tewerkgesteld aan het vervoer, op het hoofd of op de schouders, van
vleeskwartieren, van afval of andere voor rotting vatbare producten voortkomend van
het slachten van dieren, van balen niet ontsmette lompen of van dierlijke stoffen, zelfs
droge, die besmettende kiemen kunnen inhouden (zakken met beenderen, horens,
manen, ruwe wol, huiden, enz.);
c) werknemers tewerkgesteld aan het vervoer, op het hoofd of op de schouders, van zakken of pakken met andere om het even welke producten of stoffen;
d) werknemers tewerkgesteld in riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen,
vergaarbakken of andere soortgelijke plaatsen die bevuild zijn door ophopingen of
afval van om het even welke stoffen of die door ongedierte geplaagd worden;
e) de buiten tewerkgestelde en aan regen of uitzonderlijke temperaturen blootgestelde
werknemers;
f) werknemers tewerkgesteld in koelkamers;
g) werknemers die blootgesteld zijn aan vallende stenen, materiaal, brokstukken of allerlei vallende voorwerpen, zoals in steengroeven, de bouw-, montage- of slopingswerken, scheepswerven, ijzergieterijen, staalfabrieken, moeten een beschermingshelm
dragen;
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h) werknemers waarvan het haar kan worden gegrepen door in beweging zijnde machineonderdelen of mechanische toestellen;
i) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
j) werknemers die het risico lopen zich te stoten tegen obstakels.
3. Beschermingsschort:
a) werknemers die water, oplossingen, baden, deeg, oliën, vetten of andere vloeibare,
vochtige, olieachtige of vettige stoffen manipuleren, behandelen of gebruiken waardoor zij de voorkant van het lichaam kunnen nat maken of doorweken; werknemers
die het risico lopen dat de voorkant van het lichaam wordt nat gemaakt of doorweekt
door de projectie van voormelde stoffen;
b) werknemers die gevaar lopen de voorkant van het lichaam te bevuilen door organische
stoffen die kunnen rotten, zoals in de slachthuizen of slachterijen, broeiplaatsen,
fabrieken van vlees- of visconserven, darmwasserijen en, over het algemeen, al de
ondernemingen waar vlees, huiden, beenderen, horens en ander dierenafval worden
bewerkt, behandeld of omgewerkt;
c) werknemers die gevaar lopen de voorkant van het lichaam te bevuilen door voor verrotting vatbare of besmette stoffen of door vuilnis, zoals in de vilbeluiken, diensten
voor lijkschouwing, biologische laboratoria, diensten voor reiniging der wegen, huisvuilophaaldiensten, diensten voor het ruimen van beer- of gierputten en andere bedrijven of werken die soortgelijke risico’s voor bevuiling bieden;
d) werknemers die blootgesteld zijn aan kwetsende projecties, aan projecties van gloeiende stoffen, aan het hanteren van hete massa’s;
e) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
f) werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden waarbij de blootstelling aan chemische en biologische agentia, die een risico voor de gezondheid kunnen bieden, technisch niet kan vermeden worden;
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g) werknemers tewerkgesteld aan de ontzanding van gietwerk of aan het afbijten van om
het even welke voorwerpen door het bestralen met zand of met metaalkorrels of aan
het gieten van gesmolten metaal;
h) werknemers tewerkgesteld aan het uitbenen met messen.
4. Beschermingsschoeisel:
a) werknemers tewerkgesteld in de riolen, kuilen, kelders, welputten, regenputten, kuipen, vergaarbakken, vijvers, waterlopen en alle andere soortgelijke plaatsen waar zich
vloeistoffen of slijk bevinden;
b) werknemers tewerkgesteld aan werken die aanleiding geven tot uitstorting of wegvloeiing van vloeistoffen en die door die vloeistoffen natte voeten kunnen krijgen,
zoals in afwaskeukens en wasserijen;
c) werknemers die hun voeten kunnen bevuilen met giftige, bijtende of prikkelende stoffen;
d) werknemers die, in de ondernemingen, bedrijven en werken zoals deze voorzien onder
punt 3, littera a, b en c hierboven, gevaar lopen hun voeten te bevuilen door organische
stoffen die kunnen rotten of door vuilnis;
e) werknemers tewerkgesteld in koelkamers;
f) werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn aan de behandeling van zware stukken
waarvan de val van aard is de voeten te kwetsen, dragen schoenen met toppen versterkt die voldoende weerstand bieden;
g) werknemers tewerkgesteld aan het slopen van gebouwen, aan de bekisting en de ontkisting van betonwerken, de ijzervlechters, de bouwsmeden, alsook de andere werknemers tewerkgesteld op bouwplaatsen en gewoonlijk blootgesteld aan voetwonden
door uitstekende spijkers of puntige voorwerpen, dragen schoenen met versterkte
zolen;
h) werknemers die blootgesteld zijn aan het risico voor uitglijden.
5. Beschermingshandschoenen of -wanten:
a) werknemers die gevaar lopen dat hun handen in contact komen met giftige, bijtende
of prikkelende stoffen;
b) werknemers wier handen gevaar lopen in contact te komen met besmette dieren of
krengen, afval van dieren of voor de consumptie ongeschikte dierlijke stoffen, zoals
in de vilbeluiken en de biologische laboratoria;
c) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het behandelen van de lijken en van de stukken
of stoffen die ervan afkomstig zijn;
d) werknemers die tewerkgesteld zijn aan de behandeling of aan het schiften van vuil
linnen of vuile kledingsstukken, van lompen en van oude niet ontsmette klederen, van
voor het gebruik ongeschikte beenderen of van vuilnis;
e) werknemers tewerkgesteld in de riolen en andere instellingen voor de afvoer van vuil
water of afvalstoffen, aan de reiniging met de hand van de goten of van de vertakkingen of aan andere bewerkingen waarbij de handen in contact komen met bovenbedoeld water of afvalstoffen;
f) werknemers die tewerkgesteld worden aan elk ander werk waarbij de handen in contact komen met stoffen die besmettende kiemen kunnen inhouden;
g) werknemers tewerkgesteld in koelkamers;
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h) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het las- of snijwerk van metalen met de elektrische lichtboog en alle bewerkingen waarbij lampen met elektrische lichtboog of
andere bronnen van ultraviolette stralen worden gebruikt;
i) werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden waarbij de blootstelling aan chemische en biologische agentia, die een risico voor de gezondheid kunnen bieden, technisch niet kan vermeden worden;
j) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
k) werknemers tewerkgesteld aan het hanteren van hete massa’s;
l) werknemers die scherpe, snijdende, stekende, brandende of bijzonder ruwe voorwerpen of materialen moeten behandelen of werkzaamheden verrichten waarbij hun
handen zijn blootgesteld aan kwetsende projecties of aan projecties van gloeiende
stoffen;
m) werknemers tewerkgesteld aan de ontzanding van gietwerk of aan het afbijten van om
het even welke voorwerpen door het bestralen met zand of met metaalkorrels of aan
het gieten van gesmolten metaal;
n) werknemers tewerkgesteld aan het uitbenen met messen, dragen een drie- of vijfvingerige handschoen van gelaste metalen maliën of, op voorwaarde dat dezelfde mechanische weerstand gewaarborgd is, een dergelijke handschoen van een andere stof of
een handschoen op enig andere wijze vervaardigd.
6. Beschermingsbril of aangezichtsscherm van geschikt type:
a) werknemers wier ogen worden blootgesteld aan het contact met stoffen die een uitgesproken prikkelende werking uitoefenen op de ogen, zoals het stof van steenkoolpek
en andere stofdeeltjes of dampen van bijtende stoffen;
b) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het las- of snijwerk van metalen met de brander of met de elektrische lichtboog;
c) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het onderzoek van intense lichthaarden, zoals
de binnenkant van ovens, of van stoffen die tot witte gloeihitte zijn gebracht, zoals
staal en gesmolten glas;
d) werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij infrarode stralen of
stralingen die aanleiding geven tot een intense warmteverspreiding worden gebruikt;
e) werknemers die tewerkgesteld zijn aan de bewerkingen waarbij lampen met elektrische lichtboog of andere bronnen van ultraviolette stralen worden gebruikt;
f) werknemers die tewerkgesteld zijn aan het droog slijpen, het houwen met wegslingering van scherven, het bikken, het schoonhameren of aan andere bewerkingen die
kunnen aanleiding geven tot het wegslingeren van kwetsende deeltjes, van weggesmolten metaal, van bijtende vloeistoffen, enz. die de ogen kunnen aantasten;
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g) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen, zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken, waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
7. Ademhalingstoestellen:
a) werknemers die het risico lopen op een vergiftiging of een aandoening van de ademhalingsorganen door de inhalatie van stof, gassen, dampen, rook of nevel;
b) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld
worden:
* tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden
door preventieve maatregelen zoals voorzien in de artikelen 5, 6, 8 en 9 van het
koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene
agentia op het werk;
* tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan
voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of
de collectieve preventiemaatregelen;
c) de ademhalingstoestellen, die bestemd zijn voor de aan onderstaande verrichtingen
tewerkgestelde werknemers, moeten uitsluitend onafhankelijke ademhalingsbeschermende toestellen zijn:
1) verrichtingen op om het even welke plaats waar men door middel van aangepaste
meetmiddelen niet heeft kunnen aantonen dat de lucht er meer dan 19 % zuurstof
(vol/vol) inhoudt;
2) verrichtingen waarbij moet binnengegaan of verbleven worden in plaatsen
bedoeld in artikel 53 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming,
of in verplaatsbare recipiënten, ondergrondse inkuipingen, reservoirs en tanks
zoals bedoeld in de voorschriften van het koninklijk besluit van 13 maart 1998
betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare
en brandbare vloeistoffen, en waarvoor men door middel van aangepaste meetapparatuur niet heeft kunnen aantonen dat de genomen maatregelen het blootstellen
van de werknemers aan gevaarlijke stoffen teruggebracht heeft tot een niveau
waarbij het risico op een vergiftiging of een aandoening van de ademhalingsorganen zeer gering is, of wanneer niet kan vastgesteld worden dat de blootstelling op
geen enkel ogenblik de grenswaarde zal overschrijden. Deze eisen betreffen de
stoffen die deze plaatsen hebben ingehouden, evenals de stoffen die zouden kunnen ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden in deze plaatsen.
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8. Beenbeschermingsmiddelen:
a) werknemers van wie de benen zijn blootgesteld aan kwetsende projecties of aan projecties van gloeiende stoffen;
b) werknemers tewerkgesteld aan de ontzanding van gietwerk of aan het afbijten van om
het even welke voorwerpen, door het bestralen met zand of met metaalkorrels of aan
het gieten van gesmolten metaal;
c) werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden met behulp van een kettingzaag, zoals
het snoeien en vellen van bomen.
9. Bescherming van de voorarm:
a) werknemers tewerkgesteld aan het uitbenen met messen, dragen een manchet aangepast aan het risico die de voorarm van de pols tot de elleboog bedekt;
b) werknemers van wie de voorarmen zijn blootgesteld aan kwetsende projecties of aan
projecties van gloeiende stoffen.
10. Bescherming tegen het vallen:
Werknemers die blootgesteld zijn aan een val van een hoogte van meer dan 2 meter moeten
P.B.M. tegen vallen gebruiken wanneer de omstandigheden vermeld in artikel 4 van dit besluit
het gebruik ervan verplichten.
[11. Beschermingsmiddelen voor het gehoor:
De werknemers die blootgesteld worden aan lawaai beschikken over en gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gehoor overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 en
29 van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk. (KB
16/1/2006)]
12. Bescherming tegen trillingen:
Indien technische middelen ontoereikend zijn of onafdoend zijn om overdreven trillingen te
vermijden, stelt de werkgever P.B.M. ter beschikking van de werknemers.
13. Bescherming tegen radioactieve straling:
* in ondernemingen voor de bereiding en behandeling van natuurlijke of kunstmatige radioactieve stoffen of van alle producten die deze stoffen inhouden;
* in laboratoria voor proefnemingen of opsporingen en alle andere instellingen waar zich
radioactieve stoffen bevinden;
* in ondernemingen voor het monteren van naalden, platen en andere toestellen die radioactieve stoffen inhouden;
* in ondernemingen voor lichtgevend schilderwerk op om het even welk voorwerp door
middel van producten die radioactieve stoffen inhouden, moeten de werknemers de hierna
volgende P.B.M., verstrekt door de werkgever, dragen.
13.1. Beschermkledij als zij werk verrichten waardoor zij in contact kunnen komen met
radioactieve stoffen of met stof, gassen, dampen, rook, vloeistoffen, afval of om het
even welke materie die deze stoffen bevatten.
13.2. Een beschermingshoofddeksel of een aangezichtsscherm van geschikt type, naargelang van het geval, indien zij blootgesteld zijn aan uitwasemingen van radioactieve
stoffen, gassen, dampen of rook of aan spatten van vloeistoffen of andere stoffen die
radioactieve bestanddelen inhouden.
13.3. Een beschermingsschort indien zij tewerkgesteld zijn:
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aan werk waarbij door radioactieve stoffen aangetast water, oplossingen of
andere vloeibare of vochtige stoffen worden behandeld of gebruikt;
- aan het reinigen der lokalen waarin radioactieve stoffen of producten die deze
stoffen inhouden worden ondergebracht, behandeld of gebruikt;
- aan het reinigen van de toestellen, recipiënten of voorwerpen die in contact zijn
geweest met bovengenoemde stoffen of producten, of met door deze stoffen of
door deze producten besmette zaken.
13.4. Beschermingsschoeisel indien zij bewerkingen verrichten waardoor zij blootgesteld
zijn aan het oplopen van natte voeten door vloeistoffen, afvalwater of andere om het
even welke stoffen die radioactieve bestanddelen inhouden.
13.5. Beschermingshandschoenen of -wanten indien zij:
- radioactieve stoffen of producten die deze stoffen inhouden moeten behandelen;
- om het even welke bewerkingen verrichten waardoor zij de kans lopen dat de
handen in contact komen met voorwerpen, vloeistoffen of andere door deze stoffen of producten besmette stoffen.
13.6. Een beschermingsbril of een aangezichtsscherm van geschikt type indien zij bewerkingen verrichten waardoor de ogen aan de uitwerking van de uitstralingen zijn
blootgesteld en voor zover in zulk geval het gebruiken van deze beschermingsmiddelen werkelijk nuttig is (bijvoorbeeld voortbrenging van bètastralingen of van zeer
zwakke straling).
13.7. Een ademhalingstoestel indien zij radioactieve stoffen, gassen, dampen of rook
moeten inademen.
14. Bescherming tegen uitwendige straling:
De werknemers die aan de uitwerking van röntgenstralen worden blootgesteld dragen
beschermingsschorten en beschermingshandschoenen of -wanten:
1. in de studie-, opzoekings- of controlelaboratoria en om het even welke onderneming
waar toestellen die röntgenstralen voortbrengen worden gebruikt;
2. bij bewerkingen voor medische, nijverheids- of handelsradioscopie of -radiografie;
3. bij het beproeven van röntgenbuizen;
15. Kleding met signaalfunctie:
deze kleding wordt gedragen door:
15.1. werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden op en langs de openbare weg waarbij het verkeer tijdens de duur van de werkzaamheden niet wordt verboden; dit geldt
onder meer voor herstellingswerken, het onderhoud van bermen, onderhoudswerken, reiniging, schilderwerken, het aanbrengen, het controleren en het onderhouden
van nutsvoorzieningen zoals leidingen voor gassen, water, telecommunicatie, elektriciteit, laden en lossen van vrachtwagens, enz.;
15.2. werknemers belast met het ophalen van vuilnis langs de openbare weg;
15.3. werknemers van brandweerdiensten, eerste hulpdiensten, diensten voor dringende
verzorging en pechbestrijdingsdiensten en dit zo de omstandigheden en/of het tijdstip van de dag zorgen voor een onvoldoende zichtbaarheid van deze werknemers;
15.4. werknemers die krachtens een andere reglementering signalisatiekleding moeten
dragen.
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16. Dermatologische producten:
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit besluit, kunnen aan de werknemers
bijkomend dermatologische producten worden ter beschikking gesteld.
1. Neuszalf kan bijkomend gebruikt worden door:
a) werknemers die blootgesteld zijn aan inademing van alkalische chromaten of
bichromaten of van chroomzuur en daardoor verzweringen of doorboringen van
het neusbeschot kunnen oplopen;
b) werknemers die neusletsels van dezelfde aard zouden opgedaan hebben ten
gevolge van de inademing van andere bijtende of prikkelende stoffen.
2. Dermatologische bereidingen bestemd voor de bescherming van de huid van blote
lichaamsdelen kunnen bijkomend gebruikt worden door:
a) werknemers die blootgesteld zijn aan de prikkelende inwerking van het stof van
pek;
b) werknemers die blootgesteld zijn aan uitwasemingen van stof of van dampen die
een soortgelijke prikkelende inwerking op de huid uitoefenen.
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TITEL VIII:
BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN
WERKSITUATIES
HOOFDSTUK I:
MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming(B.S. 18.5.1995; errata:
B.S. 12.10.1995)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de tiende bijzondere richtlijn 92/85/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen
ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werkneemsters bedoeld in artikel 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971.
Zij zijn inzonderheid van toepassing op de in het eerste lid bedoelde werkneemsters tijdens de
zwangerschap, tijdens de lactatie en na de bevalling.
Art. 2.- Zodra de in artikel 1, tweede lid, bedoelde werkneemsters hun toestand kennen, stellen zij hun werkgever ervan op de hoogte.
Art. 3.- Wanneer iemand dienstboden en huispersoneel tewerkstelt, worden de opdrachten die
door dit koninklijk besluit aan de arbeidsgeneesheer worden toegewezen, toevertrouwd aan
een andere geneesheer, naar keuze van bovengenoemde persoon.
Art. 4.- De werkgever verricht de in artikel 41 van de arbeidswet van 16 maart 1971 bedoelde risico-evaluatie in samenwerking met de arbeidsgeneesheer en de dienst voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen.
De niet-limitatieve lijst van de te evalueren risico’s is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
Art. 5.- De resultaten van de hiervoor genoemde evaluatie en de te nemen algemene maatregelen worden op schrift gesteld en bijgehouden in een document dat wordt voorgelegd aan het
advies van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij
ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging, en dat op verzoek van de ambtenaren die belast
zijn met het toezicht op de bepalingen van dit besluit, te hunner beschikking wordt gesteld.
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Art. 6.- In de betrokken onderneming of inrichting worden de in artikel 1 bedoelde werkneemsters ingelicht over de resultaten van de evaluatie en over al de te nemen algemene
maatregelen bedoeld in artikel 41 van de arbeidswet van 16 maart 1971.
Art. 7.- Wanneer er met toepassing van artikel 41 van de arbeidswet van 16 maart 1971 een
risico is vastgesteld, neemt de werkgever, rekening houdend met het resultaat van de evaluatie,
één van de maatregelen bedoeld in artikel 42, § 1 van dezelfde wet en aangepast aan het geval
van de betrokken werkneemster.
Eén van die maatregelen moet onmiddellijk worden toegepast indien:
1° de zwangere werkneemster een activiteit verricht waarbij zij volgens de evaluatie het
risico loopt van blootstelling aan de in bijlage II, afdeling A, bij dit besluit bedoelde agentia of arbeidsomstandigheden die de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster of
haar kind in gevaar brengt;
2° de werkneemster tijdens de lactatie een activiteit verricht waarbij zij volgens de evaluatie
het risico loopt van blootstelling aan de in bijlage II, afdeling B, bij dit besluit bedoelde
agentia of arbeidsomstandigheden die de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster of haar kind in gevaar brengt.
Art. 8.- De werkgever brengt de arbeidsgeneesheer onverwijld op de hoogte van de toestand
van de werkneemster, zodra hij ervan in kennis is gesteld.
Art. 9.- De werkneemster op wie één van de bepalingen van de artikelen 42 tot 43bis van de
arbeidswet van 16 maart 1971 wordt toegepast, wordt onderworpen aan [het gezondheidstoezicht zoals geregeld in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (2)].
De werkneemster die met toepassing van artikel 43, § 1, eerste lid, 2° van de arbeidswet van
16 maart 1971 verzoekt geen nachtarbeid te verrichten, wordt onverwijld onderzocht door de
arbeidsgeneesheer die in [het formulier voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in onderafdeling 1 van afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (2)] verklaart dat zij ongeschikt is om nachtarbeid te verrichten voor een door hem te bepalen duur, of dat zij geschikt is om werk overdag te verrichten, of dat zij ongeschikt is om werk overdag te verrichten en met ziekteverlof moet worden
gezonden.
Art. 10.- [Het formulier voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in onderafdeling 1 van
afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op
de werknemers (2)] vormt de rechtvaardiging voor de schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst of de vrijstelling van arbeid bedoeld in de artikelen 42, § 1, eerste lid,
3° en 43, § 1, tweede lid, 2° van de arbeidswet van 16 maart 1971.
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1. Fysische agentia
De fysische agentia waarvan wordt aangenomen dat zij embryonaal/foetaal letsel en/of
loslating van de placenta tot gevolg kunnen hebben, met name:
a) schokken, trillingen;
b) tillen van zware lasten dat risico’s kan opleveren;
c) lawaai;
d) ioniserende straling (onverminderd de bepalingen van hoofdstuk III, afdeling I, van
het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen);
e) niet-ioniserende straling;
f) extreme kou of hitte;
g) bewegingen, houdingen en verplaatsingen (hetzij binnen, hetzij buiten de inrichting),
geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en andere lichamelijke belastingen in verband met de werkzaamheden met gevaar voor agressie voor de werkneemster.
2. Biologische agentia
Biologische agentia in de zin van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s
van blootstelling aan biologische agentia op het werk, voor zover bekend is dat deze
agentia of de door deze agentia noodzakelijk geworden therapeutische maatregelen de
gezondheid van zwangere vrouwen en ongeboren kinderen in gevaar brengen.
3. Chemische agentia
De volgende chemische agentia voor zover zij beschouwd worden als agentia die de gezondheid van zwangere vrouwen en van het ongeboren kind in gevaar brengen:
a) de stoffen die, overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende
reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn
voor de mens of voor zijn leefmilieu en het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot
regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten
met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan, zijn geëtiketteerd als R
40, R 45, R 46, R 47 en R 49;
b) de chemische agentia in bijlage I bij het koninklijk besluit van 2 december 1993
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
carcinogene agentia op het werk;
c) gevaarlijke chemische agentia die via de huid worden opgenomen, zoals de aromatische aminen, de nitro- of halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen, pesticiden.
d) koolstofmonoxide.
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Industriële procédés die zijn opgenomen in bijlage II bij het koninklijk besluit van 2 december
1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
carcinogene agentia op het werk.
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- Handenarbeid bij grondwerk, op- en uitgravingswerk;
- Handenarbeid in atmosferen van overdruk;
- Ondergrondse werkzaamheden in de mijnen.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 mei 1995
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a) Fysische agentia:
- Het manueel hanteren van lasten gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap
- Omgevingswarmte boven 30°C
- Ioniserende straling overeenkomstig artikel 20.1.2. van het koninklijk besluit van 28
februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en
van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende stralingen.
b) Biologische agentia:
Biologische agentia die ernstige risico’s kunnen meebrengen, waaronder:
bacteriën - Listeria monocytogenes
- Neisseria gonorrhoeae
- Treponema pallidum
virussen: - Enterovirussen:
- Coxsackie Groep B-virussen
- Echovirussen
- Hepatitis B-virus
- Herpesvirussen:
- Cytomegalovirus
- Epstein-Barr-virus
- Herpes simplex-virus type 2
- Herpesvirus varicella-zoster
- Humane immunodeficiëntievirussen (HIV)
- Humaan parvovirus B19
- Rubivirus (Rubella)
parasieten: - Toxoplasma gondii.
Het risico is niet aanwezig als aangetoond wordt dat de zwangere werkneemster door
immunisatie voldoende tegen deze agentia beschermd is.
c) Chemische agentia:
- Antimitotische geneesmiddelen;
- Arseenverbindingen [7440-38-2];
- Basisch loodacetaat ( zie loodacetaat) [301-04-2];
- Benzeen[71-43-2];
- Benzo[a]pyreen [50-32-8];
- Benzo[d, e, f]chryseen;
- Binapacryl (ISO);
- Chloroform [67-66-3];
- Cumafeen (Warfarin) [81-81-2];
- 2,4-dichloorfenyloxide en 4-nitrofenyloxide;
- Dimethylformamide [68-12-2];
- Dinoseb [88-85-7];
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Dinoseb (zouten en esters van, met uitzondering van degene die met naam zijn
genoemd);
Dinosebacetaat;
2-ethoxyethanol [110-80-5];
2-ethoxyethylacetaat [111-15-9];
Ethyleenthioureum [96-45-7];
Gechloreerde bifenylen (42 % cl) [53469-21-9];
Gechloreerde bifenylen (54 % cl) [11097-69-1];
Halothaan [151-67-7];
2-imidazoline-2-thiol;
Koolstofdisulfide [75-15-0];
Kwik en kwikderivaten;
Lood en loodderivaten, voor zover deze agentia door het menselijk organisme kunnen
worden opgenomen;
Lood(II)methaansulfonaat [17570-76-2];
Looddiacetaat [6080-56-4];
2-methoxyethylacetaat;
Methyl-ONN-azoxymethylacetaat;
Methylchloride [74-87-3];
Methylglycol [109-86-4];
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrofenol;
Nitrofeen (ISO);
2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat;
Tetrachloorkoolstof [56-23-5];
Triloodbis(orthofosfaat)
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Ondergrondse werkzaamheden in de mijnen
Handenarbeid bij grondwerk, op- en uitgravingwerk
Handenarbeid uitgevoerd in persluchtcaissons.
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a) Fysische agentia:
Het manueel hanteren van lasten gedurende de negende en de tiende week na de bevalling.
b) Biologische agentia:
- Cytomegalovirus
- Hepatitis B-virus
- Humane immunodeficiëntievirussen (HIV)
c) Chemische agentia:
- Antimitotische geneesmiddelen;
- Arseenverbindingen [7440-38-2];
- Basisch loodacetaat ( zie loodacetaat) [301-04-2];
- Benzeen[71-43-2];
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Benzo[a]pyreen [50-32-8];
Benzo[d, e, f]chryseen;
Binapacryl (ISO);
Chloroform [67-66-3];
Cumafeen (Warfarin) [81-81-2];
2,4-dichloorfenyloxide en 4-nitrofenyloxide;
Dimethylformamide [68-12-2];
Dinoseb [88-85-7];
Dinoseb (zouten en esters van, met uitzondering van degene die met naam zijn
genoemd);
Dinosebacetaat;
2-ethoxyethanol [110-80-5];
2-ethoxyethylacetaat [111-15-9];
Ethyleenthioureum [96-45-7];
Gechloreerde bifenylen (42 % cl) [53469-21-9];
Gechloreerde bifenylen (54 % cl) [11097-69-1];
Halothaan [151-67-7];
2-imidazoline-2-thiol;
Koolstofdisulfide [75-15-0];
Kwik en kwikderivaten;
Lood en loodderivaten, voor zover deze agentia door het menselijk organisme kunnen
worden opgenomen;
Lood(II)methaansulfonaat [17570-76-2];
Looddiacetaat [6080-56-4];
2-methoxyethylacetaat;
Methyl-ONN-azoxymethylacetaat;
Methylchloride [74-87-3];
Methylglycol [109-86-4];
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrofenol;
Nitrofeen (ISO);
2-sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-methylcrotonaat;
Tetrachloorkoolstof [56-23-5];
Triloodbis(orthofosfaat)
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Ondergrondse werkzaamheden in de mijnen
Handenarbeid bij grondwerk, op- en uitgravingwerk.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 mei 1995
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HOOFDSTUK II:
JONGEREN OP HET WERK
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk
(B.S. 3.6.1999; Errata: B.S. 5.11.1999)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 3 mei 2003 tot wijziging van het KB van 3.5.1999 en tot aanpassing
van de artikelen 124 en 128bis van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
(B.S. 23.5.2003)
(3) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
(4) koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S.
4.10.2004)
(5) koninklijk besluit van 23 oktober 2006 (B.S. 13.11.2006, ed.2)
Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 94/33/EG van de Raad van de Europese Unie van
22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk
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Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers, de werknemers en de daarmee
gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, voor zover het de jongeren op het
werk betreft.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° jongere op het werk: alle personen bedoeld in de punten 2° tot 5°, alsook alle minderjarige werknemers die 15 jaar zijn of ouder en die niet meer onder de voltijdse leerplicht
vallen;
2° persoon verbonden door een leerovereenkomst: alle personen die een opleiding genieten
in een onderneming krachtens een leerovereenkomst [, alsook alle personen in dienst
genomen in het kader van een overeenkomst werk-opleiding overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende
tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van
deze jongeren. (KB 3.5.2003)];
3° opgeheven door KB 21.9.2004
4° student-werknemer: alle studenten die overeenkomstig titel VII van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, met de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor een tewerkstelling als student, met uitzondering van de categorieën
studenten die zijn uitgesloten krachtens artikel 122 van diezelfde wet, doch met inbegrip
van de studenten die ten minste zes maanden werken, voor zover zij dit niet gedurende
een ononderbroken periode van zes maanden bij dezelfde werkgever doen;
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5° leerling en student: alle leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het
opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt
verricht;
6° comité: comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
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Art. 3.- § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk moet de werkgever een analyse uitvoeren van de risico’s waaraan jongeren bij hun
arbeid blootgesteld zijn, met het oog op het beoordelen van alle risico’s voor de veiligheid, de
lichamelijke en geestelijke gezondheid of de ontwikkeling, ten gevolge van een gebrek aan
ervaring, doordat zij zich van risico’s niet bewust zijn of doordat hun ontwikkeling nog niet
is voltooid.
De analyse vindt plaats voordat de jongeren met hun arbeid beginnen; zij moet ten minste eens
per jaar worden hernieuwd of gewijzigd, alsook bij elke belangrijke wijziging van de werkpost.
§ 2. Die analyse moet het mogelijk maken in elk geval de agentia te herkennen waaraan de
jongeren op het werk kunnen worden blootgesteld, de procédés en werkzaamheden waarbij
ze kunnen worden betrokken en de plaatsen waar ze aanwezig kunnen zijn, bedoeld in de
bijlage bij dit besluit.
Om elke activiteit te identificeren die een specifiek risico kan inhouden, moet de werkgever
daartoe de volgende punten vaststellen, nader bepalen en evalueren:
a) uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats en de werkpost;
b) aard, intensiteit en duur van de blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia;
c) ordening, keuze en gebruik van agentia en arbeidsmiddelen, met name van machines,
apparatuur en toestellen, en de bediening daarvan;
d) organisatie van de arbeid, dat wil zeggen regeling van arbeidsmethoden en arbeidsprocédés, en wisselwerking;
e) niveau van opleiding en voorlichting van de jongeren op het werk.
Art. 4.- § 1. De werkgever is ertoe gehouden de nodige preventiemaatregelen te treffen voor
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de jongeren op het werk, zodat zij
beschermd zijn tegen elk risico dat hun veiligheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid, of
ontwikkeling kan schaden.
§ 2. Wanneer op grond van de in artikel 3 bedoelde risicoanalyse een risico is gebleken, past
de werkgever de voor de situatie van de betrokken jongere passende maatregelen toe, waarbij
hij rekening houdt met de samenvoeging of het gecombineerde effect ervan.
§ 3. De in § 2 bedoelde maatregelen bestaan in:
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1° de preventiemaatregelen bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk;
2° de in artikel 8 tot 12 voorgeschreven maatregelen.
Art. 5.- De werkgever verricht de in artikel 3 bedoelde risicoanalyse en bepaalt de in artikel
4 bedoelde te nemen maatregelen in samenwerking met de preventieadviseur(s) van de diensten voor preventie en bescherming op het werk, die beschikt(ken) over de toepasselijke
vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde lid, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Art. 6.- De resultaten van de analyse en de te nemen maatregelen worden opgenomen in het
globaal preventieplan bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 7.- De werkgever licht de jongeren op het werk in over mogelijke risico’s en over alle
maatregelen ter bescherming van hun gezondheid en veiligheid.
[Vooraleer de jongeren op het werk te werk te stellen, neemt de werkgever, na advies van de
preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of de afdeling ervan en na advies
van het comité de nodige maatregelen inzake onthaal en begeleiding van deze jongeren, zulks
met het oog op de bevordering van hun aanpassing en integratie in de werkomgeving en om
er voor te zorgen dat zij in staat zijn hun arbeid naar behoren uit te oefenen. (KB
21.9.2004)]
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Art. 8.- Het is verboden jongeren op het werk arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk
wordt beschouwd, zoals die:
1° welke de jongeren, objectief gezien, lichamelijk of psychisch niet aankunnen;
2° waardoor de jongeren blootgesteld worden aan giftige of carcinogene stoffen, stoffen die
erfelijke genetische veranderingen veroorzaken, stoffen die tijdens de zwangerschap schadelijke gevolgen hebben voor de foetus of die voor de mens anderszins schadelijke chronische werking hebben;
3° welke blootstelling aan ioniserende straling meebrengen;
4° welke risicofactoren voor ongevallen inhouden waarvan vermoed kan worden dat jongeren, doordat ze nog niet veel inzicht hebben in veiligheid of onervaren of onvoldoende
opgeleid zijn, deze meestal niet beseffen of kunnen voorkomen;
5° welke de jongeren blootstellen aan extreme koude of hitte, of aan lawaai of trillingen.
Het verbod bedoeld in het eerste lid is in elk geval van toepassing op:
1° arbeid die blootstelling meebrengt aan de chemische, fysische en biologische agentia
bedoeld in de punten A.1, A.2 en A.3, a), b), c) en d), van de bijlage bij dit besluit;
2° arbeid waarbij het niet mogelijk is door analyse vast te stellen of de grenswaarden voor
de chemische agentia bedoeld in punt A.3, e) van de bijlage bij dit besluit, voortdurend
worden nageleefd;
3° de procédés en werkzaamheden bedoeld in punt B van de bijlage bij dit besluit;
4° de aanwezigheid van jongeren op het werk op de plaatsen opgesomd in punt C van de
bijlage bij dit besluit.
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Art. 9.- De in artikel 8, tweede lid, 2° bedoelde vaststelling van de voortdurende naleving van
de grenswaarde kan maar worden gedaan als het arbeidsproces zodanig is ontworpen dat de
grenswaarde gedurende een lange periode niet wordt overschreden.
Dit is het geval zodra een van de volgende voorwaarden is vervuld:
1° wanneer het arbeidsproces als dusdanig is erkend door de Minister van Tewerkstelling en
Arbeid;
2° wanneer, door voortdurende automatische meting gekoppeld aan een alarmsysteem en bijbehorende maatregelen, is gewaarborgd dat de grenswaarden niet worden overschreden;
3° wanneer uit de meting blijkt dat de concentraties niet hoger liggen dan een vierde van de
8-uur-grenswaarde, terwijl terzelfder tijd de kortetijdswaarden worden nageleefd.
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Art. 10.- Met uitsluiting van de studenten-werknemers is het verbod bedoeld in artikel 8 niet
van toepassing op de jongeren op het werk wanneer zij de arbeid verrichten, betrokken zijn
bij de procédés of werkzaamheden, of aanwezig zijn op de plaatsen, bedoeld in artikel 8,
tweede lid, wanneer de volgende voorwaarden worden vervuld:
1° het gaat om arbeid, betrokkenheid of aanwezigheid die onontbeerlijk is voor hun beroepsopleiding;
2° de werkgever vergewist zich ervan dat de in artikel 4, § 3, 1° bedoelde preventiemaatregelen effectief zijn en door een lid van de hiërarchische lijn, aangewezen door de werkgever, worden gecontroleerd;
3° de werkgever ziet erop toe dat de voormelde arbeid wordt uitgevoerd in het bijzijn van een
ervaren werknemer en dat de aanwezigheid op de voormelde plaatsen gebeurt in het bijzijn van een ervaren werknemer.
Art. 11.- § 1. In afwijking van artikel 10 is het verbod bedoeld in artikel 8 niet van toepassing
op de [studenten-werknemers die 18 jaar zijn of ouder (KB 3.5.2003)], onder de volgende
voorwaarden:
1° zij worden niet betrokken bij het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen;
2° hun studierichting stemt overeen met de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling
geldt;
3° de werkgever vraagt, alvorens de studenten-werknemers tewerk te stellen, het advies van
het comité en de preventieadviseur(s) van de diensten voor preventie en bescherming op
het werk, die beschikt(ken) over de passende vaardigheden bedoeld in artikel 14, derde
lid, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder gemotoriseerd transportwerktuig verstaan, alle
voertuigen op wielen, uitgezonderd voertuigen op rails, die zijn bestemd voor het vervoeren,
trekken, duwen, heffen of stapelen en het wegzetten in stellingen van lasten van ongeacht
welke aard en die worden bediend door een bestuurder die hetzij naast het transportwerktuig
meeloopt, hetzij meerijdt op een speciaal ingerichte op het chassis bevestigde of meestijgende
bestuurdersplaats.
Nochtans mogen de studenten-werknemers die ouder zijn dan 18 jaar niet-stapelende gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe hefhoogte bedienen, onder de volgende voorwaarden:
$0%&9

1° het betreft een platformtruck, d.w.z. een transportwerktuig waarbij de last op een vast
platform of op een andere niet-hefbare inrichting wordt vervoerd, of een palettruck, d.w.z.
een niet-stapelende heftruck met geringe hefhoogte met een gesteunde vork voor het
vervoer van pallets, of een platformheftruck, d.w.z. een heftruck met een hefplatform met
geringe hefhoogte of andere inrichting voor het vervoeren van lasten;
2° [Overeenkomstig de bepalingen betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, inzonderheid artikel 14.1 van Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling II, onderafdeling III van de Codex,
neemt de werkgever de nodige maatregelen om zich er van te verzekeren dat de studentenwerknemers die belast worden met de bediening van deze toestellen, voldoende zin voor
verantwoordelijkheid hebben en zij een adequate opleiding hebben gekregen voor het
veilig besturen van deze arbeidsmiddelen (KB 23.10.2006)];
3° de bedieningsorganen van de toestellen moeten van een type zijn dat een permanente actie
van de bestuurder vereist en moeten wanneer ze aan zichzelf overgelaten worden, automatisch in de neutrale stand terugkeren [en de rem in werking stellen (KB 23.10.2006)];
4° de snelheid van het rijden in onbelaste toestand en op vlak terrein is beperkt tot 6 km/uur
voor de toestellen met meelopende bestuurder en tot 16 km/uur voor de toestellen met
meerijdende bestuurder.
[In afwijking van het tweede lid, mogen gemotoriseerde transportwerktuigen met geringe
hefhoogte met meelopende bestuurder waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km/uur ook
bediend worden door studenten-werknemers van 16 tot 18 jaar.
De term “met geringe hefhoogte” duidt op het heffen van de last op een hoogte die juist voldoende is om deze last vrij te kunnen vervoeren. (KB 23.10.2006)]
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[Art. 12.- § 1. De werkgever zorgt voor passend gezondheidstoezicht op de jongeren op het
werk, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende
het gezondheidstoezicht op de werknemers en staat in voor de kosten ervan.
§ 2. Bovendien onderwerpt de werkgever voor het begin van de tewerkstelling de volgende
jongeren steeds aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bedoeld in artikel 28 van het
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers:
1° de jongeren op het werk die op het ogenblik van het begin van hun tewerkstelling de
leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;
2° de jongeren op het werk die nachtarbeid verrichten;
3° de jongeren op het werk die in toepassing van afdeling IV, blootgesteld worden aan de
agentia en procédés of tewerkgesteld worden aan de werkzaamheden of op de plaatsen
waar er een specifiek risico bestaat voor hun gezondheid en waarvan de niet-limitatieve
lijst is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
De in het eerste lid bedoelde jongeren worden onderworpen aan een periodieke gezondheidsbeoordeling overeenkomstig de bepalingen van het voormeld koninklijk besluit van 28 mei
2003.
§ 3. De bepalingen van dit artikel treden, wat de toepassing ervan op de leerlingen en studenten bedoeld in artikel 2, 5° betreft, in werking op de datum bepaald door de Koning. (KB
21.9.2004)]
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BIJLAGE
NIET LIMITATIEVE LIJST VAN AGENTIA, PROCÉDÉS EN
WERKZAAMHEDEN EN PLAATSEN
bedoeld in artikel 3, § 2 en in artikel 8
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a) Ioniserende straling;
b) Werk in een omgeving met overdruk, zoals bijvoorbeeld in hogedrukruimten of bij diepzeeduiken.
#JPMPHJTDIFBHFOUJB
Biologische agentia van de groepen 3 en 4 in de zin van artikel 4 van het koninklijk besluit
van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij
blootstelling aan biologische agentia op het werk.
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a) Stoffen en bereidingen die, met verwijzing naar het koninklijk besluit van 11 januari 1993
tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten
met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan en naar het koninklijk besluit
van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die
gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu, zijn ingedeeld als vergiftig
(T), zeer vergiftig (Tx), bijtend (C) of ontplofbaar (E);
b) Stoffen en bereidingen die, met verwijzing naar de voornoemde koninklijke besluiten van
11 januari 1993 en 24 mei 1982, zijn ingedeeld als schadelijk (Xn) en die zijn aangeduid
met een of meer van de volgende R-standaardzinnen:
- R 39: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten;
- R 40: mogelijke gevaren voor onherstelbare effecten;
- R 42: kan overgevoeligheidsreacties bij inademing veroorzaken;
- R 43: kan overgevoeligheidsreacties bij aanraking met de huid veroorzaken;
- R 45: kan kanker veroorzaken;
- R 46: kan erfelijke, genetische schade veroorzaken;
- R 48: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling;
- R 60: kan de vruchtbaarheid schaden;
- R 61: kan schade veroorzaken aan het ongeboren kind;
c) Stoffen en bereidingen die, met verwijzing naar de voornoemde koninklijke besluiten van
11 januari 1993 en 24 mei 1982, zijn ingedeeld als irriterend (Xi) en die zijn aangeduid
met een of meer van de volgende R-standaardzinnen:
- R 12:
zeer licht ontvlambaar;
- R 42:
kan overgevoeligheidsreacties bij inademing veroorzaken;
- R 43:
kan overgevoeligheidsreacties bij aanraking met de huid veroorzaken.
d) Stoffen en bereidingen bedoeld in het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende
de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene
agentia op het werk.
e) - gesmolten lood en loodlegeringen, met uitzondering van soldeersel;
- stof van lood en van loodverbindingen aangewend in fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor loodaccumulatoren;
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loodhoudende verfstoffen aangebracht met het pistool of door middel van elektrostatische procédés;
kwik of kwikverbindingen;
koolstofdisulfide;
arseenverbindingen;
fluor en zijn verbindingen;
benzeen;
tetrachloorkoolstof, 1,1,2,2-tetrachloorethaan en pentachloorethaan.
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1. Vervaardiging, gebruik, distributie met het oog op het gebruik, opslag en vervoer van
springstoffen of van projectielen, ontstekingsmiddelen of diverse voorwerpen die springstoffen bevatten.
2. Arbeid in persluchtcaissons en onder overdruk.
3. Werk waarbij gebruik gemaakt wordt van apparaten voor de vervaardiging, de opslag of
het vullen van reservoirs met ontvlambare vloeistoffen en met samengeperste gassen,
vloeibare of opgeloste gassen; werkzaamheden die een ernstige brand of zware ontploffingen kunnen veroorzaken.
4. Grond- en stutwerk bij uitgravingen van meer dan 2 m diep waarvan de breedte op halve
diepte kleiner is dan de diepte; werk dat instortingen kan veroorzaken.
5. Besturen van graafwerktuigen en -machines.
6. Besturen van machines voor het heien van palen.
7. Besturen van hefwerktuigen en het geleiden van de bestuurders ervan met signalen.
8. Slopen van gebouwen.
9. Oprichten en afbreken van stellingen.
10. Las- of snijwerk met de elektrische boog of met de brander in tanks.
11. Gebruik van schiethamers.
12. Onderhoud, reiniging en herstel van hoogspanningsinstallaties in transformatorhuisjes;
arbeid met gevaren op het gebied van hoogspanningselektriciteit.
13. Laden en lossen van schepen.
14. Snoeien en vellen van hoogstammige bomen en behandelen van rondhout.
15. Bedienen, in metaalbedrijven, van fabricage- en transportinrichtingen die grote risico’s
kunnen vormen voor de veiligheid van het personeel, zoals hoogovens, smeltovens, convertoren en gietijzermengers, smeltpannen, warmwalsen; bedienen van coalcars, cokecars en uithaalmachines in cokesfabrieken.
16. Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van
afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk werken van de bediener.
Als gevaarlijke machines worden beschouwd:
- de volgende houtbewerkingsmachines: cirkelzagen, lintzagen, vlakbanken, vandiktebanken, frezen, pennenbanken, kettingfrezen, gecombineerde machines;
- de volgende leerlooierijmachines: walsmachines, pers- en schaafmachines, machines
voor het gladschuren, karrewalsen, stolmachines en vacuümdroogmachines;
- de volgende metaalpersen: schroefpersen met wrijvingskoppeling, excenterpersen
met mechanische, pneumatische of hydraulische koppeling, hydraulische persen;
- de persen voor het vormen van plastische stoffen;
- de mechanisch bewogen metaalscharen en snijmachines;
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- de valhamers.
17. Procédés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk.
18. Werkzaamheden met wilde of giftige dieren.
19. Schilderwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van loodwit, loodsulfaat of enig product dat
die pigmenten bevat, indien het loodgehalte groter is dan 2 gewichtsprocent berekend in
metallische toestand.
20. Werk aan of met kuipen, bassins, reservoirs, korfflessen of buikflessen die chemische
agentia bevatten, bedoeld in punt A.3.
21. Arbeid met een door machines bepaald werktempo en met prestatiebeloning.
$1-""54&/
1. Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of ontploffingen kunnen veroorzaken, zoals:
- de vervaardiging van vloeibare zuurstof en waterstof;
- de vervaardiging van collodion, celluloïd, ontvlambare gassen en vloeistoffen;
- de destillatie en raffinage van koolwaterstoffen voortkomende uit petroleum en steenkool;
- het vullen van verplaatsbare recipiënten met samengeperste gassen, vloeibare of opgeloste gassen andere dan lucht, onder een druk van meer dan 1 kg/cm_.
2. - de lokalen bestemd voor de autopsiediensten;
- de plaatsen in de vilbeluiken waar kadavers en krengen behandeld en bewerkt worden;
- de lokalen waar dieren worden geslacht;
- de lokalen waar werkzaamheden worden verricht die een risico inhouden van contact
met cyaanwaterstofzuur of met elke stof die dit zuur kan vrijmaken;
- de lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels kunnen worden vrijgemaakt.
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HOOFDSTUK III:
STAGIAIRS
Koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S.
4.10.2004; erratum: B.S. 3.1.2005)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 30 september 2005 (B.S. 13.10.2005, ed. 2)
(2) koninklijk besluit van 2 juni 2006 (B.S. 17.7.2006) [de bepalingen van dit KB hebben
uitwerking met ingang van 1 september 2005]
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Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers, de stagiairs en de onderwijsinstellingen.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° stagiair: elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd
door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het
oog op het opdoen van beroepservaring;
2° werkgever: de werkgever die de stagiair tewerkstelt;
3° onderwijsinstelling: elke instelling die onderwijs verschaft, met uitzondering van de
instellingen die de beroepsopleidingen organiseren bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid,
1°, b) van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
4° passend gezondheidstoezicht: het gezondheidstoezicht zoals bedoeld in artikel 12, § 1,
van het koninklijk besluit van 3 mei 1999;
5° specifiek gezondheidstoezicht: het gezondheidstoezicht zoals bedoeld in artikel 12, § 2,
van het koninklijk besluit van 3 mei 1999;
6° type van gezondheidstoezicht: het passend gezondheidstoezicht of het specifiek gezondheidstoezicht;
7° het koninklijk besluit van 3 mei 1999: het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende
de bescherming van de jongeren op het werk;
8° het koninklijk besluit van 28 mei 2003: het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
"'%&-*/(**7&31-*$)5*/(&/7"/%&8&3,(&7&3
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Art. 3.- De werkgever voert overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei
1999 een analyse uit van de risico’s waaraan de stagiairs kunnen worden blootgesteld en stelt
de preventiemaatregelen vast die moeten in acht genomen worden.
[Bij het vaststellen van deze preventiemaatregelen past hij de bepalingen van de artikelen 4 en
8 tot 10 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren
op het werk toe. (KB 30.9.2005)]
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Art. 4.- De werkgever stelt de onderwijsinstelling in kennis van de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel 3.
Die resultaten vermelden inzonderheid, al naargelang het geval:
1° ofwel dat elk type van gezondheidstoezicht overbodig is, in toepassing van artikel 4, § 2
van het koninklijk besluit van 28 mei 2003;
2° ofwel dat het passend gezondheidstoezicht van toepassing is;
3° ofwel dat het specifiek gezondheidstoezicht van toepassing is;
4° in voorkomend geval, de aard van de verplichte inentingen;
5° de noodzaak onmiddellijk preventiemaatregelen te treffen die verband houden met de
moederschapsbescherming.
Art. 5.- Vooraleer een stagiair te werk te stellen op een werkpost of aan een activiteit waarvoor een type van gezondheidstoezicht noodzakelijk is, verstrekt de werkgever aan de stagiair
en aan de onderwijsinstelling waar deze stagiair is ingeschreven, een document dat informatie
bevat betreffende:
1° de beschrijving van de werkpost of de activiteit die een passend gezondheidstoezicht
vereist;
2° alle toe te passen preventiemaatregelen;
3° de aard van het risico dat een specifiek gezondheidstoezicht vereist;
4° de verplichtingen die de stagiair moet naleven in verband met de risico’s eigen aan de
werkpost of de activiteit;
5° in voorkomend geval, de aangepaste opleiding met het oog op de toepassing van de preventiemaatregelen.
Dit document wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Art. 6.- Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat de stagiair wordt tewerkgesteld aan een activiteit waarvoor een type van gezondheidstoezicht van toepassing is, zorgt de werkgever er
voor dat dit type van gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd.
Bovendien onderwerpt hij de stagiair, in voorkomend geval, aan de inentingen of aan de dosimetrische controle, indien de stagiair, rekening houdend met het verbod bedoeld in artikel 8
van het koninklijk besluit van 3 mei 1999, wordt blootgesteld aan ioniserende stralingen.
Elk type van gezondheidstoezicht wordt uitgevoerd door het departement of de afdeling belast
met het medisch toezicht van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk van de werkgever.
Art. 7.- [§ 1. (KB 2.6.2006)] De eerste werkgever bij wie de stagiair wordt tewerkgesteld voor
zijn allereerste stage, zorgt er voor dat de stagiair waarop een type van gezondheidstoezicht
van toepassing is, de voorafgaande gezondheidsbeoordeling ondergaat, voordat hij hem belast
met de arbeid.
Bij elke opeenvolgende stage wordt de voorafgaande gezondheidsbeoordeling enkel herhaald,
indien de stagiair wordt blootgesteld aan een nieuw risico waarvoor er nog geen gezondheidsbeoordeling is gebeurd.
[Indien een stage een duurtijd heeft van meer dan zes maanden en indien de stagiair tijdens
deze stage wordt blootgesteld aan de risico’s die voorkomen in de bijlage bij het koninklijk
besluit van 3 mei 1999, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslissen dat de vooraf-
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gaande gezondheidsbeoordeling wordt aangevuld met een periodieke gezondheidsbeoordeling. (KB 2.6.2006)]
Het bewijs dat de stagiair werd onderworpen aan de voorafgaande gezondheidsbeoordeling
[en, in voorkomend geval, aan een periodieke gezondheidsbeoordeling (KB 2.6.2006)] wordt
geleverd door het formulier voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in onderafdeling 1 van
afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003, dat de stagiair ter beschikking moet
houden van elke nieuwe werkgever bij wie hij nadien zal worden tewerkgesteld.
[§ 2. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling, bedoeld in § 1, eerste lid, is niet verplicht
wanneer een stagiair:
1° ofwel jonger is dan 18 jaar en uit de resultaten van de risicoanalyse is gebleken dat elk
type van gezondheidstoezicht overbodig is;
2° ofwel een activiteit verricht die er hoofdzakelijk in bestaat met een beeldscherm te werken.
De in het eerste lid bedoelde vrijstelling is enkel mogelijk wanneer de stagiair bedoeld in het
eerste lid, 1° of 2°, beschikt over een attest dat bewijst dat hij minder dan vijf jaar geleden
werd onderworpen aan het medisch schooltoezicht, in het kader van de van kracht zijnde
onderwijsreglementering.
[Art. 7bis.- In afwijking van artikel 6, derde lid, kan de werkgever voor de uitvoering van het
gezondheidstoezicht van de stagiairs een beroep doen op de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling. [Een exemplaar van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling afgeleverd door
deze preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, wordt aan de onderwijsinstelling bezorgd. De
onderwijsinstelling overhandigt een kopie van dit formulier aan de werkgever en aan de stagiair (KB 2.6.2006)].
Indien, in geval van toepassing van het eerste lid, de werkgever een beroep doet op de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling, is hij, in afwijking van afdeling IIbis van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk, aan deze dienst een jaarlijkse bijdrage
verschuldigd die gelijk is aan één derde van het bedrag bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2° van
hetzelfde besluit, vermenigvuldigd met het aantal medische onderzoeken voorzien voor de
betrokken stagiairs. (KB 30.9.2005)]
Art. 8.- Vooraleer de stagiair te werk te stellen, neemt de werkgever, na advies van de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk of de afdeling van deze dienst en na advies van het comité, de nodige maatregelen
inzake onthaal en begeleiding van de stagiairs, zulks met het oog op de bevordering van hun
aanpassing en integratie in de werkomgeving en om er voor te zorgen dat zij in staat zijn hun
arbeid naar behoren uit te oefenen.
"'%&-*/(***41&$*'*&,&5"3*&'3&(&-*/(
Art. 9.- In afwijking van afdeling IIbis van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, is de werkgever die
voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in dit besluit een beroep doet op een externe
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dienst voor preventie en bescherming op het werk de bijdragen verschuldigd bepaald in deze
afdeling.
Art. 10.- Indien de werkgever minder dan twintig werknemers tewerkstelt is de bijdrage
opgenomen in het bedrag vastgesteld in toepassing van artikel 13septies van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op
het werk.
Art. 11.- Indien de werkgever twintig werknemers of meer tewerkstelt is de bijdrage gelijk
aan het bedrag bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk vermenigvuldigd met het aantal stagiairs.
Het aantal stagiairs dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de
bijdrage bedoeld in het eerste lid wordt berekend door het aantal uren waarop zij daadwerkelijk arbeid hebben verricht bij een werkgever in de loop van een kalenderjaar te delen door 1
750 uren.
Art. 12.- In afwijking van artikel 11, is de bijdrage gelijk aan één derde van het bedrag
bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, vermenigvuldigd met het
aantal stagiairs indien de werkgever gedurende meer dan 580 uren ten minste één stagiair
tewerkstelt.
Art. 13.- In afwijking van artikel 13undecies, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, worden de in
artikelen 11 en 12 bedoelde bijdragen betaald uiterlijk op 31 januari van het jaar dat volgt op
het jaar waarop de prestaties betrekking hebben.
"'%&-*/(*770038""3%&/8""30/%&3%&0/%&38*+4*/45&--*/(
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Art. 14.- Indien de kandidaat-stagiair in de onderwijsinstelling een activiteit uitvoert die
gelijkaardig is aan de arbeid die hij zal uitvoeren bij de werkgever, is de onderwijsinstelling
belast met de volgende opdrachten:
1° zij voert de risicoanalyse bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999
uit voor de activiteiten verricht in de onderwijsinstelling;
2° zij stelt in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 de preventiemaatregelen vast die van toepassing zijn in de onderwijsinstelling;
3° zij stelt de werkgever in kennis van de resultaten van de risicoanalyse en van de toe te
passen preventiemaatregelen.
Wanneer de kandidaat-stagiairs gelijkaardige activiteiten verrichten als de werknemers van de
onderwijsinstelling en voor zover er voor deze werknemers een risicoanalyse werd uitgevoerd
overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, blijft de in het eerste
lid, 1° bedoelde risico-analyse beperkt tot een aanvulling van deze risicoanalyse met de gegevens die in toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 specifiek zijn
voor de jongeren op het werk.
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In dat geval worden de preventiemaatregelen die vastgesteld werden voor de werknemers van
de onderwijsinstelling aangevuld met de preventiemaatregelen die specifiek zijn voor de jongeren op het werk, om te beantwoorden aan de verplichting bedoeld in het eerste lid, 2°.
Voor het uitoefenen van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen doet de onderwijsinstelling een beroep op de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van
de onderwijsinstelling.
Art. 15.- Indien uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel 14 blijkt dat de kandidaat-stagiair moet onderworpen worden aan een type van gezondheidstoezicht of aan inentingen, laat de onderwijsinstelling de voorafgaande gezondheidsbeoordeling of de inentingen
uitvoeren door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van het departement of de afdeling
belast met het medisch toezicht van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarop zij een beroep doet.
In dat geval bezorgt de onderwijsinstelling aan de werkgever een afschrift van het formulier
voor de gezondheidsbeoordeling.
Art. 16.- De bepalingen van deze afdeling treden in werking op de datum bepaald door de
Koning.
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HOOFDSTUK IV:
UITZENDARBEID
Koninklijk besluit van 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten (B.S. 18.12.1997)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 91/383/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeidbetrekkingen
Artikel 1.- § 1. Dit besluit is van toepassing op de arbeidsbetrekking bedoeld bij hoofdstuk II
van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
§ 2. Voor zover er in dit besluit niet wordt van afgeweken, zijn de bepalingen van het [koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (2)] en
het gezondheidstoezicht op de werkplaatsen van toepassing.
Art. 2.- § 1. De gebruiker moet, vóór de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan het
uitzendbureau een nauwkeurige omschrijving geven van de verlangde beroepskwalificatie en
de specifieke kenmerken van de in te nemen werkpost, evenals van het resultaat van de aan
het uit te voeren werk verbonden risico-evaluatie, bedoeld in artikel 28bis, § 3, a) van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
§ 2. De in § 1 bedoelde informatie wordt verstrekt voor elke in te nemen werkpost en voor
elke uitzendkracht via de overeenkomst tussen gebruiker en uitzendbureau, bedoeld in artikel
17 van de voornoemde wet van 24 juli 1987.
De in § 1 bedoelde informatie wordt daarenboven verstrekt via een werkpostfiche voor de
uitzendkracht die tewerkgesteld wordt op een werkpost in de zin van [de artikelen 2, 1°, 2°,
3° en 4° en 4, § 1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (2)].
§ 3. De in § 2 bedoelde werkpostfiche moet met name de volgende elementen inzake de
werkpost bevatten:
1° een beknopte en precieze beschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
2° de opgave van de werkzaamheden of arbeidsomstandigheden die een specifiek blootstellingsrisico of -verbod inhouden;
3° de vermelding van de verplichtingen waaraan de uitzendkracht is onderworpen op grond
van de risico’s verbonden aan de werkpost, met name betreffende:
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a) het dragen van werkkleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
waarvan de aard nauwkeurig wordt omschreven;
b) de verplichting tot [gezondheidstoezicht (2)].
Indien de uitzendkracht een risicopost bekleedt, moet de aard van de fysische, chemische en
biologische agentia waaraan hij kan worden blootgesteld worden vermeld, evenals de specifieke kenmerken van de veiligheidspost. Indien de uitzendkracht een post bekleedt waardoor
hij aan een beroepsgebonden uitwendige belasting wordt blootgesteld, moet de aard van die
belasting worden vermeld.
§ 4. De gebruiker dient het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de werkplaatsen en de arbeidsgeneesheer te raadplegen voor het opstellen van de in de § 3
bedoelde informatie.
Het comité voor Preventie en Bescherming op het werk wordt om advies gevraagd aangaande
de in § 3 te verstrekken informatie.
Art. 3.- § 1. Het uitzendbureau brengt de in artikel 2 bedoelde informatie ter kennis van de
uitzendkracht.
§ 2. Indien een onderzoek bij indienstneming nodig is, overhandigt het uitzendbureau aan de
uitzendkracht een formulier tot aanvraag van een geneeskundig onderzoek bij indienstneming
ten behoeve van de arbeidsgeneeskundige dienst van het uitzendbureau.
De in artikel 2 bedoelde informatie wordt bij de aanvraag gevoegd en aan het in artikel 7
bedoelde medisch dossier van de uitzendkracht toegevoegd.
§ 3. Bij elke tewerkstelling van de uitzendkracht bij een gebruiker vergewist het uitzendbureau
zich van de geldigheid van de arbeidsgeschiktheid. Als de geldigheidsduur is verstreken,
wordt de in § 2 bedoelde procedure herhaald.
De geldigheid van de arbeidsgeschiktheid en de geldigheidsduur worden vastgesteld aan de
hand van [het formulier voor de gezondheidsbeoordeling zoals bedoeld in onderafdeling 1 van
afdeling 6 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op
werknemers (2)].
§ 4. Bij [elke voorafgaande gezondheidsbeoordeling (2)] en bij het nazicht van de geldigheid
van de arbeidsgeschiktheid moet de arbeidsgeneeskundige dienst van het uitzendbureau in het
bezit zijn van de nodige informatie, inzonderheid door het centraal medisch dossier te raadplegen, zodat de arbeidsgeneesheer van deze dienst een duidelijk overzicht heeft van de risico’s waaraan de uitzendkracht al is blootgesteld.
Art. 4.- Het uitzendbureau staat in voor de naleving van de reglementaire bepalingen betreffende de inentingen.
Het uitzendbureau staat in voor de naleving van de bepalingen betreffende de moederschapsbescherming, met uitzondering van de maatregelen die de gebruiker moet nemen in toepassing van artikel 42, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971.
Art. 5.- § 1. De gebruiker staat in voor de voorwaarden voor het verrichten van de arbeid wat
betreft arbeidsveiligheid en -hygiëne, zodanig dat de uitzendkracht hetzelfde niveau van
bescherming geniet als de andere werknemers van de onderneming.
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§ 2. Alvorens een uitzendkracht begint aan enige activiteit, vergewist de gebruiker zich van de
bijzondere beroepskwalificatie en -vaardigheden van de uitzendkracht.
Hij brengt hem eveneens op de hoogte van de specifieke risico’s inzake veiligheid en gezondheid eigen aan zijn inrichting en van deze verbonden aan de in te nemen werkpost.
§ 3. Voor de uitvoering van een activiteit waarvan de evaluatie bedoeld in artikel 28bis, § 3,
a) van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming op een risico voor de veiligheid
en de gezondheid heeft gewezen, neemt de gebruiker de volgende specifieke maatregelen:
1° hij bezorgt de uitzendkracht de nodige informatie en veiligheidsinstructies om de risico’s
inzake veiligheid en gezondheid te ondervangen, met name die welke eigen zijn aan de
werkpost;
2° hij brengt de uitzendkracht op de hoogte van de gevaarlijke toegangszones;
3° hij neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de uitzendkracht een voldoende
en aangepaste opleiding krijgt overeenkomstig de bepalingen van artikel 28ter van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
4° hij zorgt voor de levering van de werkkleding en de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen en voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale, gebruiksklare
staat ervan.
§ 4. De gebruiker houdt een lijst bij van alle tewerkgestelde uitzendkrachten, waarop inzonderheid hun naam en de ingenomen werkpost zijn vermeld.
Het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en de
arbeidsgeneesheer worden door de gebruiker in kennis gesteld van de tewerkstelling van uitzendkrachten, voor zover zij die informatie nodig hebben om zich op adequate wijze van hun
beschermings- en preventieactiviteiten ten behoeve van alle werknemers te kunnen kwijten.
§ 5. De gebruiker betrekt het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaing
van de werkplaatsen en de arbeidsgeneesheer bij de in § 3 bedoelde specifieke maatregelen.
Art. 6.- De gebruiker gaat na of de uitzendkrachten medisch geschikt zijn bevonden om de in
te nemen werkpost te bekleden.
Te dien einde bezorgt het uitzendbureau aan de arbeidsgeneesheer van de gebruiker de [formulieren voor de gezondheidsbeoordeling zoals bedoeld in onderafdeling 1 van afdeling 6 van
het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers
(2)].
De gebruiker vergewist zich ervan dat zijn arbeidsgeneesheer de volgende taken verricht:
1° toezicht op de hygiëne van de arbeidsomstandigheden;
2° onderzoek van de werkpost die de uitzendkracht bezet of zal bezetten;
3° advies over een eventuele aanpassing van die werkpost;
[4° gezondheidsbeoordeling naar aanleiding van een spontane raadpleging (2)].
Art. 7.- Voor iedere uitzendkracht wordt een centraal beheerd, medisch dossier opgesteld, dat
overeenkomstig de bepalingen van artikel 146quinquies tot 146decies van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming de gegevens en conclusies bevat met betrekking tot
de geneeskundige onderzoeken waaraan die werknemer onderworpen werd, alsook de informatie bedoeld in de artikelen 2, 3, § 4, en 6.
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Het centraal beheer van de [gezondheidsdossiers (2)] wordt toevertrouwd aan de arbeidsgeneeskundige dienst aangeduid door het paritair comité voor de uitzendarbeid.
De arbeidsgeneeskundige diensten van de uitzendbureaus en van de gebruikers zijn ertoe
gehouden, overeenkomstig de bepalingen van [artikel 88 van koninklijk besluit van 28 mei
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (2)], de vaststellingen en de
kopieën van de resultaten van de door hen verrichte geneeskundige onderzoeken te zenden
naar de arbeidsgeneeskundige dienst belast met het centraal beheer. De verzending geschiedt
onder medische geheimhouding.
Art. 8.- De arbeidsgeneeskundige diensten van de uitzendbureaus voeren de taken uit die
voorgeschreven zijn in titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming, met uitzondering van die van de arbeidsgeneesheer van de gebruiker
zoals die zijn bepaald in artikel 6.
Art. 9.- § 1. Voor iedere tewerkgestelde uitzendkracht, worden de kosten verschuldigd voor
het centraal beheer van het [gezondheidsdossier (2)] betaald op de wijze bepaald door het
paritair comité voor de uitzendarbeid.
§ 2. De uitzendbureaus storten, voor iedere tewerkgestelde uitzendkracht, aan de arbeidsgeneeskundige dienst belast met het geneeskundig toezicht op hun werknemers, een bijdrage die
gelijk is aan een derde van wat verschuldigd is voor een werknemer bedoeld in [de artikelen
2, 1°, 3° en 4° en 44, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (2)].
§ 3. De gebruiker stort, voor iedere tewerkgestelde uitzendkracht, aan de arbeidsgeneeskundige dienst belast met het geneeskundig toezicht op zijn werknemers, een bedrag dat is vastgesteld in een overeenkomst met die arbeidsgeneeskundige dienst.
§ 4. De hiervoor genoemde betalingsverrichtingen zullen, twee jaar na de inwerkingtreding
van dit koninklijk besluit, worden onderworpen aan een evaluatie door het Paritair Comité
voor de Uitzendarbeid.
Art. 10.- Voor de toepassing van artikel 9, § 2 wordt rekening gehouden met het effectieve
aantal uitzendkrachten dat is tewerkgesteld in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage moet worden vastgesteld.
Het effectieve aantal uitzendkrachten wordt vastgesteld door middel van een jaargemiddelde
dat verkregen wordt door het totale aantal aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven dagen te delen door het aantal werkdagen, met afronding naar boven.
Art. 11.- Het is verboden uitzendkrachten tewerk te stellen voor het verrichten van de volgende werkzaamheden:
1° afbraak en verwijdering van asbest;
2° de werkzaamheden bedoeld in het koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen;
3° verwijdering van giftige afvalstoffen zoals bedoeld bij de wet van 22 juli 1974 op de
giftige afval.
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HOOFDSTUK V:
WERKNEMERS BELAST MET HET MANUEEL
HANTEREN VAN LASTEN
Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van
lasten (B.S. 29.9.1993)
Gewijzigd bij:
(1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S.
18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de vierde bijzondere richtlijn 90/269/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name
rugletsel voor de werknemers
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers, zoals bepaald in artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 2.- In de zin van dit besluit wordt onder manueel hanteren van lasten verstaan, elke handeling waarbij een last door één of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals
het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last, en die vanwege
de kenmerken ervan of ergonomisch ongunstige omstandigheden voor de werknemers gevaren inhoudt, met name voor rugletsels.
Art. 3.- Het manueel hanteren van een last kan gevaar opleveren, met name voor rugletsel, in
de volgende gevallen:
1° wanneer de last:
* te zwaar of te groot is;
* onhandig of moeilijk vast te pakken is;
* onstabiel is of de inhoud ervan kan gaan schuiven;
* zo ligt dat hij op een afstand van de romp of met voorovergebogen of verdraaide romp
gehanteerd moet worden;
* door zijn vorm en/of consistentie, met name in geval van stoten, voor de werknemer
letsels kan veroorzaken;
2° wanneer de lichamelijke inspanning:
* te groot is;
* slechts mogelijk is door een draaiende beweging van de romp;
* kan leiden tot een plotselinge beweging van de last;
* wordt uitgevoerd met het lichaam in onstabiele positie;
3° wanneer de taak één of meer van de volgende factoren vereist:
* er moeten lichamelijke inspanningen worden verricht die met name de wervelkolom
te vaak of te langdurig belasten;
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er zijn onvoldoende rust- of recuperatieperioden;
de lasten moeten over te grote afstanden worden opgetild, neergezet of gedragen;
het werktempo wordt bepaald door een proces dat door de werknemer niet kan worden aangepast;
4° wanneer de kenmerken van de arbeidsplaats en van de arbeidsomstandigheden het gevaar
doen toenemen, d.w.z. wanneer:
* er niet genoeg ruimte is, met name in verticale richting, om het werk te verrichten;
* de bodem oneffen is, en dus gevaar oplevert voor struikelen, of glad is, zodat de werknemer erop kan uitglijden met het schoeisel dat hij draagt;
* de ruimte of de arbeidsplaats zodanig is dat de werknemer de lasten niet manueel kan
hanteren op een veilige hoogte of in een gunstige houding;
* de bodem of de werkplek hoogteverschillen vertoont, zodat de last op verschillende
hoogten moet worden gehanteerd;
* de bodem of het steunpunt instabiel is;
* de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtcirculatie niet aangepast is.
Art. 4.- De werkgever is ertoe gehouden passende organisatorische maatregelen te nemen,
passende middelen te gebruiken, of zulke middelen aan de werknemers te bezorgen, met name
mechanische uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren.
Art. 5.- Wanneer niet kan worden vermeden dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren, beoordeelt de werkgever, zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en gezondheidsaspecten
van het soort werk, waarbij hij inzonderheid let op de kenmerken van de last, bedoeld in
artikel 3, 1°.
Art. 6.- Op grond van het resultaat van de beoordeling bedoeld in artikel 5 richt de werkgever
de werkposten zodanig in dat het hanteren zo veilig en zo gezond mogelijk gebeurt, en ziet
hij erop toe dat het gevaar van met name rugletsel voor de werknemer door passende maatregelen wordt vermeden of verminderd, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met de
kenmerken van de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden en met de eisen van de taak
bedoeld in artikel 3, 3° en 4°.
Art. 7.- De werkgever stelt het resultaat van de evaluatie en de maatregelen bedoeld in de
artikelen 5 en 6, vast na het advies van de arbeidsgeneesheer, van het hoofd van de dienst voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en dat van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen te hebben ingewonnen.
De werkgever neemt de maatregelen bedoeld in dit besluit, onverminderd de bepalingen van
artikel 28bis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
Art. 8.- De werknemers dienen in kennis te worden gesteld van alle maatregelen die, in toepassing van dit besluit, betreffende het manueel hanteren van lasten worden genomen. Zij
dienen inzonderheid algemene indicaties en, telkens wanneer het mogelijk is, nauwkeurige
inlichtingen te krijgen betreffende het gewicht van de last en het zwaartepunt of de zwaarste
kant, wanneer het gewicht van de inhoud van een verpakking niet gelijk is verdeeld.
Art. 9.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming dienen zij bovendien nauwkeurige inlichtingen te krijgen:
1° over de manier waarop lasten gehanteerd moeten worden;
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2° over de risico’s die zij lopen wanneer de werkzaamheden technisch verkeerd worden
uitgevoerd, rekening houdend met de bepalingen van artikel 3;
3° over de risico’s die zij lopen ten gevolge van hun fysieke conditie en het dragen van verkeerde kleding, schoeisel of andere persoonlijke uitrusting en in geval van een onvoldoende of onaangepaste kennis of opleiding.
Art. 10.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming dient elke werknemer die in de zin van artikel 2 een manuele handeling
uitvoert, met het risico op rugletsel, een adequate opleiding in het correct hanteren van lasten
te krijgen.
Art. 11.- Voor de werknemers belast met het manueel hanteren van lasten met gevaar voor
met name rugletsel, dient de werkgever erop toe te zien dat de volgende maatregelen worden
genomen:
1° vooraleer aangesteld te worden aan het werk, moet de betrokken werknemer beschikken
over een evaluatie van zijn gezondheidstoestand. Deze evaluatie omvat een onderzoek van
het spierstelsel en beendergestel, en van de hart- en bloedvaten;
2° een nieuwe evaluatie dient ten minste om de drie jaar te gebeuren en dit zolang de aanstelling duurt. Voor de werknemers die 45 jaar zijn of ouder, moet die evaluatie elk jaar
worden hernieuwd;
[3° een gezondheidsdossier wordt voor elke werknemer opgemaakt in overeenstemming met
de bepalingen van afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (2)].
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HOOFDSTUK VII:
NACHTARBEIDERS EN
WERKNEMERS IN PLOEGENDIENST
Koninklijk besluit van 16 juli 2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid
die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S.
9.8.2004)
Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 93/104/EG van 23 november 1993 van de Raad
van de Europese Unie, betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers, de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Art. 2.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° nachtarbeid: alle arbeid die tussen 20 en 6 uur wordt verricht;
2° nachtarbeider: iedere werknemer die nachtarbeid verricht of iedere werknemer die nachtprestaties verricht waarin zijn arbeidsregeling voorziet, in de zin van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 16 april 1998 tot uitvoering van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid;
3° ploegenarbeid: elke regeling van de arbeid in ploegen, waarbij werknemers na elkaar op
dezelfde werkplek werken, volgens een bepaald rooster, ook bij toerbeurt en al dan niet
continu, met als gevolg dat de werknemers over een bepaalde periode van dagen of weken
op verschillende tijden moeten werken;
4° werknemer in ploegendienst: iedere werknemer die volgens een dienstrooster in ploegenarbeid werkt;
5° Comité: het Comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis van een
Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de
werknemers zelf overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de voornoemde wet
van 4 augustus 1996.
Art. 3.- § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 maart
1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, verricht de werkgever een risicoanalyse van alle nacht- en ploegenarbeid om te achterhalen welke nachtprestaties bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke spanningen voor
de werknemer met zich meebrengen, en rekening houdend met de risico’s inherent aan nachtof ploegenarbeid.
§ 2. Om de prestaties te achterhalen die bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke spanningen met zich meebrengen moet de werkgever in zijn risicoanalyse volgende punten vaststellen, nader bepalen en evalueren:
1° de oorzaken en de graad van de verminderde waakzaamheid van de werknemer, die reeds
zelf is verminderd omwille van de biologische desactivering tijdens de nacht;
2° de oorzaken en graad van de verhoging van de biologische activering, veroorzaakt door
de nachtprestatie die bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke spanningen met
zich meebrengt.
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Een indicatieve lijst van de onder 1° en 2° bedoelde prestaties is opgenomen als bijlage bij dit
besluit.
Art. 4.- § 1. Als uit de resultaten van de in artikel 3 bedoelde risicoanalyse blijkt dat een
bepaalde nachtprestatie bijzondere risico’s of lichamelijke of geestelijke spanningen met zich
meebrengt, moet de werkgever maatregelen nemen door waarborgen in te bouwen, zoals:
1° zorgen voor een gezondheidstoezicht dat specifiek is afgestemd op de bijzondere risico’s
en op de lichamelijke of geestelijke spanningen bedoeld in artikel 3, § 2;
2° aanpassen van de werkposten op basis van ergonomische criteria;
3° de risico’s inherent aan alle nacht- en ploegenarbeid in overweging nemende, de bijzondere risico’s en de lichamelijke of geestelijke spanningen zo veel mogelijk beperken,
rekening houdend met de toevoeging van die risico’s en de samenvoeging van hun effecten.
§ 2. De door de werkgever te nemen maatregelen zoals bepaald in § 1 worden vooraf ter
advies voorgelegd aan het Comité en maken integraal deel uit van het globaal preventieplan,
zoals bedoeld in artikel 10 van het voornoemde koninklijk besluit van 27 maart 1998.
Art. 5.- De nachtarbeiders of de werknemers in ploegendienst zijn werknemers die een activiteit met welbepaald risico uitoefenen zoals bepaald in artikel 2, 3° van het koninklijk besluit
van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Art. 6.- § 1. De werkgever onderwerpt de nachtarbeiders en de werknemers in ploegendienst
aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling, zoals bedoeld in artikel 26 van het koninklijk
besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, alvorens zij
voor nacht- of ploegenarbeid worden ingezet, waarbij hij nagaat of de individuele eigenschappen van de werknemer verenigbaar zijn met alle risico’s waarmee nachtarbeid of ploegenarbeid gepaard gaat.
§ 2. De nachtarbeiders en de werknemers in ploegendienst bij wie de in artikel 3 bedoelde
risicoanalyse geen andere risico’s heeft aangetoond dan die waarmee nachtarbeid of ploegenarbeid gepaard gaat, worden om de drie jaar, of elk jaar indien het Comité het vraagt, aan een
periodieke gezondheidsbeoordeling onderworpen, overeenkomstig de bepalingen van artikel
30 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de
werknemers.
Indien deze werknemers 50 jaar zijn of ouder, kunnen zij elk jaar een periodieke gezondheidsbeoordeling vragen.
§ 3. Wanneer de in artikel 3 bedoelde risicoanalyse bijzondere risico’s of lichamelijke of
geestelijke spanningen heeft aangetoond, zoals bedoeld in artikel 3, § 2, wordt de periodieke
gezondheidsbeoordeling jaarlijks verricht en met gerichte onderzoeken aangevuld.
Die gerichte onderzoeken bestaan in de opsporing van de vroegtijdige en omkeerbare effecten
van de met nacht- en ploegenarbeid gepaard gaande schade zoals slaapstoornissen, neuropsychologische stoornissen, gastro-intestinale aandoeningen, cardio-vasculaire aandoeningen
en fysieke vermoeidheid.
Art. 7.- De werkgever moet er via gepaste organisatorische maatregelen voor zorgen dat de
diensten voor preventie en bescherming op het werk in voldoende mate beschikbaar zijn voor
de nachtarbeiders en de werknemers in ploegendienst om die werknemers een graad van
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bescherming van hun gezondheid te garanderen die is afgestemd op de aard van hun werk en
gelijkwaardig is aan die van de andere werknemers.
Hij moet eveneens de nodige maatregelen nemen om die werknemers de passende eerste en
dringende hulpverlening te verschaffen.
Art. 8.- De werkgever zorgt ervoor dat aan de nachtarbeider en de werknemer in ploegendienst informatie wordt verstrekt over:
1° de risico’s waarmee nacht- of ploegenarbeid gepaard gaat, en over de bijzondere risico’s
of lichamelijke of geestelijke spanningen, bedoeld in artikel 3, § 2;
2° de maatregelen genomen bij toepassing van artikel 4;
3° de wijze waarop de beschikbaarheid van de diensten voor preventie en bescherming op
het werk alsook de verstrekking van de eerste en dringende hulpverlening wordt georganiseerd.
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1. Prestaties die de vermindering van waakzaamheid van de werknemers die nachtarbeid of
ploegenarbeid verrichten verergeren:
* werkzaamheden die het gebruik van neurotoxische stoffen inhouden, het gebruik van
vluchtige organische stoffen (solventen) en producten die deze bevatten (verven, inkten,...);
* taken uitgevoerd in omstandigheden die de monotonie verhogen (afwezigheid van
collega’s, gebrek aan verandering van activiteit, van visuele en geluidsstimulatie,
productiearbeid,...) en die leiden tot verminderde waakzaamheid, in taken die een
bijzondere waakzaamheid vereisen, of die telkens herhaald moeten worden en/of
weinig gevarieerd zijn.
2. Prestaties die een verhoging vereisen van de biologische activering van de werknemer die
nachtarbeid of ploegenarbeid verricht:
* werkzaamheden die belangrijke inspanningen vereisen en een belangrijke werklast
met zich meebrengen, gemeten in watts (vanaf 410 watts: duwen en trekken van karretjes, grondwerken, tillen van zware lasten,...);
* werkzaamheden uitgevoerd in extreme koude of warme omgeving;
* werkzaamheden die snelle visuele inspanningen vergen of die een grondige aandacht
vereisen (bewakers, verzorgend personeel, ambulanciers,...).
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TITEL Ibis
TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 28.- Onverminderd de bepalingen betreffende de mijnen, graverijen en ondergrondse
groeven, zijn de bepalingen van de titels II, III en V van dit reglement van toepassing op de
werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.
De bepalingen van de onderafdeling II van afdeling I van hoofdstuk III van titel II zijn van
toepassing op de personen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, e), onder de voorwaarden
en nadere regels bepaald door Ons.
Artikel 28bis tot 28septies.- opgeheven bij KB van 27 maart 1998, art. 3
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TITEL II
ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE
ARBEIDSHYGIËNE ALSMEDE DE VEILIGHEID
EN DE GEZONDHEID VAN DE ARBEIDERS
HOOFDSTUK I:
BEPALINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID VAN DE
ARBEIDERS
"'%&-*/(*#&4$)&3.*/(5&(&/""/3",*/(.&58&3,56*(&/&/
8&3,56*(%&-&/
Artikel 29 tot 36. Opgeheven bij K.B. van 4 mei 1999
Artikel 37. Het werkvolk, dat in de nabijheid van in beweging zijnde machines of drijfwerken, die gevaar opleveren, dient te staan of te gaan, moet sluitende en geen losse kleren dragen.
Het is verboden zich in de onmiddellijke nabijheid der machines of drijfwerken op te schikken, van kleren te veranderen of deze neer te leggen.
Artikel 38. Opgeheven bij K.B. van 12 augustus 1993
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Artikel 39 en 40. Opgeheven bij K.B. van 4 mei 1999
Artikel 40bis. De transparante of lichtdoorlatende wanden, met name volledig glazen wanden, in de lokalen of in de omgeving van werkposten en wegen worden duidelijk aangegeven.
Zij zijn vervaardigd uit aangepaste veiligheidsmaterialen of op zodanige wijze van de werkposten en de wegen afgescheiden dat de werknemers niet met deze wanden in aanraking
kunnen komen noch gewond kunnen raken wanneer zij breken.
Wanneer de transparante of lichtdoorlatende wanden niet uit veiligheidsmaterialen zijn vervaardigd en als het gevaar bestaat dat de werknemers gewond raken als een wand breekt,
moeten deze wanden tegen indrukken worden beveiligd.
De ramen, bovenlichtvoorzieningen en ventilatievoorzieningen welke geopend kunnen worden, moeten door de werknemers veilig kunnen worden geopend, gesloten, geregeld en vastgezet.
In geopende stand mogen zij geen gevaar opleveren voor de werknemers.
Wanneer de transparante of lichtdoorlatende oppervlakken van deuren en poorten niet van
veiligheidsmateriaal zijn vervaardigd en als het gevaar bestaat dat werknemers gewond raken
als een deur of een poort breekt, moeten deze oppervlakten tegen indrukken worden beveiligd.
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Op transparante deuren moet op ooghoogte een markering zijn aangebracht.
Klapdeuren en -poorten moeten transparant zijn of van transparante panelen zijn voorzien.
Schuifdeuren moeten voorzien zijn van een veiligheidssysteem waardoor zij niet uit hun rails
kunnen lopen of omvallen.
Deuren en poorten die naar boven toe opengaan, moeten voorzien zijn van een veiligheidssysteem waardoor zij niet kunnen terugvallen.
Artikel 41. Opgeheven bij K.B. van 4 mei 1999
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Artikel 41ter. Arbeidsplaatsen waar door de aard van het werk zones met valgevaar voor
werknemers of gevaar voor vallende voorwerpen voorkomen, moeten, voor zover mogelijk,
zijn uitgerust met voorzieningen die moeten beletten dat werknemers deze zones zonder toestemming betreden.
Er moeten adequate maatregelen worden getroffen om de werknemers die de gevarenzone
mogen betreden, te beschermen.
De gevarenzones moeten duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen betreffende de
veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk worden gemarkeerd.
Artikel 41quater. Vloeren van ruimten moeten vrij zijn van hobbels, putten of gevaarlijke
hellingen; zij moeten vast, stabiel en slipvrij zijn.
Artikel 41quinquies. Ramen en bovenlichtvoorzieningen moeten zodanig in combinatie met
de uitrusting zijn ontworpen of zijn uitgerust met zodanige voorzieningen dat zij kunnen
worden schoongemaakt zonder gevaar voor de werknemers die dit werk verrichten en voor de
werknemers die zich in en om het gebouw bevinden.
Deze bepaling is enkel van toepassing op de arbeidsplaatsen die na 31 december 1992 voor
de eerste maal worden gebruikt alsmede op de wijzigingen, uitbreidingen, of verbouwingen
van op 1 januari 1993 in gebruik zijnde arbeidsplaatsen, die vanaf de laatste genoemde datum
worden uitgevoerd.
Artikel 42: Welputten, regenputten, kommen, vergaarbakken, openingen
De welputten, regenputten, kommen, vaten, vergaarbakken en om het even welke openingen,
indien zij voor de arbeiders gevaren bieden, moeten behoorlijk bedekt en met stevig opgestelde leuningen, van minstens een meter hoog, omschut worden.
Hetzelfde geldt voor de deuren, vensters en andere in de muren aangebrachte openingen,
waarvan de drempel op minder dan 70 cm boven de vloer langs binnen van het lokaal en op
meer dan 1,50 m van de grond langs buiten is gelegen. Deze bepalingen zijn evenwel niet van
toepassing op de openingen in de muren van de gebouwen dienend voor de land-, tuin- en
bosbouwondernemingen. In deze ondernemingen zijn de openingen in de muren aan beide
zijden voorzien van handvatten of van elk ander toestel dat toelaat er zich aan vast te houden.
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Artikel 43: Trappen, bruggetjes, gaanderijen, platformen
De trappen zijn voorzien van stevige leuningen, aangebracht op een minimumhoogte van 0,75
m en aan de zijde waar er eventueel gevaar tot vallen bestaat.
Als de trappen breder zijn dan 1,50 m of als er aan beide kanten gevaar tot vallen bestaat, zijn
aan beide kanten leuningen aangebracht.
De verplaatsbare trappen steunen zo dat ze niet kunnen omvallen of glijden. De lengte ervan
is voldoende en de nodige maatregelen worden genomen om het personeel in staat te stellen
in alle veiligheid van die trappen op de vloeren, waartoe ze toegang verlenen, te gaan of,
omgekeerd, van die vloeren op de trappen.
De bruggetjes, gaanderijen en andere gelijkaardige verkeersmiddelen, alsmede de werksteigers mogen niet schommelen onder de invloed van de last; ze zijn voorzien van leuningen van
ten minste 1 m hoog.
Artikel 43bis: Ladders
Art. 26 van het KB van 31/8/2005
Art. 43bis is opgeheven, maar de bepalingen blijven evenwel van kracht tot de arbeidsmiddelen die vóór 25/9/2005 werden ter beschikking gesteld van de werknemers, werden
vervangen of aangepast overeenkomstig art. 24 van het KB van 31/8/2005
Het voor het vervaardigen van ladders gebruikte hout is van goede hoedanigheid, heeft lange
vezels, is in volmaakte staat van bewaring, vrij van kloven of gebreken die de weerstand ervan
kunnen verminderen.
De afstand tussen de sporten is dezelfde over de gehele lengte van de ladder. De afmetingen
van de sporten zijn toereikend om er de voeten in alle veiligheid op te steunen.
Genagelde sporten zijn slechts toegelaten als ze rusten in groeven van voldoende diepte, in de
bomen aangebracht. De ronde sporten zijn zodanig vastgehecht dat ze niet kunnen draaien in
de bomen.
De ladders zijn opgesteld en hebben zulk een lengte dat het personeel in alle veiligheid van
die ladders op de vloeren of stellingen, waartoe ze toegang verlenen, kan gaan of, omgekeerd,
van die vloeren of stellingen op de ladders.
De ladders waarop het personeel kan verplicht zijn te gaan, te werken of te staan, bieden in al
de delen ervan de vereiste stevigheids-, stabiliteits- en rigiditeitswaarborgen, rekening houdend met de lasten en spanningen waaraan ze kunnen zijn onderworpen.
Er zijn er ten minste twee daar waar het personeel tegelijkertijd omhoog en omlaag gaat.
Ze steunen zo dat ze niet kunnen omvallen.
Het glijden van de voeten van de ladders wordt belet, hetzij door het vastmaken van het bovenste of onderste gedeelte van de bomen, hetzij door gelijk welke antislipinrichting of door elke
andere oplossing die even doeltreffend is.
De ladders met meer dan 25 sporten worden bovenaan vastgemaakt.
De hangladders worden met alle vereiste zorg bevestigd en zo dat het schommelen belet
wordt.
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Elk overdreven doorbuigen van de ladders wordt verhinderd.
De voet van de ladders rust op een voldoend weerstandbiedend oppervlak. Hij is gevrijwaard
tegen elke stoot waardoor een ongeval kan veroorzaakt worden. Het verkeer aan de voet van
de ladders en elke verrichting, welke een schok kan veroorzaken, waardoor ze kunnen worden
verplaatst, worden belet.
Het is verboden de ladders op één van hun sporten te doen dragen, tenzij deze sport stevig
genoeg is en zo in de bomen bevestigd is, dat zij niet kan draaien.
De uitspreiding van een dubbele ladder is behouden door twee uitspreidingsstaven of touwen
met voldoende doorsnede, vastgemaakt aan de twee bomen van elke ladder.
De scharnieren bovenaan bieden alle veiligheidswaarborgen en worden geregeld nagezien.
De ladders worden goed onderhouden en op geregelde tussenpozen nagezien door een
bevoegd persoon.
Het is verboden ladders te gebruiken, waaraan een sport ontbreekt of waarvan een sport gebroken, gespleten of los is. De defecte ladders worden onmiddellijk hersteld of vernietigd.
De ladders, gebruikt voor het werk bepaald in artikel 525 van dit reglement, worden slechts
dan beschouwd als voldoende veiligheidswaarborgen biedend als:
1. ze voor de voeten een steun bieden waarvan de diepte vermeerderd met de vrije ruimte
achter deze steun ten minste gelijk is aan 0,115 m en waarvan de breedte ten minste gelijk
is aan 0,25 m;
2. ze voor de handen een stevige steun bieden;
3. ze onder het dek niet meer inspringen dan redelijkerwijze nodig is om de luikgaten niet te
belemmeren;
4. ze in dezelfde richting verlengd zijn met inrichtingen die een stevige steun voor handen
en voeten bieden en op de luikhoofden geplaatst zijn (bij voorbeeld klampen);
5. de inrichtingen waarvan sprake in 4. voor de voeten een steun bieden waarvan de diepte
vermeerderd met de vrije ruimte achter deze inrichtingen ten minste gelijk is aan 0,115 m
voor een breedte van ten minste 0,25 m;
6. ingeval er afzonderlijke ladders aangebracht zijn tussen de lager gelegen dekken, die ladders in de mate van het mogelijke in een lijn liggen met de ladder die van het bovendek
vertrekt.
Als de ladders gebruikt worden in een onoverdekt schip, moet de ondernemer van het werk
die ladders verstrekken. Ze zijn aan het bovenste gedeelte voorzien van haken of andere
inrichtingen die toelaten ze stevig te bevestigen.
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Artikel 44 en 44bis. Opgeheven bij KB van 4 mei 1999
Artikel 44ter
1. Het is verboden zich onder enige last te begeven opgeheven door middel van één of meerdere dommekrachten, vijzels of gelijkaardige toestellen, tenzij de last ondersteund is door
een stabiele inrichting die niet kan inzakken.
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2. De oppervlakken waarop elke dommekracht, vijzel of gelijkaardig toestel steun vindt,
zowel erboven als eronder, moeten het omkantelen of het wegglijden ervan beletten en de
volledige stabiliteit ervan verzekeren onder normale gebruiksomstandigheden.
Artikel 44quater. Wegen, met inbegrip van trappen, vaste ladders en laadplatforms, moeten
zodanig zijn gelegen en berekend dat zij gemakkelijk, veilig en overeenkomstig hun bestemming door voetgangers of voertuigen kunnen worden gebruikt, en de werknemers die in de
buurt van die wegen werken, geen enkel risico lopen.
Bij het bepalen van de afmetingen van voor verkeer van personen of goederen bestemde
wegen, moet uitgegaan worden van het mogelijke aantal gebruikers en het soort van onderneming.
Wanneer op de wegen transportmiddelen worden gebruikt, moet er een voldoende veilige
afstand voorzien worden voor de voetgangers.
De voor voertuigen bestemde wegen moeten op voldoende afstand van deuren, poorten, doorgangen voor voetgangers, gangen en trappen liggen.
Wanneer het gebruik en de uitrusting van de plaatsen zulks vereisen om de bescherming van
de werknemers te garanderen, dient het tracé van de wegen duidelijk en overeenkomstig de
bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk te zijn afgebakend.
Artikel 44quinquies. Roltrappen en rolpaden moeten veilig functioneren.
Ze zijn uitgerust met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen.
Zij moeten gemakkelijk herkenbare en toegankelijke noodstopvoorzieningen hebben.
Artikel 44sexies. De laadplatforms moeten zijn afgestemd op de afmetingen van de te vervoeren ladingen.
Laadplatforms moeten over ten minste één uitgang beschikken.
Voor zover dat technisch mogelijk is, moeten laadplatforms die een bepaalde lengte overschrijden, aan beide uiteinden een uitgang hebben.
Laadplatforms moeten, binnen de grenzen van het mogelijke, een zodanige veiligheid bieden
dat de werknemers niet kunnen vallen.
Artikel 44septies. In de onmiddellijke nabijheid van poorten die hoofdzakelijk voor het verkeer van voertuigen zijn bestemd, moeten zich, tenzij de doorgang voor voetgangers veilig is,
deuren voor voetgangers bevinden die voortdurend vrij moeten blijven en die duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering
op het werk gemarkeerd zijn.
Artikel 44octies. Voor de arbeidsplaatsen die reeds vóór 1 januari 1993 in gebruik werden
genomen en die niet aanzienlijk werden verbouwd na 31 december 1992, is het toegelaten de
veiligheid van de wegen te verzekeren door aangepaste maatregelen, andere dan deze voorzien in artikel 44quater en artikel 44septies.
Artikel 45. Er zullen noodzakelijke voorzorgen worden genomen ten einde op de vervoerswegen ongevallen te verhinderen.
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De sporen en zijsporen zullen op een vaste grond worden aangelegd.
Ten minste langs één zijde van de sporen zal er tussen de weg en de wanden van de voertuigen
een vrije ruimte van 50 cm breedte bestaan, tenzij er op elke tien meter schuilplaatsen van 50
cm diepte op 60 cm breedte voorhanden zijn.
De wegen langs de sporen zullen goed onderhouden en vrijgehouden worden om elke versperring te vermijden waardoor ongevallen zouden kunnen gebeuren. Er zal generlei opslagplaats
van materiaal of van om het even welke voorwerpen ook op minder dan 50 cm afstand van de
wanden der voertuigen mogen aangelegd worden.
De draaiende platen en andere dergelijke toestellen zullen buiten de rangeerverrichtingen
goed vastgezet worden.
Artikel 46. De voertuigen en de remmen er van zullen steeds in goede staat van werking
worden gehouden.
Elk voertuig dat beschadigd werd en waardoor er een ongeval zou kunnen gebeuren, zal
onmiddellijk aan het verkeer worden onttrokken.
De treinen zullen een voldoend aantal wagens met remmen bevatten en deze zullen doelmatig
over de lengte van de trein verdeeld zijn om het konvooi met de gewenste spoed te kunnen
doen stoppen.
De voertuigen waarop een remmer moet plaats nemen zullen voorzien zijn van een platform
of van een andere inrichting waarop hij in volle veiligheid zal kunnen staan.
De voertuigen met beweeglijke bakken zullen derwijze gebouwd worden dat zij niet onverwachts kunnen omslaan.
Artikel 47. De niet van remmen voorziene voertuigen mogen slechts tot staan gebracht worden met goed zichtbare remschoenen of klemmen met handvatten.
Deze toestellen worden in voldoend aantal ter beschikking van het personeel gesteld, op
behoorlijk gekozen plaatsen langs de sporen. Hefbomen, knuppels of andere voorwerpen
mogen niet als remmen worden aangewend en mogen niet tijdens het rijden tussen de spaken
van de wielen gestoken worden.
De rijtuigen die geladen of gelost worden, worden onbeweeglijk gemaakt met behulp van
remmen, remschoenen of klemmen, met uitsluiting van alle andere niet daartoe speciaal
bestemde voorwerpen.
Het is verboden rijtuigen, waarop of waaromtrent personeel aan het werk is, hetzij rechtstreeks, hetzij door stoten, in beweging te brengen zonder voorafgaande verwittiging.
Op de hellende vlakken, wordt gebruik gemaakt van remmen met doelmatige en zoveel mogelijk geleidelijk toenemende werking.
De rijtuigen worden voorzien van een automatisch remtoestel en van een koppeling, waardoor
elk gevaar voor toevallig loskomen vermeden wordt.
Artikel 48. Het is verboden het personeel tussen de rijtuigen van een trein te laten gaan,
vooraleer deze volledig stilstaat.
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De aangestelden voor het kantelen, waken er over dat niemand kan getroffen worden door de
kantelende rijtuigen of door de uitgestorte materialen.
Een aangestelde baanopzichter geeft de nodige signalen op de overwegen van het verkeer en
langs de baan, wanneer de treinen achteruitgedreven worden.
Het is verboden een rijtuig achteruit te drijven door een stuk hout of metaal, dat van het rijtuig,
door te vallen, glijden of breken kan losraken, tussen dit rijtuig en de locomotief te plaatsen.
Goed zichtbare opschriften vestigen de aandacht op de plaatsen waar ongevallen kunnen
gebeuren en het naderen van voertuigen wordt er door op een voldoende afstand waarneembare signalen aangekondigd.
De vertrek- en aankomstpunten der hellende vlakken worden van een doeltreffend signalisatiestelsel voorzien, waarvan de werking automatisch of door een daartoe aangestelde persoon
wordt verzekerd.
Zodra de nacht valt en bij mist, dragen de locomotieven of de rollende treinen een wit licht
langs vóór en een rood licht langs achter. De aanhakers en wisselwachters worden bovendien
voorzien van handlantaarns.
Artikel 49. De voertuigen mogen niet dienen om het personeel te vervoeren tenzij deze voor
dit gebruik speciaal zijn ingericht.
Elk vervoer van personen per luchtbak is ten strengste verboden, met uitzondering voor het
smeren en het nakijken van de lijn.
In dergelijk geval zullen er voorzorgen worden genomen om elk losgaan van de bak onmogelijk te maken.
Het afrijden zal slechts mogen geschieden na waarschuwing en toelating van de eindstations
en tussenstations.
Het vervoer van het personeel op voertuigen van de hellende vlakken of door middel van de
voor het vervoer van wagentjes met materiaal bestemde hijstoestellen is verboden, tenzij er
met het oog op dit vervoer bijzondere maatregelen werden getroffen.
Het verkeer van het personeel langs de hellende vlakken of het oversteken ervan zal tijdens
het rijden van de voertuigen verboden zijn.
De werkplekken en de verkeersplaatsen zullen doeltreffend beschermd worden tegen de gevaren die uit het vervoer kunnen ontstaan.
Artikel 49bis. Opgeheven bij KB van 4 mei 1999
Artikel 50. Om het instorten van opeengestapelde koopwaren te verhinderen zullen er door
de omstandigheden aangewezen voorzorgen genomen worden; de zakken zullen methodisch
worden opeengestapeld, hetzij door afwisselende lagen van in de lengte en in de breedte
geplaatste zakken, hetzij door opeenvolgende kleiner wordende lagen waardoor een pyramidevorm verkregen wordt.
Het opeenstapelen en het opslaan van materialen geschieden zodanig dat de stabiliteit verzekerd is.
De opeengestapelde vaten zullen door gepaste middelen worden vastgezet.
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Artikel 51. Er zullen speciale maatregelen getroffen worden om de ongevallen te vermijden
welke door het vervoer van bijtende, brandende of schadelijke stoffen zouden kunnen veroorzaakt worden.
Artikel 51bis. De bepalingen van de artikelen 45 tot 49 zijn in de land-, tuin- en bosbouwondernemingen slechts toepasselijk op het vervoer per spoor binnen de lokalen.
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Artikel 51ter1. Werkposten, wegen en andere locaties of installaties in de open lucht die zich
op het bedrijfsterrein bevinden waar werknemers werkzaam zijn, moeten zodanig zijn ontworpen of aangepast dat het verkeer van voetgangers en voertuigen er veilig kan plaatsvinden.
Artikel 51ter2 § 1. De voorschriften van de artikelen 44quater, 44quinquies, 44sexies en
44octies zijn eveneens van toepassing op de belangrijkste wegen op het bedrijfsterrein die
leiden naar vaste werkposten, op de voor het periodieke onderhoud en de geregelde bewaking
van de installaties van de onderneming gebruikte wegen, alsmede op de laadplatforms.
§ 2. Bovendien zijn de bepalingen van artikel 44quater van overeenkomstige toepassing op de
arbeidsplaatsen in open lucht.
Artikel 51ter3. Wanneer er onvoldoende daglicht is, worden arbeidsplaatsen in de open lucht
behoorlijk verlicht door middel van kunstlicht.
Artikel 51ter4. Wanneer werknemers tewerkgesteld zijn op werkposten in de open lucht
worden deze, in de mate van het mogelijke, zodanig ingericht dat de betrokken werknemers:
• beschermd zijn tegen ongunstige weersomstandigheden en, zo nodig, tegen vallende voorwerpen;
• niet zijn blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus noch aan schadelijke invloeden van
buiten van bijvoorbeeld gas, stoom, stof;
• bij gevaar hun werkpost snel kunnen verlaten of snel kunnen worden geholpen;
• niet kunnen uitglijden of vallen.
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Artikel 51ter5. De gebouwen waarin zich arbeidsplaatsen bevinden, moeten structuren hebben en een stevigheid vertonen die zijn afgestemd op het gebruik dat ervan wordt gemaakt, in
overeenstemming met de regels van goed vakmanschap.
"'%&-*/(77003;03(&/5&(&/#3"/%(&7""3 0/51-0''*/(&/
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Artikel 52.1 - Algemeenheden
1.1. Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten waarvan sprake in titel I van
dit reglement kunnen opgelegd worden neemt de werkgever de nodige maatregelen door de
omstandigheden aangewezen om:
a. brand te voorkomen;
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b. ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
c. in geval van brand:
• te waarschuwen en alarm te geven;
• de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen;
• onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen.
1.2. De graad van weerstand tegen brand bedoeld in dit reglement is bepaald bij de norm NBN
713.020/1968 betreffende de weerstand tegen brand van de bouwelementen.
1.3. Op aanvraag van de burgemeester of de bevoegde ambtenaar, is de werkgever verplicht
het bewijs te leveren dat de bepalingen van de artikelen 52.3. en 52.7. nageleefd zijn wat het
gedrag bij brand van bouwelementen betreft (kolommen en balken van het geraamte, muren,
wanden, vloeren, zolderingen, valse zolderingen, trappen, deuren).
Indien hij dat bewijs niet kan leveren, is hij verplicht een schriftelijke en door hem ondertekende beschrijving te geven van de samenstelling van elk van de bouwelementen waarvoor
het voormelde bewijs niet kan geleverd worden.
Artikel 52.2 - Classificatie
Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel, worden de lokalen in drie groepen ingedeeld:
2.1. De eerste groep omvat de lokalen waarin opgestapeld of dagelijks aangewend worden:
2.1.1. ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt lager is dan of gelijk is aan
21°C, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 50 l, met uitzondering van de ontvlambare vloeistoffen die zich in de voedingshouders van voertuigen bevinden;
2.1.2. ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt groter is dan 21°C maar geen
50°C overtreft, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 500 l;
2.1.3. zeer ontvlambare vaste stoffen of stoffen die, wanneer ze in aanraking komen met
water, brandbare gassen vrijmaken, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 50 kg,
zoals celluloide, calciumcarbide, magnesium en natrium;
2.1.4. brandbare samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen, in een hoeveelheid
die groter is dan of gelijk is aan 300 l, dit volume zijnde het waterinhoudsvermogen van de
recipiënten waarin ze zijn opgeslagen.
De eerste groep omvat eveneens:
2.1.5. de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan ontstaan tijdens de normale werking
van de installaties;
2.1.6. in de winkels voor kleinhandel, de verkooplokalen, evenals de eraan grenzende lokalen
die als warenopslagplaats dienen en die samen een totale oppervlakte hebben gelijk aan of
groter dan 2.000 m2, de oppervlakte ingenomen door toonbanken en andere meubelen inbegrepen.
2.2. De tweede groep omvat de lokalen waarin opgestapeld of dagelijks aangewend worden:
2.2.1. ontvlambare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt groter is dan 50°C maar 100°C
niet overtreft, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 3.000 l;
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2.2.2. stoffen die kunnen branden wanneer ze in aanraking komen met een vlam en de brand
snel kunnen doen uitbreiden, in een hoeveelheid die groter is dan of gelijk is aan 1.000 kg,
zoals katoenweefsels, papierafval, droog stro, vette vodden;
2.2.3. vaste stoffen die snel kunnen branden en onder invloed van de warmte giftige gassen of
belangrijke hoeveelheden rook kunnen voortbrengen, zoals sommige weefsels en voorwerpen
in synthetische stoffen, in een hoeveelheid die groter is dan 1.000 kg;
2.2.4. vaste brandbare stoffen, zoals riemen of rollen papier, karton, natuurlijke- of kunstrubber, bewerkt of niet, stoffen, andere dan deze in wol en die niet elders vermeld zijn, textielvezels andere dan wol, in een hoeveelheid die groter is dan 10.000 kg.
2.3. de derde groep omvat de andere lokalen.
Artikel 52.3 - Bouw
3.1. Eerste groep - Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen.
3.1.1. De lokalen van de eerste groep ingericht in deze gebouwen beantwoorden aan de volgende voorschriften:
a. de trappen, muren, wanden, vloeren, zolderingen en valse zolderingen van deze lokalen
hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur of zijn gebouwd
uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing op het dakwerk, noch in het algemeen, als
de veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico’s het vereist;
b. deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn aangebracht in de deuropeningen van de muren en wanden die de lokalen van de eerste groep
scheiden van de rest van het gebouw.
Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten.
Deze deuren sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk
maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in
open stand te houden.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., zijn de voorgaande bepalingen
bovendien van toepassing op de deuropeningen van de muren en wanden die de verkooplokalen scheiden van de lokalen die grenzen aan de verkooplokalen en als warenopslagplaats
dienen.
3.1.2. In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., en die ten minste drie verdiepingen boven de benedenverdieping tellen:
a. is elke niet-mechanische trap, nodig om te voldoen aan de bepalingen opgenomen in
52.5., ingericht in een trappenhuis van het gebouw gescheiden door muren uit metselwerk
of beton zonder enige andere opening dan de toegangsopeningen;
b. is elke personen-, goederen-, dossier- en bordenlift ingericht in een koker die volledig
gesloten is, de toegangsopeningen uitgezonderd. De muren van de koker zijn gebouwd uit
metselwerk of beton.
Als meerdere personen-, goederen-, dossier- of bordenliften in een batterij gegroepeerd
zijn, dan moet niet elk van deze toestellen ingesloten zijn in een koker zoals bepaald bij
vorig lid, op voorwaarde dat de batterij en haar borderessen het zijn;
c. zijn de toegangen tot deze trappenhuizen en kokers voorzien van deuren met een graad
van weerstand tegen brand van ten minste een half uur.
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Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten.
d. sluiten de deuren van de trappenhuizen automatisch en zijn ze van geen enkel toestel
voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden;
e. de bepalingen opgenomen in 3.1.2. zijn niet van toepassing op de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden.
3.2. Tweede groep - Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen.
De lokalen van de tweede groep opgericht in deze gebouwen beantwoorden aan de volgende
voorschriften:
• trappen, muren en wanden van deze lokalen hebben een graad van weerstand tegen brand
van ten minste een half uur of zijn gebouwd uit metselwerk, beton of andere onbrandbare
materialen.
• dit geldt eveneens voor de vloeren en zolderingen van die lokalen als ze respectievelijk
boven of onder andere lokalen gelegen zijn.
• de vorige bepalingen zijn niet van toepassing als de veiligheid tegenover andere zeer
ernstige risico’s het vereist.
3.3. Eerste groep - Gebouwen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
3.3.1. De lokalen van de eerste groep moeten gelegen zijn in gebouwen, waarvan de dragende
elementen, muren, wanden, vloeren, zolderingen, valse zolderingen en trappen voldoen aan
de volgende bepalingen:
a. de dragende elementen (dragende muren en dragende vloeren, kolommen en balken van
het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
Deze bepaling is niet van toepassing op de dragende elementen van gebouwen zonder
verdieping.
De dragende elementen van gebouwen met slechts één verdieping boven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur;
b. de muren, wanden, vloeren en zolderingen die geen dragende elementen zijn, en de balken
van het dakwerkgeraamte, hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste
een half uur;
c. de valse zolderingen zijn onbrandbaar of op beide zijden bedekt met een onbrandbare
bekleding en hun ophangingselementen zijn onbrandbaar;
d. de trappen zijn uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing als de veiligheid tegenover andere zeer ernstige
risico’s het vereist.
Als het gedeelte van het gebouw, dat de lokalen van de eerste groep omvat, van de rest van
het gebouw gescheiden is door muren, wanden, vloeren en zolderingen, die geen enkele opening vertonen of slechts openingen vertonen afgesloten door een veiligheidsas, voorzien van
twee deuren met elk een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur en ten
minste twee meter van elkaar verwijderd, moet alleen dit gedeelte voldoen aan de bepalingen
van het eerste lid.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen, die de scheiding en de sassen vormen, hebben een
graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
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De deuren van de sassen, sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het
mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden
ze in open stand te houden.
3.3.2. De lokalen van de eerste groep zijn van de rest van het gebouw gescheiden door muren,
wanden, vloeren en zolderingen, met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een
uur, en waarin enkel de openingen onontbeerlijk voor de exploitatie en voor de veiligheid
aangebracht zijn.
3.3.3. Deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, zijn
aangebracht in de deuropeningen van de muren en wanden bedoeld in de bepalingen opgenomen in 3.3.2.
Deze deuren sluiten automatisch. Ze zijn van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk
maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open
stand te houden.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., zijn de bepalingen van het eerste
en tweede lid bovendien van toepassing op de deuropeningen van de muren en wanden die de
verkooplokalen scheiden van de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen.
3.3.4. In winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., en die ten minste drie verdiepingen boven de benedenverdieping tellen:
a. is elke niet-mechanische trap, nodig om te voldoen aan de bepalingen opgenomen in
52.5., ingericht in een trappenhuis, van het gebouw gescheiden door muren zonder enige
andere opening dan de toegangsopeningen. Deze muren hebben een graad van weerstand
tegen brand van ten minste twee uur;
b. is elke personen-, goederen-, dossier- en bordenlift ingericht in een koker die volledig
gesloten is, de toegangsopeningen uitgezonderd. De muren van de koker hebben een
graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
Als meerdere personen-, goederen-, dossier- of bordenliften in een batterij gegroepeerd
zijn, dan moet niet elk van deze toestellen ingesloten zijn in een koker zoals bepaald bij
vorig lid, op voorwaarde dat de batterij en haar borderessen het zijn;
c. zijn de toegangen tot deze trappenhuizen en kokers voorzien van deuren met een graad
van weerstand tegen brand van ten minste een half uur;
d. sluiten de deuren van de trappenhuizen automatisch en zijn ze van geen enkel toestel
voorzien dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden;
e. zijn de bepalingen opgenomen in 3.3.4. niet van toepassing op de trappen die de verscheidene niveaus van eenzelfde verdieping verbinden.
3.4. Tweede groep - Gebouwen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
3.4.1. De lokalen van de tweede groep moeten gelegen zijn in gebouwen waarvan de dragende elementen en de trappen voldoen aan de volgende bepalingen:
a. de dragende elementen (dragende muren en dragende vloeren, kolommen en balken van
het geraamte) hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste twee uur.
Deze bepaling is niet van toepassing op de dragende elementen van gebouwen zonder
verdieping.
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De dragende elementen van gebouwen met slechts één verdieping boven de benedenverdieping hebben een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur;
b. de trappen zijn uit metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen.
De vorige bepalingen zijn niet van toepassing op het dakwerk noch, in het algemeen, als de
veiligheid tegenover andere zeer ernstige risico’s het vereist.
Als het gedeelte van het gebouw, dat de lokalen van de tweede groep omvat, van de rest van
het gebouw gescheiden is door muren, wanden, vloeren en zolderingen, die geen enkele opening vertonen of slechts openingen vertonen afgesloten door deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur, moet alleen dit gedeelte voldoen aan de
bepalingen van het eerste lid.
De muren, wanden, vloeren en zolderingen die de scheiding vormen hebben een graad van
weerstand tegen brand van ten minste een uur.
De deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt
ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand
te houden.
3.4.2. De lokalen van de tweede groep zijn van de rest van het gebouw gescheiden door
muren, wanden, vloeren en zolderingen met een graad van weerstand tegen brand van ten
minste een half uur.
Artikel 52.4 - Toegang
4.1. De deuren die naar buiten leiden moeten, wanneer de lokalen bezet zijn, op elk ogenblik
kunnen geopend worden met het oog op de ontruiming van de inrichting en de doorgang van
de hulpdiensten.
4.2. De private wegen die naar die deuren leiden moeten vrij blijven.
Artikel 52.5 - Uitgangswegen en ontruiming
5.1. De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren
en wegen die er naartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de personen
toelaten.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., hebben de bovenbedoelde wegen
geen gedeelten in zigzag.
5.2. De lokalen die op bovenverdiepingen of in de kelderverdiepingen gelegen zijn moeten
door ten minste één trap bediend worden, niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel.
5.3. De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en wegen die er naar toe leiden
moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,80 m.
De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen die bestaan tussen de kassa’s
van de winkels voor kleinhandel, van het type zelfbediening.
Ze is evenmin van toepassing op de op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen,
wat de breedte van de trappen betreft. In deze gebouwen moet deze gelijk zijn aan of groter
zijn dan 0,70 m.
De breedte van de deuren moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,70 m.
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5.4. De uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die er naartoe leiden moeten een totale
breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan het aantal personen die ze moeten
gebruiken om de uitgangen van het gebouw te bereiken.
De trappen moeten een totale breedte hebben die ten minste gelijk is, in centimeters, aan dat
getal vermenigvuldigd met 1,25 indien ze afdalen naar de uitgang en vermenigvuldigd met 2
indien ze er naar opstijgen.
Het berekenen van deze breedten moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten
van het gebouw, alle personen van een verdieping samen de naburige verdieping vervoegen
en dat deze al ontruimd is als zij er aankomen.
Onder deze personen worden niet alleen het personeel van de onderneming verstaan maar
eveneens de bezoekers, de klanten en de andere personen die deze trappen, uitgangswegen,
uitgangen en wegen die er naar toe leiden, moeten gebruiken.
Wanneer het aantal van deze personen niet met voldoende benadering kan vastgesteld worden,
stelt het bedrijfshoofd dit aantal onder zijn eigen verantwoordelijkheid vast.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., wordt het aantal van de bij dit
artikel bedoelde personen als volgt bepaald:
• kelderverdieping: 1 persoon per 6 m2 totale oppervlakte;
• gelijkvloers: 1 persoon per 3 m2 totale oppervlakte;
• andere verdiepingen: 1 persoon per 4 m2 totale oppervlakte.
5.5. De lokalen van de eerste groep, de lokalen waarin gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven,
moeten ten minste over twee afzonderlijke uitgangen beschikken.
Hetzelfde geldt voor het gelijkvloers en alle verdiepingen van de winkels voor kleinhandel,
bedoeld in artikel 52.2.1.6.
Deze groep is echter niet van toepassing op de lokalen van de eerste groep die uitsluitend als
opslagplaats dienen.
5.6. De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste honderd personen vertoeven moeten met het
gelijkvloers verbonden zijn door ten minste twee afzonderlijke trappen.
Hetzelfde geldt voor elke verdieping van de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel
52.2.1.6.
5.7. De lokalen waarin gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven en de verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten ten minste over
drie afzonderlijke uitgangen beschikken.
5.8. De verdiepingen waar gewoonlijk ten minste vijfhonderd personen vertoeven moeten met
het gelijkvloers verbonden zijn door ten minste drie afzonderlijke trappen.
5.9. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te
plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naar toe
leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.
5.10. Wat de op 1 juni 1968 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen betreft, moeten buitentrappen of buitenbrandladders aangebracht zijn, wanneer het aantal uitgangen of de afmetin"3"#

gen van de uitgangswegen onvoldoende zijn en het materieel onmogelijk blijkt er binnen het
gebouw in te richten.
5.11. De plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang, nodig om te voldoen aan de bepalingen van artikel 52.5., evenals de richting van de wegen, doorlopen en trappen die naar deze
uitgangen leiden, worden aangeduid door de reddingsborden die voldoen aan de bepalingen
betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., worden de in voorgaand lid vermelde borden bovendien op de grond of ter hoogte van de grond aangebracht.
5.12.
a. Uitgangsdeuren van de lokalen van de eerste groep.
Deze deuren moeten in de richting van de uitgang of in beide richtingen opendraaien.
b. Deuren van de nooduitgangen.
De deuren van de nooduitgangen moeten in de richting van de uitgang draaien. Zij mogen
niet op zodanige wijze vergrendeld worden dat zij niet gemakkelijk en onmiddellijk kunnen worden geopend door iedereen die ze in geval van nood zou moeten gebruiken.
Schuifdeuren en draaideuren mogen niet als deuren van nooduitgangen gebruikt worden.
Deze bepalingen zijn van toepassing op de gebouwen die in opbouw zijn of gebouwd
worden na 1 januari 1993, alsmede op de gebouwen die voor die datum gebouwd zijn en
die het voorwerp hebben uitgemaakt van een wijziging, een uitbreiding of een omvorming
na 1 januari 1993.
Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de gebouwen die op 1 januari 1993 in
gebruik zijn en waartoe lokalen van de eerste groep behoren of wanneer de kenmerken
van de arbeidsplaats, de omstandigheden of een risico zulks vereisen.
5.13. De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.
5.14. De draaideuren en de draaipaaltjes, zelfs in de binnen gelegen uitgangswegen geplaatst,
zijn slechts toegelaten als aanvulling van de deuren en doorgangen die vereist zijn in toepassing van de bepalingen vervat in punt 5 van dit artikel.
5.15. De draaideuren zijn in elk geval verboden in de winkels voor kleinhandel, bedoeld in
artikel 52.2.1.6.
5.16. Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan
geopend worden, moet uitgerust zijn met een inrichting die zodanig werkt dat, wanneer de
energiebron die de deur in werking stelt wegvalt, de deur automatisch opendraait en de totale
breedte van de deuropening vrijmaakt.
Het gebruik van automatische schuifdeuren is slechts toegelaten voor de uitgangen die rechtstreeks buiten uitgeven.
De bepalingen van 5.16. zijn niet van toepassing op de branddeuren en op de liftdeuren.
5.17. De vleugels van de glazen deuren moeten een merkteken dragen dat toelaat zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.
5.18. De hellende vlakken waarvan de helling groter is dan tien ten honderd en de mechanisch
bewogen trappen (roltrappen) worden niet in aanmerking genomen bij het berekenen van het
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aantal en de breedte van de trappen die noodzakelijk zijn in toepassing van de bepalingen
vervat in punt 5 van dit artikel.
5.19. Iedere trap die mechanisch wordt bewogen moet onmiddellijk kunnen worden stilgelegd
door twee bedieningsinrichtingen, de ene aan de bovenzijde en de andere aan de onderzijde
van de trap geplaatst.
Artikel 52.6 - Gasinstallaties
6.1. De onontbeerlijke voorzorgen zijn genomen om gaslekken te voorkomen.
6.2. De aanwezigheid van verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen is verboden in de lokalen van de kelderverdiepingen en in deze waarvan de bodem, aan
alle zijden lager is dan de omringende bodem van het gebouw, behalve voor toevallige werkzaamheden.
6.3. De verplaatsbare recipiënten voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen die niet in
gebruik zijn en de recipiënten die verondersteld worden leeg te zijn, moeten in open lucht of
in een doelmatig verlucht en speciaal voor dit gebruik bestemd lokaal, opgeslagen zijn.
Artikel 52.7 - Verwarming van de lokalen
7.1.
a. Op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde stookplaatsen.
• De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben een graad
van weerstand tegen brand van ten minste een uur of zijn gebouwd uit metselwerk,
beton of andere onbrandbare materialen.
• Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen moet elke
verbinding tussen de stookplaats en het gebouw, en tussen de stookplaats en de brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een deur met een graad van weerstand tegen
brand van ten minste een half uur.
• Deuren uit hout en aan weerszijden bedekt met staalplaat zijn toegelaten.
• Die deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden
ze in open stand te houden.
• De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
b. Stookplaatsen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972.
• De muren, wanden, vloeren en zolderingen van de stookplaatsen hebben een graad
van weerstand tegen brand van ten minste een uur.
• Als er gebruik gemaakt wordt van vloeibare of gasvormige brandstoffen, moet elke
verbinding tussen de stookplaats en het gebouw, en tussen de stookplaats en de brandstofopslagplaats, afgesloten zijn door een deur met een graad van weerstand tegen
brand van ten minste een half uur. Die deuren sluiten automatisch. Ze zijn voorzien
van geen enkel toestel dat het mogelijk maakt ze in geopende stand vast te zetten. Het
is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te houden.
• De stookplaatsen moeten behoorlijk verlucht zijn.
7.2. Onverminderd de bepalingen van artikel 65, moeten de verwarmingstoestellen zodanig
opgevat en opgesteld zijn dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden, rekening gehouden
met de plaatselijke omstandigheden.
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7.3. De schoorstenen en rookgangen van de verwarmingstoestellen moeten gebouwd zijn uit
onbrandbare materialen en behoorlijk onderhouden worden.
7.4. De warmtegeneratoren, de schoorstenen en de rookgangen moeten op een voldoende
afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld zijn of er zodanig van afgezonderd zijn
dat brandgevaar voorkomen wordt.
7.5. De warmtegeneratoren met automatisch aansteekmechanisme die vloeibare of een gasvormige brandstof gebruiken, moeten zodanig uitgerust zijn, dat de brandstoftoevoer automatisch afgesneden wordt in de volgende gevallen:
• bij het al dan niet automatisch stilvallen van de brander;
• van zodra de vlam toevallig uitdooft;
• van zodra er oververhitting of overdruk in de wisselaar voorkomt;
• in geval van onderbreking van de elektrische stroom, voor de warmtegeneratoren die
vloeibare brandstoffen gebruiken.
7.6. De verwarmingsinstallaties met warme lucht moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
7.6.1. De temperatuur van de lucht mag op de verdelingspunten 80°C niet overschrijden;
7.6.2. De aanvoerkanalen van warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;
7.6.3. Als de warmeluchtgenerator zich in een stookplaats bevindt:
a. mag de te verwarmen lucht niet opgezogen worden in deze stookplaats, noch in zijn aanhorigheden;
b. moeten de openingen voor het aanzuigen of voor het terug aanzuigen van de lucht voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken;
7.6.4. Wanneer de lucht rechtstreeks in de generator wordt verwarmd dan moet de druk van
de warme lucht in de generator altijd hoger zijn dan deze van de gassen die doorheen de
vuurhaard trekken.
7.7. In de lokalen met warme lucht verwarmd door een generator met rechtstreekse warmtewisseling, moet een inrichting automatisch de ventilator en de generator stilleggen in geval
van abnormale stijging van de temperatuur van de warme lucht. Als de warmeluchtgenerator
zich in een stookplaats bevindt, moet die inrichting aangevuld zijn met een handbediening
buiten deze stookplaats aangebracht.
Deze laatste bepaling is niet van toepassing op de generatoren met rechtstreekse warmtewisseling die elektrisch verwarmd worden.
Artikel 52.8 - Voorkoming van brand
8.1. Het lassen en snijden met de brander of de elektrische boog zijn verboden aan de recipienten die ontvlambare vloeistoffen of gassen, calciumcarbide of dergelijke producten inhouden of hebben ingehouden, tenzij de noodzakelijke voorzorgen worden genomen zodat deze
recipiënten geen enkel spoor van die producten meer bevatten.
8.2. In de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan optreden zijn de aangepaste maatregelen genomen om het vormen van vonken en van gevaarlijke ladingen statische elektriciteit
te voorkomen.
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8.3. In de lokalen waarin een ontplofbare atmosfeer kan voorkomen, is het verboden te roken,
vuur te maken, te lassen met de boog of met de brander, zich van andere lampen te bedienen
dan veiligheidslampen, te werken met werktuigen die vonken kunnen voortbrengen of de
lokalen binnen te treden met schoenen die met ijzer zijn beslagen of met schoenen die uit
elektrisch oogpunt te volledig geïsoleerd zijn.
8.4. Wanneer de uitvoering van het werk het gebruik van ontvlambare of giftige vloeistoffen
of gassen noodzakelijk maakt, moeten de hoeveelheden van die vloeistoffen en gassen die
zich in de werkplaatsen bevinden beperkt worden tot het strikte minimum. Die vloeistoffen en
gassen moeten opgeslagen zijn in onbreekbare recipiënten die hermetisch kunnen gesloten
worden.
In de laboratoria is het gebruik van glazen recipiënten met een waterinhoudsvermogen van ten
hoogste drie liter evenwel toegelaten.
8.5. Het is verboden ontvlambare of gemakkelijk brandende stoffen, recipiënten die ontvlambare stoffen bevatten of bevat hebben of recipiënten die samengeperste, vloeibaar gemaakte
of opgeloste gassen bevatten, in de nabijheid te plaatsen van om het even welke vuurhaard of
warmtebron, tenzij men er toe verplicht is en op voorwaarde dat de voorzorgen die de omstandigheden vereisten, zijn genomen.
8.6. Het is verboden in de lokalen reinigingsvodden en afval die spontaan of gemakkelijk
kunnen ontvlammen, te laten ophopen.
Zij moeten geplaatst worden in aangepaste metalen recipiënten die voorzien zijn van deksels,
of ter zijde gelegd worden zodanig dat elk brandgevaar uitgeschakeld wordt.
De afval moet zo dikwijls als nodig is verwijderd worden.
8.7. In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., moeten de gordijnen en
andere loshangende voorwerpen die voor de versiering gebruikt worden vervaardigd zijn uit
onbrandbare materialen ofwel onbrandbaar gemaakt zijn.
In de verkooplokalen en in de hieraan belendende lokalen die als warenopslagplaats dienen,
is het verboden te roken, vuur te maken, demonstraties te houden waarbij gebruik wordt
gemaakt van vuur, vlammen of brandende voorwerpen.
Het rookverbod geldt niet in de restaurants, kapperssalons en andere dergelijke lokalen van
die winkels, op voorwaarde dat ze van de andere verkooplokalen duidelijk gescheiden zijn
door muren of wanden.
8.8. Elke opslagplaats van vloeibare brandstoffen of van vloeibaar gemaakte petroleumgassen
is buiten de werklokalen ingericht.
8.9. De ovens, drooginstallaties, droogovens en andere installaties die warmte voortbrengen
of uitstralen, op een andere wijze dan door middel van warm water of stoom, moeten uit
onbrandbare materialen vervaardigd zijn en behoorlijk onderhouden worden. Ze moeten op
een voldoende afstand van brandbare stoffen en materialen opgesteld zijn of er zodanig van
afgezonderd zijn dat brandgevaar voorkomen wordt.
Artikel 52.9 - Brandbestrijdingsmiddelen
9.1. De werkgever moet een uitrusting aanbrengen die voldoende is en aangepast is aan de
omstandigheden om brand te bestrijden.
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Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweer:
a. als hij ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene
naburige gebouwen die een geheel vormen;
b. of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste
groep bevat.
9.2. Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd
zijn tegen vorst, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en doelmatig gesignaleerd
overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het
werk. Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
9.3. In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., moeten de verkooplokalen
en de eraan belendende lokalen die als warenopslagplaats dienen, uitgerust zijn met een automatisch werkend blussingsnet dat bestendig onder druk staat. Rond elke blussingskop moet
een vrije ruimte van ten minste 60 cm aanwezig zijn.
Deze bepaling is niet van toepassing op de winkels waarin de hoeveelheid brandbare goederen
die zich in de verkooplokalen bevinden geen 1.000 kg per verdieping overtreft.
9.4. Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen, met broommethyl, tetrachloorkoolstof, of alle andere producten, waardoor er bijzondere giftige uitwasemingen kunnen ontstaan.
Artikel 52.10 - Waarschuwing en alarm. Organisatie van de brandbestrijding
10.1. De werkgever moet waarschuwings- en alarmmiddelen aanbrengen:
a. als hij ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene
nabu rige gebouwen die een geheel vormen;
b. als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep
omvat;
c. of als hij verscheidene verdiepingen van een gebouw bezet.
Onder waarschuwing moet verstaan worden de inlichting gegeven aan bepaalde personen van
het bestaan van een begin van brand of van een gevaar.
Onder alarm moet verstaan worden de verwittiging gegeven aan het geheel van de personen,
die in een bepaalde plaats verblijven, om deze plaats te ontruimen.
10.2. De waarschuwings- en alarmposten moeten voldoende in aantal zijn, gemakkelijk
bereikbaar, in goede staat van werking en onderhoud verkeren, oordeelkundig verdeeld en
doeltreffend gesignaleerd zijn, overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk.
10.3. De waarschuwings- en alarmsignalen mogen geen verwarring kunnen stichten met
elkaar of met andere signalen.
De alarmsignalen moeten door belanghebbende kunnen waargenomen worden.
10.4. De elektrische netten voor de waarschuwing en het alarm moeten verschillend zijn.
10.5. De waarschuwing van de bevoegde brandweer gebeurt telkens er een begin van brand
is. Als deze waarschuwing gebeurt door een gezichts- of geluidssignaal, dan wordt ze per
telefoon bevestigd.
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10.6. De werkgever is verplicht een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand
op te richten, die een voldoend aantal personen omvat, geoefend in het gebruik van het brandbestrijdingsmaterieel:
a. als hij ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene
naburige gebouwen die een geheel vormen;
b. of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste
groep omvat.
Voor de samenstelling van deze dienst en de manier van werken ervan raadpleegt hij de
bevoegde brandweer.
De lijst van de leden van die private dienst is in de inrichting uitgehangen.
Waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen moeten ten minste eenmaal per jaar georganiseerd worden.
10.7. In geval van brand moeten de mechanisch bewogen trappen en de verwarmings- en
luchtconditioneringsinstallaties stilgelegd worden.
Artikel 52.11 - Periodieke controle
Het materieel voor brandbestrijding, detectie en alarm alsmede de elektrische installatie, de
gas- en de verwarmingsinstallaties, moeten geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of
zijn afgevaardigde, onderzocht worden.
De data van deze onderzoekingen en de vaststellingen die tijdens deze onderzoekingen werden gedaan worden in een notitieboekje ingeschreven, dat ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaar wordt gehouden.
Artikel 52.12 - Informatie van het personeel
Onderrichtingen, in voldoende aantal aangeplakt op zichtbare plaatsen die gemakkelijk te
bereiken zijn, lichten het personeel in over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval
van brand, onder meer wat betreft:
1. waarschuwing van de directie en van de aangestelden voor de brandbestrijding;
2. waarschuwing van de bevoegde brandweer;
3. de schikkingen die moeten getroffen worden om het alarm te geven;
4. de schikkingen die moeten getroffen worden om de veiligheid of de ontruiming van de
personen te waarborgen;
5. het aanwenden van de middelen voor brandbestrijding die beschikbaar zijn in de inrichting;
6. de te nemen schikkingen om het optreden van de bevoegde brandweer te vergemakkelijken.
Artikel 52.13 - Plannen
Een plan van de kelderverdiepingen wordt uitgehangen in de onmiddellijke nabijheid van de
trappen die er naar toe leiden. Dit plan, op schaal getekend, duidt de verdeling en de bescherming aan van de lokalen evenals de plaats waar de lokalen van de eerste en van de tweede
groep zich bevinden. Dit plan dient bijgehouden.
Artikel 52.14 - Verbouwingen en uitbreidingen
De bepalingen van de artikelen 52.3. en 52.7. betreffende de gebouwen en stookplaatsen
waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972, zijn van toepassing op de verbouwingen en
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uitbreidingen van op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen en stookplaatsen.
Artikel 52.15.1 - Afwijkingen
Onze bevoegde Ministers kunnen, ieder wat hen betreft, in buitengewone omstandigheden
afwijkingen verlenen van de bepalingen van dit artikel, onder de voorwaarden voorzien bij
artikel 3 van het besluit van de Regent van 27 september 1947.
Artikel 52.15.2 - Meubelwinkels
In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., en waarin enkel meubelen, meubeleringsartikelen of elektrische huishoudartikelen worden verkocht, zijn de bepalingen van
het laatste lid van artikel 52.5.4. niet van toepassing.
In die winkels is de naleving van de bepalingen van artikel 52.3. niet vereist indien de winkel
uitgerust is met een automatisch werkend blussingsnet overeenkomstig artikel 52.9.3.
Indien de bepalingen van artikel 52.3. nageleefd zijn, moet de winkel evenwel niet uitgerust
zijn met een automatisch werkend blussingsnet overeenkomstig artikel 52.9.3.
Om te kunnen genieten van de bepalingen van het tweede en het derde lid, zijn die winkels
gescheiden van de bewoonde lokalen en de toegangen ervan door muren, wanden, vloeren en
zolderingen die geen enkele opening vertonen, met een graad van weerstand tegen brand van
ten minste twee uur.
Een verbindingsdeur met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een uur mag
evenwel bestaan in de scheidingsmuur tussen de winkel en de woning van de exploitant.
Die deur sluit automatisch. Ze is van geen enkel toestel voorzien dat het mogelijk maakt ze in
geopende stand vast te zetten. Het is in alle omstandigheden verboden ze in open stand te
houden.
Artikel 52.16 - Overgangsmaatregelen
16.1. De bepalingen van dit artikel opgenomen in 9.3. treden in werking op 1 juni 1971.
16.2. De bepalingen van dit artikel opgenomen in:
• 3.;
• 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.10., treden in werking op 1 juni 1972.
Evenwel wordt voor de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde winkels voor kleinhandel, die op 1 juni 1968 bestonden of in opbouw waren de toepassing van de bepalingen
van dit artikel opgenomen in 3.1.2., a, c en d uitgesteld tot 1 oktober 1973, en de toepassing
van de bepalingen opgenomen in 3.1.1., 3.1.2., b en 5.4. uitgesteld tot 31 december 1974 op
voorwaarde:
a. dat een realistisch programma van de werken die zullen uitgevoerd worden teneinde op
de voormelde data de naleving van deze bepalingen te verzekeren, vóór 31 oktober 1972,
in drie exemplaren, aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid gestuurd wordt;
b. dat dit programma nageleefd wordt.

"3"#

"'%&-*/(7*8&3,;"".)&%&/*/%&1-""54&/8""3(&7""3-*+,&
("44&/,6//&/7003)"/%&/;*+/
Artikel 53. §1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 624 en 625, die van toepassing
zijn op de putten, houders en tanks der opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen, moeten
volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen wanneer de werknemers in welputten,
regenputten, kuilen, vergaarbakken, kuipen, ondergrondse controleplaatsen, gistkamers en
andere soortgelijke plaatsen moeten binnenkomen of verblijven:
a) Bescherming tegen de risico’s voor intoxicatie of verstikking
1° Plaatsen waar zich stoffen bevinden die kunnen rotten en die, bijgevolg, schadelijke
uitwasemingen kunnen afgeven (door krengen besmette welputten, toegeslijkte kuilen
of regenputten, enz.) of die andere stoffen inhouden welke gassen of dampen afgeven
(houders van sommige producten, kuipen bestemd voor chemische reacties, gistkuipen of -toestellen, enz.) of waar uit de omgeving voortkomende gevaarlijke uitwasemingen in doorgedrongen zijn (ondergrondse controleplaatsen bij voorbeeld waarin
ontsnappend lichtgas door de grond of langs leidingen heen is doorgedrongen):
• Deze plaatsen moeten voldoende geventileerd worden en de werknemers mogen
er slechts binnen komen of blijven indien zij beschermd zijn door middel van een
ademhalingstoestel dat beantwoord aan de bepalingen van de artikels 160, I en
161, 1°.
• Met die ventilatie van bedoelde plaatsen moet begonnen worden vooraleer de
werknemers zich er in begeven en op zulke wijze dat, wanneer deze zich erin
begeven, de lucht er volledig werd ververst.
• Deze ventilatie van die plaatsen moet zonder onderbreking worden voortgezet
zolang de werknemers zich er ophouden.
• Zij moet op zulke manier worden verricht dat de bedorven lucht naar rato van
minstens 30 m3 per uur en per werknemer wordt ververst.
2° Plaatsen waar verrichtingen moeten gebeuren die gas, rook, dampen of andere uitwasemingen kunnen ontwikkelen (schilderwerk, las- of snijwerk met de elektrische
lichtboog of met de brander aan werkstukken waarop dekmiddelen werden aangebracht, enz.):
• Deze plaatsen moeten voldoende en overeenkomstig dezelfde eisen als onder 1°
hierboven bepaald geventileerd worden.
• De werknemers moeten beschermd zijn door middel van eenzelfde ademhalingstoestel als onder ditzelfde 1° voorzien om bovenbedoelde werken te verrichten of
om in die plaatsen binnen te komen of te blijven wanneer de lucht er bezoedeld is
door bovengenoemde gassen, rook of uitwasemingen of door uitwasemingen die
afgegeven worden door niet of onvolledig opgedroogde verf- of bestrijksellagen.
3° Plaatsen die de onder 1° en 2° bepaalde kenmerken niet bieden maar van dewelke
niettemin moet worden gevreesd dat de lucht er plots en op elk ogenblik kan worden
verontreinigd door uit de omgeving voortkomende gevaarlijke uitwasemingen (ondergrondse controleplaatsen bijvoorbeeld en andere inrichtingen van dezelfde aard die
gelegen zijn dichtbij leidingen van lichtgas, hoogovengas, enz. of dichtbij andere
kanalisaties of houders die ten gevolge van lekken, van breuken of van defecte werking verontreiniging der lucht zouden kunnen veroorzaken);
• Deze plaatsen moeten voldoende en overeenkomstig dezelfde eisen als onder 1°
hierboven bepaald geventileerd worden.
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De werknemers mogen er slechts binnenkomen of blijven zonder beschermd te
zijn door middel van een ademhalingstoestel, indien aan de hand van detectieproeven die voor de gegeven omstandigheden geschikt zijn en voldoende gevoeligheidswaarborg bieden uitgemaakt is dat er geen uitwasemingen zijn zoals
hierboven bedoeld.
• Die proeven mogen worden verricht nadat de lucht van de plaats werd ververst
doch onder de voorwaarde dat, op het ogenblik dat men ermee aanvangt, de ventilatie sinds ten minste drie minuten volledig werd stopgezet.
• Die proeven moeten gebeuren door middel van zulke toestellen of inrichtingen dat
men, om ze te verrichten, volledig buiten de plaats blijft. De betrokken personen
moeten de aanzegging ontvangen dat het verboden is in die plaats binnen te
komen om die proeven te verrichten.
• Indien aan de hand van die proeven uitgemaakt wordt dat er wel gevaarlijke uitwasemingen zijn, zelfs zeer geringe, mogen de werknemers slechts in die plaatsen
binnenkomen of blijven mits beschermd te zijn door eenzelfde ademhalingstoestel
als onder 1° hierboven voorzien.
• Ingeval die proeven een negatieve uitslag opleveren moeten de werknemers desondanks door middel van zulk toestel worden beschermd indien moet gevreesd
worden dat de verrichtingen kunnen tot gevolg hebben dat plots gevaarlijke uitwasemingen in de plaats binnendringen (bij voorbeeld tijdens het doorboren of het
neerhalen van de wanden van een controleplaats).
4° Plaatsen waar de onder 1°, 2° en 3° hierboven bedoelde risico’s in geen geval te duchten zijn, doch waarvan te vrezen valt dat de lucht er, ingevolge een min of meer lange
opsluiting, een tekort aan zuurstof vertoont:
• De werknemers mogen slechts in die plaatsen binnenkomen of blijven zonder
door middel van een ademhalingstoestel beschermd te zijn nadat zij ze voldoende
geventileerd hebben, derwijze dat de lucht er volledig ververst is, of nadat zij, aan
de hand van een detectieproef die voor de gegeven omstandigheden geschikt is en
die voldoende gevoeligheidswaarborg biedt, hebben uitgemaakt dat er geen tekort
aan zuurstof bestaat.
5° Zelfs bijaldien zij geen enkele der onder 1°, 2°, 3° en 4° hierboven bedoelde risico’s
bieden, moeten de in dit artikel beoogde plaatsen, de gehele tijd dat er werknemers in
blijven, geventileerd worden indien, wegens de bekrompenheid of de bijzondere
inrichting van die plaatsen, te vrezen valt dat de lucht er, ingeval zij niet wordt ververst, niet volstaat voor die werknemers.
Deze ventilatie moet op zulke manier worden verricht dat de verse lucht wordt ingebracht en de bedorven lucht naar buiten geleid onder dezelfde voorwaarden als
bepaald in 1° hierboven.
6° Indien het wegens de bouw van de plaatsen of ingevolge andere bijzondere omstandigheden niet uitvoerbaar blijkt er ademhalingstoestellen te gebruiken, mogen de
werknemers er toch binnenkomen zonder dat zij zulke ademhalingstoestellen dragen
mits, vooraleer zij er binnengaan en zolang zij er blijven, die plaatsen voldoende
krachtig worden geventileerd ten einde, zonder onderbreking, een snelle zuivering van
de atmosfeer in stand te houden zodat elke onduldbare concentratie van giftige uitwasemingen wordt vermeden.

"3"#

In dit geval evenwel moeten de nodige maatregelen worden genomen om de tijd die
de betrokken werknemers in bedoelde plaatsen moeten doorbrengen tot het minimum
te bekorten
Het ondernemingshoofd moet die aanwezigheidsduur bepalen na het comité voor
veiligheid, hygiëne en verfraaiing der werkplaatsen, of, bij ontstentenis van zulk
comité, de betrokken werknemers te hebben geraadpleegd, onverminderd de beslissingen die, in dit verband, door de bevoegde paritaire comités zouden getroffen zijn.
b) Bescherming tegen risico’s voor brand en ontploffing
De proeven met het doel zich te overtuigen van de kwaliteit van de lucht in de door dit
artikel bedoelde plaatsen of van de aard der uitwasemingen die zich er kunnen voordoen,
moeten gebeuren met middelen en in omstandigheden die geen gevaar opleveren.
Alle andere nuttige maatregelen zullen worden genomen indien de uitwasemingen die
men er aangetroffen heeft of waarvan men vreest dat zij zich kunnen voordoen ontvlambaar zijn en, bijgevolg, risico’s voor brand of explosie kunnen bieden.
c) Toezicht en eventuele redding van de betrokken werknemers
De werknemers die te werk zijn gesteld in de onder dit artikel bedoelde plaatsen die moeten verlucht worden wanneer zij er binnen zijn, moeten voortdurend onder toezicht staan
en, zo dikwijls als de omstandigheden het vergen, worden afgelost. Eén of meer personen,
al naargelang van de omstandigheden, zullen speciaal worden aangewezen om dit toezicht
uit te oefenen, met zorg het goede functioneren van de ventilatieinrichting gade te slaan
en om tot de eventuele reddingen over te gaan.
De in het vorige lid bedoelde werknemers zullen, bovendien, een reddingsgordel met schouderbanden dragen. Deze banden moeten verbonden zijn met een veiligheidskoord die tot
buiten leidt en vastgehouden wordt door de personen die met hoger bedoeld toezicht zijn
belast, tenzij die koord, wegens de bouw van die plaatsen of de bijzondere werkomstandigheden uiteraard een belemmering kan zijn voor de eventuele redding. Indien die koord er evenwel niet is moeten de schouderbanden van het nodige voorzien zijn om er de reddingskoorden
waarvan sprake in het laatste lid van deze paragraaf vlug en stevig te kunnen aan vastmaken.
Wanneer diezelfde werknemers niet aan bovenbedoelde veiligheidskoord zijn verbonden en te
werk zijn gesteld in zulke omstandigheden dat zij onttrokken zijn aan het zicht van de personen die met het toezicht zijn belast, moeten zij in de mogelijkheid zijn op elk ogenblik met
deze laatste door stemgeluid of door enig ander geschikt middel in verbinding te blijven
De personen die met de eventuele reddingswerken zijn belast moeten in hun onmiddellijke
nabijheid het daarvoor nodig materieel hebben. Benevens ladders, koorden, enz., moet dit
materieel bestaan in al naargelang van de omstandigheden nodige ademhalingstoestellen van
het type «met toevoer van perslucht» of van het «onafhankelijk» type zoals die types bepaald
zijn in artikel 160, I en die beantwoorden aan de bepalingen van dit artikel.
§ 2. De riolen, gasleidingen, rookkanalen en andere inrichtingen van die aard worden gelijkgesteld met de onder § 1 van dit artikel beoogde plaatsen en worden onderworpen aan de
bepalingen van ditzelfde artikel in dezelfde mate als het gerechtvaardigd is de risico’s op
dezelfde voet te plaatsen.
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Artikel 54. Het is verboden te rusten in gevaarlijke of ongezonde plaatsen, zoals op daken,
steigers, ketelmetselwerken, onder de pas geloste gewelven, alsook nabij putten, uitgravingen,
ovens, machines of drijfwerken, vervoerwegen, straatgoten, gashouders, enz.
"'%&-*/(*9"'(&;0/%&3%5&8&3,(&45&-%&8&3,/&.&34
Artikel 54ter. Elke afgezonderd tewerkgestelde werknemer beschikt over aan de omstandigheden aangepaste alarmmiddelen.
Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd mag worden
toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De aanwezigheid van een andere persoon die
in staat is snel alarm te geven, is noodzakelijk.
"'%&-*/(97003,0.*/(4#&-&*%
Artikel 54quater 1. en 2. [Opgeheven bij KB van 27 maart 1998]
Artikel 54quater 3. Specifieke maatregelen
Artikel 54quater 3.1. Iedere bestelling van collectieve beschermingsuitrustingen, omvat in
de bestelbon of in het lastencohier de eis van de naleving van:
1. de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
2. de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten
en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in artikel 54quater 2.
Het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of
een van zijn adjuncten en de arbeidsgeneesheer nemen deel aan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de bestelling. Gebeurlijk doen zij aanvullende vereisten bijvoegen op het gebied van de veiligheid en de gezondheid, na raadpleging, indien nodig, van
andere bevoegde personen.
De bestelbon wordt geviseerd door het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen.
Artikel 54quater 3.2. Bij de levering geeft de leverancier aan de klant een document, waarin
de naleving van de bij de bestelling geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne
verantwoord wordt.
Artikel 54quater 3.3. Vóór elke indienststelling is de werkgever in het bezit van een verslag
dat de naleving vaststelt van:
1. de wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne;
2. de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te
bereiken vooropgesteld in artikel 54quater 2.
Het verslag wordt opgesteld door het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen of een van zijn adjuncten, na raadpleging, indien nodig, van
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andere bevoegde personen. Het advies van de arbeidsgeneesheer wordt erbij gevoegd bij zijn
eerstkomend bezoek in de onderneming.
Onder bevoegde personen dient, volgens het desbetreffende domein, te worden verstaan personen met een vorming van universitair of gelijkgesteld niveau of van hoger technisch niveau,
aangevuld door een ondervinding in het domein waarvoor zij geraadpleegd worden of, bij
ontstentenis hiervan, de personen die door de werkgever en de vertegenwoordigers van de
werknemers aangezien worden als hebbende een vergelijkbare professionele waarde om met
volkomen kennis van zaken een mening uit te drukken. De werkgever waakt over de raadpleging, door het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, van de bevoegde personen.
Artikel 54quater 3.4. Wat betreft de collectieve beschermingsuitrustingen, reeds in exploitatie op de datum van de inwerkingtreding van deze afdeling, wordt bij ontstentenis van een
reeds bestaand gelijkaardig verslag een verslag opgesteld overeenkomstig de bepalingen van
artikel 54quater3. 3.
Artikel 54quater 3.5. De bepalingen van de artikelen 54quater 3.2., 3.3. en 3.4. zijn niet van
toepassing:
1. [Opgeheven bij KB van 12 augustus 1993];
2. [Opgeheven bij KB van 12 augustus 1993];
3. [Opgeheven bij KB van 7 augustus 1995];
4. voor de voorwerpen bedoeld in artikel 54quater 3.1. inzake veiligheid en hygiëne gelijkvormig aan een exemplaar waarvoor aan de vereisten van de artikelen 54quater 3.1., 3.2.,
3.3. en 3.4. reeds voldaan werd; althans wat de aspecten betreft die gedekt zijn door het
merk van keuring, goedkeuring of overeenkomst aangebracht in toepassing van een uitvoeringsbesluit van de voornoemde wet van 11 juli 1961, gedekt zijn ingevolge de controle die in toepassing van dit reglement werd uitgevoerd door een erkend organisme of
gedekt zijn ingevolge een in toepassing van dit reglement verleende erkenning.
Zij zijn wel van toepassing voor wat betreft de verklaringen en de vaststellingen met betrekking tot de naleving van de aanvullende voorwaarden gesteld met het oog op het bereiken van
het objectief vooropgesteld in artikel 54quater 2 en tot de aspecten die niet gedekt zijn door
het merk van keuring, goedkeuring of overeenkomst, aangebracht in toepassing van een uitvoeringsbesluit van de voornoemde wet van 11 juli 1961, niet gedekt zijn ingevolge de controle die in toepassing van dit reglement werd uitgevoerd door een erkend organisme of niet
gedekt zijn ingevolge een in toepassing van dit reglement verleende erkenning.
Deze verklaringen en vaststellingen zijn respectievelijk:
• het attest van de leverancier bedoeld in artikel 54quater 3.2.;
• het verslag van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
bedoeld in artikel 54quater 3.3.
Artikel 54quater 4. Instructies
Voor elke collectieve beschermingsuitrusting moeten de nodige instructies bestaan voor hun
werking, hun gebruikswijze, hun inspectie en hun onderhoud. De inlichtingen betreffende de
veiligheidstoestellen worden gevoegd bij die instructies.
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Die instructies worden geviseerd en, als het past, aangevuld door het hoofd van de dienst voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en door de arbeidsgeneesheer, elk
wat hen betreft, rekening houdend met de eisen betreffende de veiligheid en de hygiëne.
Artikel 54quater 5. [Opgeheven bij KB van 27 maart 1998].
Artikel 54quater 6. [Opgeheven bij KB van 28 oktober 1993].
Artikel 54quater 7. [Opgeheven bij KB van 12 augustus 1993].
Artikel 54quater 8. Gemeenschappelijke bepaling
De documenten en attesten bedoeld in de artikelen van deze afdeling worden ter beschikking
gehouden van de inzake veiligheid en hygiëne bevoegde arbeidsinspecteur.
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HOOFDSTUK II: BEPALINGEN BETREFFENDE DE
HYGIËNE EN DE ARBEIDSPLEKKEN
"'%&-*/(*"3#&*%4,-*.""5
Artikel 55. Algemene bepalingen
In al de werklokalen moet een behoorlijke lucht- en klimaatregeling in stand worden gehouden. Het arbeidsklimaat mag er niet worden verstoord door de invloed van de volgende schadelijke factoren:
1. de aanwezigheid van bevuilde of bedorven lucht;
2. gevaarlijke tocht;
3. overmatige warmte of koude;
4. overmatige vochtigheid of droogte, alsook onaangename geuren, in al de lokalen waar de
aard van de verrichtingen het niet belet.
De wanden van deze lokalen dienen in de regel zo gemaakt dat iedere overdreven straling,
convectie of geleiding van warmte-energie vermeden wordt. Het is overigens verboden
gewoonlijk voor het werk lokalen te gebruiken die ongezond zijn ingevolge de vochtigheid
van de wanden voortvloeiende uit de constructie.
§1 Luchtverversing
Artikel 56. Werklokalen
De werklokalen moeten ten minste 2,5 meter hoog zijn. Iedere werknemer moet over een
werkelijke ruimte van 10 m3 en over een vrije oppervlakte van 2 m2 beschikken. De afmetingen van het vrije ongemeubileerde oppervlak van de werkpost moeten zodanig worden berekend dat het personeel bij zijn taakuitoefening over voldoende bewegingsruimte beschikt.
Indien om redenen die specifiek zijn voor de werkpost, niet aan deze eis kan worden voldaan,
moet de werknemer op een andere plaats dicht bij zijn werkpost over voldoende vrije ruimte
kunnen beschikken.
De toevoer van verse lucht en de afvoer van bevuilde lucht worden verzekerd naar rato van 30
m3 lucht per uur en per in de lokalen aanwezige werknemer. In de gesloten werklokalen wordt
de toepassing van de voorgaande normen verzekerd door een natuurlijke luchtverversing of
door het gebruik van enige inrichting die zich daarvoor leent.
Artikel 57. Natuurlijke luchtverversing
Wanneer de omstandigheden het mogelijk maken wordt de lucht van de werklokalen natuurlijk en volledig ververst tijdens de werkonderbrekingen door de vensters wijd open te zetten.
Tenzij dwingende technologische redenen het beletten worden schikkingen genomen om een
relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 70 % te verzekeren of althans deze grenscijfers te benaderen voor zover de weersomstandigheden zulks mogelijk maken.
Artikel 58. Kunstmatige luchtverversing
De inrichtingen of installaties, die in gesloten werklokalen dienen voor de toepassing van de
normen voorgeschreven in artikel 56 van dit reglement, moeten de volgende waarborgen bieden:
1. opvanging van zuivere en stofvrije lucht;
2. gebruik van luchtkanalen zonder brokkelige bekleding;
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3. gelijkmatige luchtregeling met name een verdeling en een verspreiding van de ingebrachte lucht en temperatuurschommelingen die de werknemer niet hinderen;
4. beperking tot 0,5 m/sec. van de luchtstroomsnelheid voor zover deze beperking niet strijdt
met het toepassen van systemen voor specifieke bestrijding van bepaalde arbeidshinder;
5. storingen moeten door een controlesysteem worden gemeld als dat noodzakelijk is voor
de gezondheid van de werknemers.
Deze inrichtingen of installaties moeten bovendien zodanig gebouwd zijn, dat ze geen geluid
of trillingen veroorzaken die een bron van hinder of ongemak kunnen zijn voor de werknemers.
In de van dergelijke inrichtingen of installaties voorziene gesloten lokalen moet bovendien
een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 70 % worden aangehouden tenzij dit wegens dwingende technologische redenen uitgesloten is.
Artikel 58bis. [Opgeheven bij KB van 21 april 1975].
§2 Verlichting
Artikel 59. De werkplaatsen moeten steeds behoorlijk verlicht zijn, tenzij het werk in het
duister of met een aangepaste verlichting dient te geschieden.
Gedurende de dag, moeten de werkplaatsen voor het te leveren werk voldoende daglicht toelaten. Is dit niet mogelijk ingevolge de bouw van de plaatsen of ingevolge technische behoeften, dan mogen de werkplaatsen met kunstlicht worden verlicht. In dit geval en wanneer het
werk een speciale inspanning van de ogen eist, zullen lichtbronnen worden gebruikt die een
wit licht geven.
Artikel 60. In de lokalen waar de aard van het werk het vergt, omvat de kunstmatige verlichting
een algemene verlichtingsinstallatie bestemd om het licht over de ganse uitgestrektheid van het
lokaal te uniformiseren, alsook om gevaarlijke of hinderlijke schaduwen te vermijden.
Indien zij niet krachtig genoeg is om de werkzaamheden te verrichten, dan zal zij door een
plaatselijk verlichtingsstelsel aangevuld worden.
Indien echter daar waar het werk plaats heeft een grotere lichtsterkte dan 200 lux moet
bestaan, mag zij bekomen worden door middel van een bijkomende lokale kunstverlichting,
mits de installatie voor algemene verlichting alleen reeds, in elk geval, op dezelfde plaats een
lichtsterkte van minimum 200 lux verzekert.
Artikel 61. Bij het invallen van de duisternis zullen de binnenplaatsen, de loodsen en werkplekken in open lucht gedurende al de tijd waarop de arbeiders er toe geroepen worden er in
te werken of rond te lopen, op voldoende wijze worden verlicht.
De kunstmatige verlichting moet zulke spectrale kenmerken bieden dat zij de kleuren van de
veiligheidssignalen niet vervalst.
Artikel 62. Onderstaande tabel bepaalt de minimumverlichtingssterkte, in lux uitgedrukt,
voor de verschillende plaatsen, werkzaamheden en toestellen, behoudens voor de in artikel 59,
eerste lid, bedoelde verrichtingen.
Die verlichtingssterkte geldt voor het werkvlak of, indien dit niet juist kan worden bepaald,
voor een horizontaal vlak dat 0,85 m boven de grond ligt.
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Wat de in littera’s a), b) en c) van onderstaande tabel genoemde plaatsen betreft, geldt die
verlichtingssterkte, gemeten ter hoogte van de grond, evenwel voor het vlak dat loodrecht op
de lichtstroom staat.
a. 2 lux:
Rangeerstations van de spoorwegen, op de plaatsen waar het personeel dient te komen,
met uitzondering van de eigenlijke rangeeremplacementen.
b. 10 lux:
Eigenlijke rangeeremplacementen van de spoorwegstations, dit zijn emplacementen die
zich uitstrekken van de rangeerheuvel, met inbegrip van deze, tot en met de laatste verspreidingswissels.
Binnenplaatsen en buitengelegen doorgangen.
c. 20 lux:
De volgende, buiten de gebouwen gelegen plaatsen: stations voor transformatie van elektrische stroom, laad- en losplaatsen waar niet wordt gewerkt, alsmede alle andere plaatsen
van analoge aard.
d. 50 lux:
De volgende, binnen de gebouwen gelegen plaatsen: doorgangen, exclusief die in de
warenhuizen, gangen, trappen, pakhuizen, opslagplaatsen en magazijnen voor ruwe of
omvangrijke materialen, garages, alsmede alle andere plaatsen van analoge aard.
Koelkamers.
Werkzaamheden die geen enkele waarneming van de details vergen: behandeling van
grove materialen (kolen, as, enz.), ruwe sortering, breken van leemhoudende producten,
grof werk of ruwbouw op scheepswerven en bij werken van burgerlijke bouwkunde, alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.
e. 100 lux:
Werkzaamheden die slechts een geringe waarneming van de details vergen: fabricage van
half afgewerkte ijzeren of stalen producten, ruwe assemblage, malen van graan, uitpakken, sorteren en kaarden van wol, alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.
Machinekamers, stookplaatsen, personen- en goederenliften, pakkamers, lokalen voor
ontvangst of verzending van goederen, laad- of losplaatsen waar gewerkt wordt, opslagplaatsen en magazijnen voor middelmatige en fijne materialen, alsmede alle andere plaatsen van analoge aard.
Kleedlokalen, toiletten, wasgelegenheden, eetvertrekken en andere plaatsen van analoge
aard.
f. 200 lux:
Werkzaamheden die een matige waarneming van de details vergen: gewone assemblage,
machinaal fatsoeneren, bewerken van niet-geverfde textiel en niet-geverfd leder, inblikken
van levensmiddelen, versnijden van vlees, bewerken van hout op werkbanken, walsen en
knippen van werkstukken met grote afmetingen, monteren en uitdeuken van koetswerk,
alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.
Doorgangen in warenhuizen.
g. 300 lux:
Werkzaamheden die een tamelijk scherpe waarneming van de details vergen: gewoon
werk aan machines, precisieproeven, classificatie van meel, afwerken van leder, bewerken
van niet-geverfde katoen, wol, zijde en kunstvezels, allerhande kantoorwerk, met inbegrip
van intermitterend typewerk, confectiewerk behalve naaien en controle op de afwerking,
herstellingen in garages, alsmede alle andere werkzaamheden van analoge aard.
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Schakelborden, weegtoestellen, toetsenborden en andere toestellen of inrichtingen van
analoge aard.
h. 500 lux:
Werkzaamheden die een scherpe waarneming van de details gedurende een lange tijd
vergen: nauwkeurige assemblage, nauwkeurig werk aan machines, polijsten en afschuimen van glas, precisiewerk in de glasfabrieken, teken- en mecanografiewerk, permanent
typewerk, bewerken van geverfde textiel en geverfd leder, fijn laswerk alsmede alle
andere werkzaamheden van analoge aard.
Toonbanken.
i. 700 lux:
Werkzaamheden die een zeer scherpe waarneming van de details vergen: bewerken van
geverfde katoen, wol, zijde en kunstvezels, teken- en mecanografiewerk, waarbij een
bijzonder grote verlichtingssterkte nodig is, alsmede alle andere werkzaamheden van
analoge aard.
j. 1 000 lux:
Werkzaamheden die een uiterst nauwkeurige waarneming van de details vergen: zeer
nauwkeurige assemblage, beproeven van zeer gevoelige instrumenten, juweliers- en horlogemakerswerk, classificeren en sorteren van tabak, zetwerk, en nalezing van drukproeven in drukkerijen, naaien en controle op de afwerking in de confectieateliers, monteren
van uiterst fijne onderdelen, bereiden, doseren en vermengen van kleurstoffen, alsmede
alle andere werkzaamheden van analoge aard.
Wanneer het niet mogelijk is met preciesheid de werkplek of het werkvlak te omschrijven
mag de nodige verlichting, op advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk of, bij ontstentenis van zulk Comité, van de Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk, worden bepaald en gemeten overeenkomstig de norm NBN
255 - leidraad voor de verlichting in de industrie. Het advies van dat comité of, bij ontstentenis van zulk comité, van die dienst, moet eveneens worden ingewonnen om te beslissen over de lichtsterkten die moeten worden voorzien in de gevallen die niet zijn gegeven
in dit artikel.
Artikel 63. Elke installatie en elk toestel voor algemene of lokale verlichting moet zo
gebouwd en geplaatst zijn dat gevaarlijke of hinderlijke verblindende lichtuitstralingen, stroboscopieverschijnselen, oververwarming van de lokalen en luchtbederf worden vermeden.
Artikel 63bis. Noodverlichting
De inrichtingen die moeten voorzien zijn van een kunstmatige verlichting, moeten uitgerust
zijn met een noodverlichting die voldoende is om de ontruiming van de personen te verzekeren wanneer de kunstmatige verlichting uitvalt.
In de gebouwen waarin gewoonlijk meer dan honderd personen vertoeven, moet de noodverlichting automatisch aangestoken worden van zodra de algemene verlichting uitvalt. In dat
geval moet ze gevoed worden:
• hetzij door een batterij elektrische accumulatoren;
• hetzij door een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet, wanneer de algemene verlichting gevoed wordt door de stroom van een statische transformator die aangesloten is
op het hoogspanningsnet en in de inrichting of in de nabijheid ervan is opgesteld;
• hetzij door een elektrogeengroep.
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§3 Temperatuur
Artikel 64. Gesloten werklokalen
§ 1. In de gesloten en doorlopend bezette werklokalen worden minimum- en maximumtemperaturen bepaald, rekening houdend met de inspanningen die de werkposten vergen. Deze
minima en maxima worden als volgt vastgesteld:
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De minimumtemperaturen worden gemeten met een droge thermometer. De maximumtemperaturen worden gemeten met een vochtige globethermometer of met enige andere methode die
op het stuk van effectieve temperatuur identieke conclusiemogelijkheden biedt.
§ 2. Na advies van de arbeidsgeneesheer en na akkoord van de vertegenwoordigers der werknemers in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis van dit
comité, van de vakbondsafvaardiging van het personeel, mag worden afgeweken van de bepalingen van § 1 van dit artikel voor de werklokalen die slechts met zijn pozen door personeel
zijn bezet.
Deze afwijking is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
1. de werknemers moeten de mogelijkheid krijgen om naargelang van het geval regelmatig
in verwarmde of gekoelde lokalen te vertoeven;
2. de werknemers moeten met aangepaste beschermingsmiddelen zijn uitgerust.
Artikel 65. Open werklokalen of werkplaatsen in open lucht
Tijdens de periode tussen 1 november en 31 maart van het daaropvolgend jaar moeten de open
werklokalen en de werkplaatsen in open lucht van een voldoend aantal verwarmingsinrichtingen zijn voorzien.
Wanneer het ingevolge de weersomstandigheden nodig blijkt en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager is dan 5°C, moeten deze verwarmingsinrichtingen in werking worden
gesteld. Indien de vertegenwoordigers van de werknemers in het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis van dit comité, de vakbondsafvaardiging van het
personeel, vooraf hun akkoord geven mogen deze verwarmingstoestellen worden opgesteld in
lokalen of in voorlopige constructies, teneinde het personeel de mogelijkheid te bieden zich
bij tussenpozen te verwarmen.
Artikel 66. Winkelbanken in open lucht
Bij een buitentemperatuur van minder dan 5°C is het de exploitanten van winkels voor detailverkoop verboden personeel tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten
en in de onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden.
Bij een buitentemperatuur van minder dan 10°C moet het aan voornoemde banken tewerkgestelde personeel over een voldoende krachtige verwarmingsinrichting beschikken, tenzij
maatregelen worden genomen waardoor deze werknemers zich geregeld en zo dikwijls als
nodig kunnen verwarmen. Bovendien moet dat personeel over een plankenvloer beschikken,
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waardoor rechtstreeks contact met de grond wordt voorkomen, en moet het zoveel mogelijk
tegen weer en wind worden beschermd. Dit personeel mag dergelijke arbeid niet verrichten
vóór 8 uur of na 19 uur, ook niet langer dan 2 uur zonder onderbreking van ten minste één
uur, noch meer dan 4 uren per dag.
Artikel 67. Gebruik van verwarmingstoestellen
De verwarmingstoestellen die gebruikt worden in de werklokalen moeten gebruiksklaar worden gehouden, verbonden zijn met een goed trekkende schoorsteen en zo zijn gemaakt dat een
volledige en regelmatige afvoer van de verbrandingsgassen verzekerd is, zelfs bij maximale
sluiting van het regelwerk.
Het gebruik van verwarmingstoestellen die niet met een dergelijke schoorsteen zijn verbonden
kan worden toegestaan in gieterij-, constructie- en montagehalls, in pakhuizen, garages voor
voertuigen en andere werkplaatsen van grote afmetingen op voorwaarde dat:
1. deze lokalen, zolang er wordt gewerkt, geregeld of althans dikwijls wijd naar buiten worden open gezet of zeer goed worden geventileerd; de doelmatigheid van de luchtverversing moet in beide gevallen geregeld worden gecontroleerd door het bepalen van het
gehalte aan SO2, CO en CO2 in de atmosfeer;
2. als brandstof voor de bedoelde verwarmingstoestellen uitsluitend aardgas of vloeibaar
gemaakt petroleumgas wordt gebruikt en die toestellen speciaal ontworpen zijn om te
kunnen werken zonder verbonden te zijn met een schoorsteenpijp die de verbrandingsgassen naar buiten voert.
Open vuren mogen enkel in open lucht worden gebruikt.
Artikel 68. Zonnestraling
De werknemers moeten tegen de zonnestraling kunnen worden beschermd door om het even
welke installatie die zich daarvoor leent.
§4 Zindelijkheid
Artikel 69. De werklokalen en hun bijgebouwen moeten in goede toestand van onderhoud en
zindelijkheid gehouden worden. De afval en de opveegsels dienen elke dag weggenomen,
opgestapeld en regelmatig weggeruimd, ontaard of ondergedolven zonder dat er schade voor
het personeel kan uit voortkomen.
Het wegnemen van het stof moet met water of door opzuiging en bij voorkeur buiten de werkuren geschieden.
De glazen oppervlakten moeten goed doorschijnend gehouden worden.
Er dienen berichten aangebracht waarbij verboden wordt op de grond te spuwen.
In de voertuigen die hebben gediend of waarvan men vermoedt dat zij hebben gediend om
giftige stoffen te vervoeren, moeten het kuisen en het wegruimen van het stof eveneens, al
naargelang van het geval, met water of door opzuiging gebeuren.
Artikel 70. In de bureaus moet de grond voorzien zijn van een aaneengesloten waterdichte
bedekking waardoor een gemakkelijk onderhoud mogelijk gemaakt wordt. Hetzelfde geldt
voor de werkplaatsen, behalve wanneer de aard van de werkzaamheden zulks onmogelijk
maakt.
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Artikel 71. In de lokalen waar aanzienlijke hoeveelheden vloeistof kunnen verspreid worden
dient de grond waterdicht gemaakt en aldus ingericht dat hij elke stilstand onmogelijk maakt
en de gemakkelijke en snelle afloop naar de van een stankafsluiter voorziene leiding verzekert.
De muren dienen op een hoogte van ten minste één meter van een waterdichte bekleding
voorzien.
Artikel 72. Het voor het onderhoud van de werklokalen gebezigd water mag niet besmet
zijn.
Artikel 72bis. De voor het reinigen of het afdrogen van de machines, de werktuigen en, in het
algemeen, van allerlei voorwerpen bestemde lompen en oud linnen zullen slechts nadat zij
gewassen en ontsmet zijn mogen gebruikt worden.
Deze lompen en dit oud linnen zullen gewassen en ontsmet worden door ze gedurende ten
minste tien minuten in kokend water te laten weken of door elk ander procédé met dezelfde
doeltreffendheid, goedgekeurd door de geneesheer-inspecteur van de Dienst voor de medische
arbeidsinspectie.
Het wassen en het ontsmetten moeten gebeuren door tussenkomst van het ondernemingshoofd
of van de personen die hun de lompen en het oud linnen leveren. In dit laatste geval moet het
ondernemingshoofd aan de bevoegde inspectiediensten een geschreven attest van zijn leverancier kunnen voorleggen waarbij verklaard wordt dat die voorwerpen gewassen en ontsmet
werden.
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Artikel 73.- De werkgevers stellen ter beschikking van hun werknemers:
a) een kleedkamer en een wasplaats;
b) een refter en een verpozingslokaal;
c) toiletten.
Zij moeten hun eveneens drinkwater of een aangepaste drank verstrekken.
De ligging, de toegangsmodaliteiten en de toegangsuren van de inrichtingen vermeld in het
eerste lid, a) en b), worden vastgesteld door de werkgever, in akkoord met het Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, met de syndicale afvaardiging.
De werknemers moeten zich vrij naar de toiletten kunnen begeven.
Indien de werknemers tijdens het werk hun handen moeten wassen, worden wastafels in de
nabijheid van de arbeidsposten geïnstalleerd.
De in het eerste lid voorziene sanitaire installaties worden, in voorkomend geval, zodanig
ingericht dat rekening is gehouden met de tewerkgestelde mindervalide werknemers.
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1. Algemene bepalingen
Artikel 74.- De kleedkamers en de wasplaatsen bevinden zich in één of verschillende lokalen
die volledig gescheiden zijn van de werkplaatsen en bureaus. Ze mogen in één enkel lokaal
worden ingericht of in belendende lokalen die met elkaar in verbinding staan.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen in de bureaus, waarin niet meer dan drie
bedienden werkzaam zijn, de voor hen benodigde kleed- en wasgelegenheden worden ingericht.
Artikel 75.- De lokalen waarin de kleedkamers en de wasplaatsen zijn ondergebracht zijn in
duurzame materialen gebouwd.
Evenwel mogen op tijdelijke werven alsmede op de afgelegen werven in de openluchtgroeven, de kleedkamers en de wasplaatsen in uitneembare of verplaatsbare constructies, bestand
tegen uitwendige en atmosferische agentia, ondergebracht zijn.
De wanden van deze constructies zijn vervaardigd uit harde en isolerende materialen en worden derwijze in elkaar gezet dat tocht en schadelijke infiltraties vermeden worden.
De grond en de muren van de kleedkamers en de wasplaatsen worden tot op een hoogte van
twee meter van een effen en waterdichte bekleding voorzien, zodat ze tegen een dagelijkse
schoonmaak bestand zijn.
Artikel 76.- De lokalen voor de kleedkamers en de wasplaatsen moeten alle waarborgen
inzake veiligheid en salubriteit bieden.
Zij worden goed verlucht en verlicht en de temperatuur moet er, gemeten met een kamerthermometer, 20°C bedragen.
In de lokalen van de stortbaden moet de temperatuur, gemeten met een kamerthermometer,
22°C bedragen.
De lokalen voor de kleedkamers en de wasplaatsen worden ten minste eens per dag schoongemaakt. Bij ploegenarbeid worden de lokalen, vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt.
Zij moeten met een sleutel kunnen worden gesloten.
Alleen de meubelen die aan de bestemming beantwoorden mogen er zich bevinden. Het is
verboden er refters in te richten of het personeel toe te laten er maaltijd te houden.
Artikel 77.- De kleedkamers en wasplaatsen zijn vóór beiderlei kunne in afzonderlijke lokalen ondergebracht.
In de ondernemingen bedoeld in artikel 82 beschikken de werknemers die een stortbad moeten kunnen nemen over kleedkamers en wasplaatsen ondergebracht in lokalen die uitsluitend
voor deze werknemers zijn bestemd.
2. Kleedkamers
Artikel 78.- De kleedkamers zijn uitgerust met hetzij kleerhangers bevestigd aan een horizontale staaf, hetzij gewone kapstokken met kleerhaken, hetzij individuele kleerkasten, die roestvrij en gemakkelijk schoon te maken zijn. De keuze ervan wordt voor advies aan het Comité
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voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, aan de syndicale
afvaardiging voorgelegd.
Deze kleedkamers zijn gemakkelijk toegankelijk; de afstand tussen twee rijen kleerhangers,
kapstokken of individuele kleerkasten bedraagt ten minste 1,20 m.
Indien gebruik wordt gemaakt van kleerhangers of gewone kapstokken, moeten bovendien
rijen van individuele vakken aanwezig zijn, waarvan de minimum binnenafmetingen 30 cm
breed, 25 cm hoog en 30 cm diep zijn en waarvan de deur doorboord is of voorzien is van
traliewerk zodat de verluchting en discretie verzekerd zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van individuele kleerkasten, zijn deze volledig door volle tussenschotten van elkaar gescheiden. Deze kasten worden doeltreffend verlucht om het drogen
van de kleren toe te laten. Binnenin moeten ze ten minste 30 cm breed, 48 cm diep en 1,60 m
hoog zijn. Zij zijn voorzien van ten minste een kleerhaak, alsmede, bovenaan, van een legplank voor het hoofddeksel.
Voor de kasten die vóór 1 april 1982 zijn geïnstalleerd volstaat een diepte van ten minste
40 cm.
De kleerkasten en de individuele vakken worden volkomen net gehouden.
Indien de kleerkasten mechanisch verlucht worden en in zoverre de uitgevoerde werken niet
bevuilend zijn of niet bestaan in de behandeling of de aanwending van giftige producten mag
de breedte van de kasten teruggebracht worden tot 25 cm, mits gunstig advies van het Comité
voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale
afvaardiging.
Deze kleerkasten dienen evenwel bovenaan niet voorzien te zijn van een legplank en hun
hoogte aan de binnenzijde moet slechts 1,40 m bedragen op voorwaarde dat ze van ten minste
twee kleerhaken voorzien zijn en dat de breedte aan de binnenzijde de in het vierde lid voorgeschrevene met ten minste 25 % overschrijdt.
De individuele vakken en kleerkasten zijn voorzien van een slot of van bevestigingshaken om
ze met een hangslot te sluiten.
Indien gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare kleerhangers op een horizontale staaf, wordt
het aantal kleerhangers beperkt tot zes per meter; de inrichting wordt aangevuld met een blad
van 40 cm breedte.
De kleerhaken van de gewone kapstokken moeten door vrije tussenruimten van ten minste 30
cm van elkaar gescheiden zijn. Ingeval er verscheidene rijen van kleerhaken bestaan, wordt
ertussen een afstand van ten minste 1,20 m gelaten.
Artikel 79.- Elke gebruiker van de kleedkamers beschikt hetzij over ten minste een gewone
kleerhaak of een kleerhanger en een individueel vak, hetzij over een individuele kleerkast.
Evenwel worden in de ondernemingen bedoeld in artikel 82 ofwel twee individuele kleerkasten ter beschikking gesteld van iedere werknemer, die stortbaden moet gebruiken, de ene voor
de gewone kledij, de andere voor het werkpak ofwel een enkele kleerkast met twee volledig
gescheiden vakken die ieder voldoen aan de afmetingen bepaald bij artikel 78. In dit laatste
geval zijn er in elk geval een kleerhaak alsmede, bovenaan, een legplank of wel ten minste
twee kleerhaken naargelang dat de vakken aan de binnenzijde al dan niet 1,60 m hoog zijn.
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3. Wasplaatsen
a. Wastafels
Artikel 80.- De wasplaatsen bestaan uit individuele of gemeenschappelijke wastafels met
leidingwater.
Deze wastafels hebben een doeltreffende afloop van het gebruikte water en zijn derwijze
ingericht dat elke gebruiker ervan beschikt over een waterkraan en een vrije ruimte van ten
minste 65 cm.
Boven de wastafels is een blad aangebracht waarop de werknemers hun persoonlijke toiletbenodigdheden kunnen neerleggen.
Per drie werknemers die gelijktijdig hun werktijd beëindigen is er ten minste één kraan. Dit
aantal mag evenwel verminderd worden tot één kraan per vijf werknemers die gelijktijdig hun
arbeidsdag beëindigen telkens de aard van het werk en de omstandigheden deze vermindering
rechtvaardigen. Deze vermindering is evenwel afhankelijk van het akkoord:
1° van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, van
de syndicale afvaardiging;
2° van de Medische arbeidsinspectie.
Zo de onderneming over geen waterleiding beschikt zijn de wastafels individueel. Het water
wordt via pompen of zuivere recipiënten bedeeld.
Aangepaste maatregelen worden genomen om te beletten dat uitwasemingen van afvoer-kanalen zich in de lokalen of op de binnenplaatsen verspreiden.
Indien het werken betreft die bestaan in de behandeling of de aanwending van prikkelende,
besmette, vette of bevuilende stoffen of kleurstoffen of indien het onderhoudswerken betreft,
bepaalt de arbeidsgeneesheer of de wastafels moeten voorzien zijn van kranen met warm en
koud water en welk soort zeep moet worden gebruikt.
Artikel 81.- opgeheven bij KB van 16 februari 1982, art. 1
b. Stortbaden
Artikel 82.- De werkgever stelt een stortbad met warm en koud water ter beschikking van zijn
werknemers, naar verhouding van één stortbad per groep van zes werknemers die gelijktijdig
hun arbeidsdag beëindigen, in:
a) de inrichtingen waar de werknemers onderworpen zijn aan een overmatige warmte, zoals
bepaald in artikel 148decies 2.4.2.;
b) de gevallen waarin het werk het lichaam van de werknemer bevuilt door het gebruik van
schadelijke, giftige, prikkelende, corrosieve, besmette, vette of bevuilende stoffen of
kleurstoffen.
Artikel 83.- opgeheven bij KB van 16 februari 1982, art. 1
Artikel 84.- De inrichtingen van de stortbaden bestaan uit afzonderlijke cabines; binnen elke
cabine is er een kleerkast opgesteld en één enkel stortbad.
Deze cabines zijn ruim genoeg en op zulke wijze ingericht dat de gebruikers er zich volledig
kunnen in afzonderen. Zij zijn door ondoorzichtige wanden van ten minste 1,90 m hoog van
elkander gescheiden.
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Om het schoonmaken ervan te vergemakkelijken mag onderaan een vrije ruimte van ongeveer
15 cm worden gelaten.
Per vier of zes werknemers die gelijktijdig hun arbeidsdag beëindigen is er een cabine met
stortbad naargelang dat deze laatste van het type van enige deur of van doorgang voor het inen uitgaan zijn.
Het water van de stortbaden moet een temperatuur van 36 tot 38°C hebben en in voldoende
hoeveelheid gedeeld worden.
Artikel 85.- De vloer van de cabines van de stortbaden moet gemakkelijk schoongemaakt en
ontsmet kunnen worden en zo vervaardigd zijn dat uitglijden en vallen vermeden worden. Het
water moet naar een buizennet vloeien dat buiten het gebouw uitmondt. Dit buizennet is volledig bedekt en van een luchtafsluiting voorzien.
Maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de gebruikers blootgesteld worden aan
schadelijke tochten.
4. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 86.- Indien het water bestemd voor de wastafels of de stortbaden niet drinkbaar is,
biedt het niettemin alle waarborgen inzake salubriteit.
Verbodsborden, overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, op oordeelkundig gekozen plaatsen in de wasplaatsen aangebracht,
duiden, in voorkomend geval, aan dat het water niet drinkbaar is.
Artikel 87.- De werkgevers stellen kosteloos voldoende wasmiddelen ter beschikking van de
werknemers die de wasplaatsen gebruiken. Desgevallend stellen zij op advies van de arbeidsgeneesheer de door de aard van de behandelde stoffen vereiste speciale reinigingsproducten
voor de handen alsook beschermende zalven ter beschikking. Teneinde vergiftiging of huidaandoening te vermijden, verbieden zij uitdrukkelijk het gebruik van vluchtige oplosmiddelen
of preparaten op basis van vluchtige oplosmiddelen voor de lichaamsverzorging.
Op advies van de arbeidsgeneesheer of van de Medische arbeidsinspectie verschaffen zij
bovendien aan iedere arbeider die aan een bijzonder gevaar is blootgesteld een nagelborstel
alsmede, eventueel, een tandenborstel, een drinkbeker en drinkwater om de mond voor de
maaltijden en na de dagtaak te reinigen.
Zij stellen insgelijks de handdoeken voor de stortbaden en de wastafels ter beschikking.
Zij laten deze handdoeken te gepasten tijde wassen en vervangen, en verbieden uitdrukkelijk
de werknemers ze onder welk voorwendsel ook uit de wasplaatsen te nemen.
De handdoeken die uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van de handen mogen op
gunstig advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis
ervan, van de syndicale afvaardiging en van de arbeidsgeneesheer, vervangen worden door elk
ander systeem dat dezelfde waarborgen biedt inzake salubriteit en opslorping.
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Artikel 88.- De refters worden ingericht in een of meer volledig van de werkplaatsen of
bureaus afgescheiden lokalen. Indien er echter niet meer dan drie bedienden in een zelfde
bureau zijn tewerkgesteld, mogen deze bedienden er hun maaltijden gebruiken.
Een verpozingslokaal wordt ingericht in de ondernemingen waarin de werknemers hetzij
blootgesteld zijn aan een niveau van temperatuur dat, krachtens dit reglement, een beurtwisseling in het werk tot gevolg heeft, hetzij tewerkgesteld zijn aan werken die een energieverbruik van meer dan 1465 KJ/uur vereisen of die een psychische stress veroorzaken, evenals in
de ondernemingen waarin de arbeidsgeneesheer het nodig acht.
Op de deur van het verpozingslokaal wordt een aangepast pictogram aangebracht.
Het verpozingslokaal mag hetzij een bijgebouw van de refter zijn, hetzij ondergebracht worden in een ander lokaal dat eventueel ook tot een ander doel is bestemd.
De werkgever stelt een onopvallende, goed verluchte, goed verlichte, propere en behoorlijk
verwarmde plaats ter beschikking van zwangere vrouwen en zogende moeders, waar zij de
mogelijkheid hebben in aangepaste omstandigheden in liggende positie te kunnen rusten.
Artikel 89.- De refter en het verpozingslokaal worden gebouwd overeenkomstig de bij artikel
75 voor de kleedkamers en de wasplaatsen opgelegde voorwaarden.
De minimumoppervlakte van de refters, in vrije oppervlakte, wordt berekend op basis van het
maximum aantal werknemers die ze gelijktijdig gebruiken:
• tot 25 werknemers: 18,5 m2;
• van 26 tot 74 werknemers: 18,5 m2 + 0,65 m2 per werknemer meer dan 25;
• van 75 tot 149 werknemers: 51 m2 + 0,55 m2 per werknemer meer dan 75;
• van 150 tot 499 werknemers: 91 m2 + 0,50 m2 per werknemer meer dan 150;
• 500 werknemers en meer: 255 m2 + 0,40 m2 per werknemer meer dan 500.
De oppervlakte van het verpozingslokaal hangt af van het aantal werknemers dat aan de
hinder bedoeld in artikel 88, tweede lid, blootgesteld is:
• tot 10 werknemers: 9 m2;
• per schijf van 10 werknemers meer: 2 m2.
Artikel 90.- De refter en het verpozingslokaal bieden alle waarborgen inzake salubriteit. Zij
worden goed verlucht, goed verlicht, dagelijks schoongemaakt en tijdens het koude seizoen
behoorlijk verwarmd. De tafels in de refter worden na elk gebruik schoongemaakt.
De refters zijn voorzien van:
a) een voldoende aantal tafels en zitgelegenheden met rugleuning;
b) een drinkwaterbedeling;
c) geschikte middelen om de vaat te wassen;
d) geschikte inrichtingen om voedingswaren behoorlijk weg te bergen en op te warmen alsmede om water te koken;
e) vuilnisbakken met deksel om afval en vuilnis in te werpen;
f) een voldoende aantal asbakken.
In de refter en in het verpozingslokaal bevindt zich enkel meubilair dat aan de bestemming
van deze lokalen beantwoordt.
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Het verpozingslokaal is beschermd tegen de hinder die tot de inrichting ervan aanleiding gaf.
De inrichting ervan is afgestemd op deze hinder. Het aantal rustzitplaatsen, aangepast aan de
verpozing, is gelijk aan het aantal werknemers dat er gelijktijdig moet over beschikken.
Artikel 91.- In de ondernemingen waar risico voor intoxicatie of besmetting bestaat moeten
de werknemers, voor zij de refter binnenkomen, de handen wassen en hetzij zich omkleden,
hetzij overkleding aantrekken.
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Artikel 92.- De toiletten bestaan uit waterclosets en urinoirs die aan de welvoeglijkheidsnormen voldoen en tegen regen en tocht beschermd zijn. Ze zijn zo geconstrueerd dat geen uitwasemingen zich in de werkplaatsen kunnen verspreiden.
Al de bijkomende installaties zijn aldus opgevat en geplaatst dat ze geen hinder kunnen veroorzaken.
De toiletten worden goed verlucht, behoorlijk verwarmd, voldoende verlicht en steeds zindelijk gehouden. Zij worden met water schoongemaakt voor elke arbeidshervatting en ten minste eens per dag.
De toiletten bevinden zich zo dicht mogelijk bij de arbeidsposten, ongeacht de aard van de
werkzaamheden en het aantal tewerkgestelde werknemers.
De waterclosets worden verlucht, hetzij rechtstreeks naar buiten toe, hetzij via luchtopeningen
die aangebracht zijn onder de deur tot op een hoogte van maximum 10 cm of boven de deur
op een hoogte van meer dan 1,90 m.
De urinoirs mogen geplaatst worden in afzonderlijke uitsluitend ervoor voorbehouden lokalen
die dezelfde waarborgen bieden als deze bepaald in het eerste lid. Het is verboden urinoirs
binnen in de waterclosets te plaatsen.
Artikel 93.- Afzonderlijke en volledig van elkaar gescheiden toiletten worden aan beiderlei
kunnen voorbehouden; de vermelding «Mannen» of «Vrouwen» of een aangepast pictogram
duidt aan voor welke kunne zij zijn voorbehouden.
Per vier waterclosets of urinoirs is er één wastafel.
Er is toiletpapier ter beschikking; afvalbakjes worden in de waterclosets geplaatst.
In elk watercloset is er één kleerhaak.
Artikel 94.- De toiletten worden op de volgende wijze ingericht:
a) Binnen de gebouwen:
De toiletten mogen niet rechtstreeks met de werkplaatsen, de refters of de kleedkamers in
verbinding staan; zij mogen enkel op gangen, voor- of trapportalen uitgeven.
De waterclosets zijn volledig van elkaar gescheiden door volle tussenschotten tot op de
grond; er mag nochtans een vrije ruimte van maximum 15 cm onder aan die tussenschotten gelaten worden om het schoonmaken te vergemakkelijken. De waterclosets zijn voorzien van een volle deur, eventueel met luchtopeningen bedoeld in artikel 92, vijfde lid. Elk
watercloset moet van binnen kunnen gesloten worden.
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Geven de waterclosets rechtstreeks uit op gangen, voor- of trapportalen, dan worden ze
naar de bepalingen van het vorige lid ingericht behoudens dat hun deur volledig de opening vult. Elk van deze waterclosets wordt voortdurend en doeltreffend verlucht.
De toiletten zijn voorzien van:
1° in de waterclosets: een closetpot al dan niet voorzien van een beweegbare bril. Deze
zijn van duurzame, waterdichte en gladde materialen. Indien closetpotten worden
gebruikt, reikt de bril of de pot van 40 tot 50 cm boven de grond en heeft hij bovenaan
links en rechts, een effen en horizontale bovenkant van ten minste 20 cm lang en 3 cm
breed.
Elk watercloset is voorzien van een waterspoeling.
De hurkclosets met voetsteunen en afvoeropening, geïnstalleerd vóór 1 april 1982,
mogen in gebruik gehouden worden zolang ze aan de gestelde voorwaarden beantwoorden.
Indien anders niet mogelijk, mogen hetzij chemische waterclosets, hetzij waterclosets
met opvangzakjes voor één enkel gebruik worden ingericht;
2° voor de urinoirs: uit vakken met individuele plaatsruimten, afgescheiden door zijschotten en voorzien van een afvoerkanaal. Deze urinoirs zijn van duurzame, waterdichte en gladde materialen.
De urinoirs worden door een voortdurende of met korte tussenpozen werkende waterstroming gespoeld.
b) Buiten de gebouwen:
De waterclosets worden ingericht zoals bepaald in het tweede lid van littera a). In de
deuropening ervan is over heel haar breedte een open ruimte van 10 cm onderaan en een
andere van 10 cm of meer bovenaan.
De urinoirs zijn door schotten afgescheiden zodat de gebruikers zich behoorlijk kunnen
afzonderen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 92, tweede lid, moeten de toiletten buiten de
gebouwen niet verwarmd worden.
c) Zowel binnen als buiten de gebouwen:
De grond en de scheidingswanden van de waterclosets worden bedekt hetzij met tegels of
met een laag glad gemaakt cement, hetzij met enig ander duurzaam en volledig waterdicht
materiaal, zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak met water bestand zijn. Hetzelfde
geldt voor de grond alsmede voor de muren, tot op een hoogte van twee meter, van de
lokalen waarin de waterclosets eventueel ondergebracht zijn. De deuren zijn eveneens
afwasbaar.
Artikel 95.- opgeheven bij KB van 16 februari 1982, art. 1
Artikel 96.- Het aantal waterclosets is ten minste 1 per 25 werknemers van het mannelijk
geslacht die gelijktijdig tewerkgesteld zijn en ten minste 1 per 15 werknemers van het vrouwelijk geslacht die gelijktijdig tewerkgesteld zijn; het aantal urinoirs is onder dezelfde voorwaarden, ten minste 1 per 15 werknemers.
De urinoirs mogen vervangen worden door waterclosets.
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Artikel 97.- De werkgevers stellen drinkwater of een andere drank, die volgens het advies van
de arbeidsgeneesheer, aangepast is in hoeveelheid, kwaliteit en temperatuur aan het soort
werk dat uitgevoerd wordt, ter beschikking van hun personeel.
Wanneer de klimatologische omstandigheden het vereisen en in elk geval wanneer de buitentemperatuur lager dan 5°C is, wordt warme drank in voldoende hoeveelheid verstrekt aan de
werknemers op de werven.
Individuele drinkbekertjes, eventueel van het wegwerpsoort, worden ter beschikking gesteld.
De distributiepunten zijn gemakkelijk bereikbaar.
Artikel 98.- Wanneer het werk bepaalde zware risico’s voor vergiftiging of voor besmetting
inhoudt of het is bijzonder bevuilend, kan de arbeidsgeneesheer de aanleg van drinkfonteinen
of van waterbedelingspunten met wegwerpbekertjes ten behoeve van het voor dit werk aangesteld personeel voorschrijven.
Artikel 99.- Het is verboden gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een
gehalte van meer dan 6 % volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en
bureaus alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen.
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Artikel 100.- In afwijking van de artikelen 74 tot 95 mogen de kleedkamers, de waterkranen,
de verschillende lokalen en de toiletten van de woningen van de bedrijfshoofden dienst doen
als was- en kleedkamers, verpozingslokalen, refters en toiletten naar de zin van dit reglement,
voor zover ze als dusdanig bruikbaar zijn en op voorwaarde:
1° dat het aantal werknemers dat de inrichtingen moet kunnen gebruiken, niet groter is dan
tien en dat artikel 82, geheel of gedeeltelijk, niet toepasselijk is;
2° dat deze woningen gelegen zijn op de werkplaats zelf of eraan palen ofwel dat ze op korte
afstand ervan gelegen zijn, zodat voor de werknemers die zich ernaar moeten begeven
geen aanzienlijk tijdverlies veroorzaakt wordt;
3° dat de vereiste inrichtingen in deze woningen werkelijk ter beschikking van de werknemers gesteld worden;
4° dat het gebruik van deze inrichtingen gebeurt onder alle voorwaarden van gewenste welvoeglijkheid;
5° dat de werkgever de geneesheren-arbeidsinspecteurs alsmede de bezoek(st)ers arbeidshygiëne toestaat tijdens de werkuren de ter beschikking van het personeel gestelde inrichting
van zijn woning te inspecteren.
Artikel 101.- § 1. Met het akkoord van het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging, en met het akkoord van de
Medische arbeidsinspectie, mogen de bij de artikelen 74 tot 80 bedoelde kleedkamers en
wasplaatsen afzonderlijk in van elkaar gescheiden lokalen ingericht worden, wanneer de aard
van het werk en de bijzonder gunstige arbeidsvoorwaarden dergelijke afwijking rechtvaardigen. Bovendien mogen, onder dezelfde voorwaarden, de wastafels ingericht worden in de
toiletkamers gelegen binnen de gebouwen voor zover ze aan de bepalingen van artikel 80
voldoen.
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§ 2. De werkgevers moeten geen refter ten behoeve van hun werknemers inrichten, indien zij
daaromtrent het akkoord hebben bekomen van het Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging. In voorkomend geval
mogen zij eveneens rekening houden met de specifieke toestand van elke werknemer in dit
opzicht om het aantal tafels en zitgelegenheden in de refter, bepaald in artikel 90, derde lid,
te berekenen.
§ 3. In de winkelgalerijen mogen de werkgevers de wastafels en de waterclosets alsmede de
urinoirs, bedoeld in de artikelen 80 en 92, in één enkel lokaal inrichten. Indien dit niet mogelijk is, mogen zij deze inrichtingen onderbrengen in een voor meerdere werkgevers gemeenschappelijk lokaal, dat voorbehouden is aan het personeel en gelegen is in de galerij. De refter,
bedoeld in artikel 88 mag vervangen worden door een gemeenschappelijke refter.
'"MHFNFOFCFQBMJOHFO
Artikel 102.- De werkgevers verbieden de werknemers uitdrukkelijk:
1° elders dan in de kleedkamers kledingstukken of toiletartikelen achter te laten;
2° elders dan in de refters of in de kleedkamers pakjes, servetten of dozen, die eetwaren
bevatten, te bewaren;
3° elders dan in de refters de maaltijd te gebruiken, behalve in de bij artikel 88 bepaalde
uitzondering;
4° de refters in werkkleding binnen te komen, ten minste wanneer deze kleding aan giftige,
besmette of bijzonder bevuilende stoffen is blootgesteld geweest; deze bepaling is inzonderheid van toepassing op werknemers van de bij artikel 82 bedoelde ondernemingen;
5° de drinkbekertjes en dranken te nemen alvorens de handen te hebben gewassen of handschoenen te hebben aangetrokken.
Artikel 103.- De werknemers moeten:
1° de wasgelegenheden gebruiken en enig toilet maken voor de maaltijden en na de dagtaak;
2° zo hun stortbaden ter beschikking staan, na de dagtaak een stortbad of een bad nemen.
Het is hun verboden vrijwillig de sanitaire voorzieningen of de bijhorigheden ervan te bevuilen of te beschadigen, of er verkwistingen te doen.
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HOOFDSTUK III: BEPALINGEN BETREFFENDE DE
GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS
"'%&-*/(**453*+%5&(&/%&)*/%&3
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Artikel 148decies 1.- § 1. Overeenkomstig hun opdrachten bepaald in het koninklijk besluit
van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en
bescherming op het werk, worden de Comités voor preventie en bescherming op het werk
ingezet in de strijd tegen de arbeidshinder.
§ 2. De werkgever is verplicht in de kortst mogelijke tijd voorkomingsmaatregelen te treffen
tot het bestrijden van de hinder.
In elk geval verhelpt hij de hinder van de werkposten door, onder meer, te trachten stoffen en
preparaten te gebruiken die het minst schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en
meteen door alle maatregelen te nemen om de ongemakken te verminderen en het arbeidsklimaat te verbeteren.
§ 3. De werkgever stelt de werknemers onmiddellijk op de hoogte van de gevaarlijkheidsgraad
van de stoffen en preparaten, waarmee de betrokkenen in aanraking komen, en houdt bovendien het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk regelmatig op de hoogte van de
plaatsen in de onderneming waar dergelijke stoffen en preparaten worden gebruikt of opgeslagen.
Hij handelt op dezelfde wijze voor het ontstaan en de aanwezigheid van hinder te wijten aan
overmatige warmte, koude of vochtigheid.
§ 4. De werkgever verschaft aan de arbeidsgeneesheer inlichtingen aangaande het arbeidsproces en de fabricagetechnieken, alsmede aangaande de gevaarlijke stoffen en preparaten die
gebruikt worden in de door hem bestuurde onderneming.
Hij licht hem eveneens in omtrent ieder probleem met betrekking tot de toestand van het
arbeidsklimaat.
Hij nodigt de arbeidsgeneesheer ertoe uit, de werkposten te onderzoeken, telkens de titularissen van deze posten blootgesteld worden aan een verhoging van de bestaande gevaren of aan
nieuwe gevaren van de hinder, te wijten aan de werkmethoden of aan het milieu van de werkposten.
Hij raadpleegt de arbeidsgeneesheer betreffende ieder ontwerp, maatregel of middel, waarvan
hij de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn,
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en de hygiëne van het personeel, inbegrepen de
wijzigingen aangebracht in het arbeidsproces, de fabricagetechnieken en de inrichtingen,
wanneer deze van aard zijn om de risico’s van de hinder, overlast of ongemak, te verhogen of
er andere te veroorzaken.
§ 5. Het advies verstrekt door de arbeidsgeneesheer in uitvoering van de bepalingen van deze
onderafdeling wordt genoteerd in een verslag dat wordt afgegeven aan de werkgever. Deze
laatste geeft een afschrift ervan aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
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§ 6. Op aanvraag van de arbeidsgeneesheer, of van de afgevaardigden van het personeel bij
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, laat de werkgever monsternemingen
en analysen verrichten van de gevaarlijke stoffen en preparaten van de atmosfeer der werkplaatsen en van elke andere stof waarvan vermoed wordt dat ze schadelijk is; hij laat ook
controles uitvoeren op de schadelijke fysische agentia, zoals ioniserende stralingen, ultraviolette stralingen, intens lawaai, verluchting, hoge en lage temperaturen, enz.
In geval van betwisting aangaande de resultaten van deze analysen en controles, is het verplicht deze toe te vertrouwen aan een dienst of laboratorium met dat doel erkend door de
Minister van Tewerkstelling en Arbeid.
De resultaten van deze analysen en controles worden in al de gevallen medegedeeld aan de
arbeidsgeneesheer alsook aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
§ 7. De verslagen van de arbeidsgeneesheer opgesteld overeenkomstig de bepalingen van § 5
van dit artikel, alsook de uitslagen van de verrichte metingen en analysen, worden door de
werkgever ter beschikking gehouden van de geneesheren-arbeidsinspecteurs en de bezoeksters arbeidshygiëne.
Artikel 148decies 2.- Bijzondere maatregelen
1. STRIJD TEGEN HET LAWAAI EN DE TRILLINGEN
a) Strijd tegen het lawaai
Opgeheven bij KB van 16 januari 2006, art. 36, 2°
b) Strijd tegen de trillingen
Opgeheven bij KB van 7 juli 2005, art. 34, 1°
2. STRIJD TEGEN DE BEZOEDELING VAN DE WERKPLAATSEN
Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 8°
2bis. STRIJD TEGEN DE HINDER TE WIJTEN AAN OMGEVINGSTABAKSROOK
Opgeheven bij KB van 19 januari 2005, art. 8
3. STRIJD TEGEN KANKERGEVAAR
Opgeheven bij KB van 2 december 1993, art. 17
4. STRIJD TEGEN DE OVERMATIGE WARMTE, KOUDE EN VOCHTIGHEID
4.1. Specifieke rol van de arbeidsgeneesheer
De arbeidsgeneesheer bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen om een juiste
acclimatisering van de werknemer aan de warmte of de koude te verzekeren.Hij geeft een
voorafgaand advies nopens de keuze en het gebruik van de collectieve of individuele beschermingsmiddelen, alsook nopens het toepassen van de toegestane rusttijden en het gebruiken
van de ontspanningslokalen. Hij licht de werknemers eveneens in over de aard van de dranken
die hun door de onderneming moeten worden verstrekt.
4.2. Overmatige warmte van technologische oorsprong
§ 1. Wanneer in de gesloten werklokalen de bron van hinder en ongemak voortkomt uit een
overmatige temperatuur van technische oorsprong te wijten aan convectie, en van zodra de
maximumtemperatuur, zoals deze is vastgesteld in artikel 64 van hetzelfde reglement, over-
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schreden wordt op het niveau van de werkpost met zwaarste last, plaatst de werkgever kunstmatige ventilatieinrichtingen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 58 van dit
reglement.
§ 2. De overmatige warmte van technische oorsprong veroorzaakt door stralingen wordt
gemeten op het niveau van iedere werkpost met een vochtige globethermometer of met enige
andere methode die op het stuk van de effectieve temperatuur dezelfde resultaten oplevert.
De hieronder gegeven schaal bepaalt de temperaturen waarvan het overschrijden tot de toepassing van bijzondere beschermingsmiddelen verplicht:
•
•
•

licht werk: ongeveer 150 kcal/uur: 30°C;
halfzwaar werk: ongeveer 250 kcal/uur: 26,7°C;
zwaar werk: ongeveer 350 kcal/uur: 25°C.

In geval van overschrijding van deze effectieve temperaturen moeten beveiligingsschermen
en/of reflectorische beschermingskleding of beschermingskleding met ingebouwd koelsysteem worden gebruikt.
§ 3. Indien de in de paragrafen 1 en 2 hierboven voorgeschreven maatregelen niet kunnen
genomen worden of ondoelmatig blijken, wordt de duur van de blootstelling aan de overmatige warmte ingekort. Deze inkortingen gebeuren door beperkte aanwezigheidslijsten op de
betrokken werkpost af te wisselen met rusttijden ter plaatse of in ontspanningslokalen waar
de effectieve temperatuur lager ligt dan 30°C.
De afwisseling van de beperkte aanwezigheidstijden op de werkpost en de rustperiodes wordt
bepaald overeenkomstig de waardeschalen gegeven in de hiernavolgende tabel:
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4.3. Overmatige warmte van klimatologische oorsprong
§ 1. De overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten op het niveau van
elke werkpost met een vochtige globethermometer of met enige andere methode die op het
stuk van de effectieve temperatuur dezelfde resultaten oplevert.
De effectieve temperaturen vanaf welke er aan klimatologische omstandigheden te wijten
hinder bestaat, zijn de volgende:
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•
•
•

licht werk: ongeveer 150 kcal/uur: 30°C;
halfzwaar werk: ongeveer 250 kcal/uur: 26,7°C;
zwaar werk: ongeveer 350 kcal/uur: 25°C.

In geval van overschrijding van genoemde maximumtemperaturen, moeten volgende maatregelen genomen worden:
1) de werknemers blootgesteld aan rechtstreekse zonnestraling beschikken over individuele
of collectieve beschermingsmiddelen;
2) de werkgever zorgt ervoor dat aangepaste frisdranken worden verstrekt overeenkomstig
het terzake door de arbeidsgeneesheer verstrekte advies;
3) binnen de 48 uur, na het ogenblik van de vaststelling van de hinder, installeert de werkgever in de werklokalen inrichtingen voor kunstmatige verluchting, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 58 van dit reglement.
Indien na dit tijdsverloop de hinder voortduurt, voert de werkgever een regime in van beperkte aanwezigheidstijd op de werkpost en van rusttijden zoals voorzien in punt 4.2., §3, van dit
artikel.
De hierboven voorziene aanpassingstijd van 48 uur wordt niet in aanmerking genomen wanneer de overmatige warmte haar oorsprong vindt in een samenvallen van technologische en
klimatologische factoren.
4.4. Overmatige koude van technologische oorsprong
De lage temperaturen die ter oorzake van technische redenen in sommige gesloten werklokalen heersen worden gemeten met een droge thermometer.
Er is hinder wanneer de temperatuur lager ligt dan de volgende minima:
• zeer licht werk: ongeveer 90 kcal/uur: 20°C;
• licht werk: ongeveer 150 kcal/uur: 18°C;
• halfzwaar werk: ongeveer 250 kcal/uur: 15°C;
• zwaar werk: ongeveer 350 kcal/uur: 12°C.
Deze hinder verplicht tot het nemen van de volgende maatregelen:
1) de werknemers worden voorzien van gepaste beschermingskleding;
2) deze beschermingskleding is, indien zulks nodig blijkt, voorzien van een ingebouwd verwarmingssysteem;
3) de snelheid van de luchtstroom in de gekoelde lokalen wordt beperkt tot een niveau dat
verenigbaar is met de werking van de installaties.
Telkens hij het noodzakelijk oordeelt voor de gezondheid van de betrokkene schrijft de
arbeidsgeneesheer bovendien een in de behoorlijk verwarmde ontspanningslokalen door te
brengen rusttijd voor.
4.5. Overmatige vochtigheidsgraad
De waterdamp, de nevel en de mist die voortkomen van de fabricageprocédés worden beperkt
door een aan de in artikel 58 van dit reglement gestelde voorwaarden beantwoordende kunstmatige verluchting.
5. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN ASBEST
Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73
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6. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN LOOD EN ZIJN IONISCHE
BESTANDDELEN
Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 9°
7. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN IONISERENDE STRALING
Opgeheven bij KB van 25 april 1997, art. 32, 4°
BIJLAGE I
Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73
BIJLAGEN II EN III
Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 10° en 11°
BIJLAGE IV
Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73
BIJLAGE V
Opgeheven bij KB van 16 januari 2006, art. 36, 5°
"'%&-*/(***""/%&%0030/(&7"-0'%0030/(&45&-%)&*%
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Art. 174.- De in artikel 28 van dit reglement bedoelde werkgevers moeten de nodige maatregelen nemen om:
1° de door ongeval of ongesteldheid getroffenen zo spoedig mogelijk de hulp, de dringende
verzorging alsmede de bijstand van een dokter of van een persoon die bevoegd is om hem
voor de gevaren van verwikkelingen te vrijwaren en eveneens het voorlopig onderkomen
te bezorgen die eventueel ingevolge de omstandigheden noodzakelijk zijn;
2° hun de eerste hulpmiddelen te kunnen verlenen in een behoorlijk lokaal;
3° hen naar dit lokaal te voeren indien zij zich er niet op eigen kracht kunnen naar begeven;
4° indien nodig, eveneens het vervoer, hetzij naar hun woonplaats, hetzij naar een hospitaalinrichting te verzekeren;
5° in dat verband de nodige verbindingen te onderhouden met diensten van buitenaf.
Art. 175.- Het in voorgaand artikel bedoelde lokaal moet gevrijwaard zijn tegen elke schadelijke invloed, moet goed verlucht, goed verlicht en toegerust zijn met een verwarmingssysteem dat geschikt is om er in elk seizoen een voldoende hoge temperatuur te laten heersen,
alsmede met de nodige middelen om zuiver warm water te bekomen en om de handen te wassen.
De door ongeval of ongesteldheid getroffen personen moeten naar dat lokaal kunnen gebracht
worden met alle nodige voorzorg en er kunnen rusten in de wegens hun gezondheidstoestand
noodzakelijke houding en in behoorlijk comfortabele voorwaarden.
Art. 176.- Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door
ongeval of ongesteldheid getroffenen verleend worden:
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1° in de ondernemingen waar gewoonlijk en tegelijkertijd ten minste 500 personen zijn te
werk gesteld indien ze van industriële aard zijn, of ten minste 1.000 personen in het tegenovergestelde geval: door een of verschillende personen die minstens een brevet van
verpleegassistent(e) of een ander gelijkwaardig diploma bezitten.
Op gemotiveerd advies van de Hoge raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der
werkplaatsen mag de Minister van Tewerkstelling en Arbeid evenwel de ondernemingen
die een geringer getal personen te werk stellen ertoe verplichten zich de medewerking te
verzekeren van personen die een van voormelde diploma’s bezitten, wanneer de aard of
het bijzonder karakter van hetgeen er wordt verricht, die maatregel wenselijk maakt.
2° in de andere ondernemingen die gewoonlijk en tegelijkertijd minstens twintig personen te
werk stellen, indien ze van industriële aard zijn, of vijftig personen in het tegenovergestelde geval: door een of verschillende personen die minstens een getuigschrift van hulpverlener bezitten.
3° in de niet in bovenstaande 1° en 2° bedoelde ondernemingen: door een of verschillende
door de werkgever aangewezen personen waaraan hij het bijhouden en het gebruik van de
onder artikel 178 voorziene apotheek toevertrouwt.
In elke onderneming moet het getal der brevethouders van verpleegassistent(e), hulpverleners
of andere bovenbedoelde personen, al naargelang van het geval, in verhouding zijn, met het
personeelscijfer zodat het die personen mogelijk is hun opdracht uit te voeren onder voorwaarden die elke nodige waarborg bieden en tevens gedurende gans de werkdag en, indien het
bedrijven betreft waar ook ‘s nachts wordt gewerkt, zowel tijdens de nacht als in de loop van
de dag, onverwijld de nodige verzorging te verlenen.
De bepalingen van het 1° van dit artikel zijn evenwel niet toepasselijk op de tijdelijk bestaande bedrijven, op de seizoensbedrijven, noch op de ondernemingen die onderverdeeld zijn in
afzonderlijke, van plaats veranderende en ver van elkaar gelegen werkposten, die uiteraard
niet door eenzelfde centrum voor eerste verzorging kunnen bediend worden. In die ondernemingen mogen de eerste hulp en de dringende verzorging van de door ongeval of ongesteldheid getroffenen verzekerd worden door personen die een bewijs van hulpverlener bezitten of
door personen waarvan sprake in het 3° van dit artikel, al naargelang er gewoonlijk en tegelijkertijd twintig, bijaldien het een nijverheidsonderneming is, of vijftig, indien het geen nijverheidsonderneming is, werknemers worden te werk gesteld.
Art. 177.- Het getuigschrift van hulpverlener waarvan in het 2° van voorgaand artikel wordt
afgeleverd door een met dat doel door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid of door diens
afgevaardigde erkende organisme.
Mits zij beantwoorden aan de voorwaarden waarvan die aanneming afhankelijk is kunnen de
arbeidsgeneeskundige diensten alsook de andere in artikel 182 bedoelde geneeskundige diensten die erkenning bekomen.
Die diensten moeten zoveel mogelijk op zulke manier georganiseerd zijn dat zij die erkenning
kunnen bekomen en er in elk geval mee belast kunnen worden bovenbedoelde werknemers te
vormen en deze laatsten geregeld op te leiden voor de verrichtingen met het oog op de redding
van de door ongeval of ongesteldheid getroffenen. Indien nodig moet die opleiding worden
verwezenlijkt met de medewerking van de technische diensten der onderneming.
Art. 178.- In iedere door de in artikel 28 van dit reglement bedoelde werknemers bestuurde
onderneming, moeten de eerste hulpmiddelen ten minste bestaan in een hulpapotheek onder"3"#

gebracht in een of meer kasten of in een of meer dozen en waarvan de samenstelling bepaald
is in de bijlage van deze afdeling volgens de aard van de onderneming of van de werkplaats.
Die kasten en die dozen moeten gemaakt zijn van materialen die voldoende weerstand bieden
tegen schokken en tegen roest zodat zij gebruik niet kunnen misvormd worden, geen enkele
spleet vertonen langs waar vloeistof of stof kunnen binnendringen en hermetisch sluiten. De
dozen moeten voorzien zijn als er departementen of afdelingen zijn. In ieder departement of
afdeling moet zich een van die dozen bevinden.
In de ondernemingen verdeeld over ver van elkaar gelegen werkposten, bedoeld in artikel 176,
derde lid, moet zich ten minste een gebruiksklare doos op elk van die verschillende werkposten bevinden, hetzij het aantal tewerkgestelde werkplaatsen lager is dan vijf personen en dat
ieder van hen uitgerust is met een individuele verbandetui waarvan de inhoud wordt bepaald
in de bijlage van deze afdeling.
Een gebruiksklare verbanddoos moet eveneens geplaatst worden op elk voertuig met mechanische beweegkracht dat op de openbare weg komt alsmede op elk schip, tenzij het voertuig
of het schip reeds uitgerust zijn met een verbandkist of een verbandetui overeenkomstig de
reglementen inzake het vervoer.
Art. 179.- Het onder artikel 176, 1°, bedoelde verzorgingspersoneel moet over de nodige
lokalen en uitrusting beschikken om zijn opdracht te kunnen vervullen onder voorwaarden die
elke gewenste waarborg bieden.
Die lokalen moeten voldoende ruim, goed verlicht, goed verlucht en van een drinkwaterleiding, warm en koud, voorzien zijn alsmede van een verwarmingssysteem dat in elk seizoen
een aan het gebruik waarvoor zij bestemd zijn aangepaste warmte biedt.
Die lokalen kunnen in de plaats komen van het in de artikelen 174 en 175 bedoelde lokaal.
Art. 180.- Voor de hierna opgesomde ondernemingen of werken moeten de bij artikel 178
voorgeschreven eerste hulpmiddelen als volgt worden aangevuld:
1° ondernemingen, welk ook het aantal te werk gestelde personen mag zijn, waar herhaald
of groot gevaar bestaat om te vallen, zoals de werven voor stellingbouw, bouwwerken,
afbraakwerken alsmede alle andere ondernemingen van industriële aard waar gewoonlijk
in totaal ten minste honderd personen zijn te werk gesteld: een met twee dekens beklede
draagberrie of draagstoel moet zich op of in de nabijheid van de werkplaatsen bevinden
zodat hij zonder verwijl kan worden gebruikt.
2° ondernemingen en werkposten waar verrichtingen gebeuren die bijzondere risico’s bieden
voor verbranding of invreting op de huid of op de slijmvliezen door zuren, basen of
andere chemische stoffen: de eerste hulpmiddelen moeten bestaan in producten of bereidingen waarmee agentia die verbranding of invreting veroorzaken kunnen geneutraliseerd
kunnen worden.
3° slachthuizen, slachterijen, darmwasserijen, vilbeluiken, ondernemingen voor het vergaren, het behandelen of het bewerken van huiden, beenderen, horens, manen of ander voor
de voeding ongeschikt dierenafval; ondernemingen voor het laden of lossen van dat afval;
ondernemingen voor de behandeling of het sorteren van vuilnis of van niet ontsmette vodden; laboratoria voor biologie, autopsiediensten, leerzalen voor anatomie: de eerste hulpmiddelen moeten bestaan in een antiseptische oplossing waarmee elke verwonding, elke
schram, hoe klein ook, kan worden ontsmet bij de personen die in contact kunnen komen
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met de dieren, met dierenafval, met de lijken of met elke andere stof waardoor zij rechtstreeks of onrechtstreeks besmet kunnen worden door aanraking met de zakken, recipiënten, voertuigen, grond, verschillende voorwerpen die hebben gediend om ze te verpakken,
te vervoeren, vast te nemen, enz.
De samenstelling van die antiseptische oplossing wordt bepaald door de arbeidsgeneesheren of door de aan andere onder artikel 182 bedoelde geneeskundige diensten verbonden
geneesheren, al naargelang van het geval.
De personen die verwondingen vertonen of schrammen welke kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke besmettingen mogen het werk slechts hervatten of voortzetten nadat
die verwondingen of schrammen ontsmet zijn en van een sluitend verband voorzien.
De evolutie van die verwondingen en van die schrammen moet van nabij worden
gevolgd.
4° Opgeheven door art. 37, 1° van het KB van 23/12/2003 betreffende de bescherming van
de werknemers tegen de risico’s bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving
5° ondernemingen en werkposten waar bijzondere risico’s bestaan voor elektrocutie, overstroming, verdrinking, ontploffing, overvloedige en plotse ontsnapping van schadelijke
gassen, ernstige vergiftiging door bijzonder gevaarlijke uitwasemingen (cyaanwaterstofzuur, zwavelwaterstof, fosforwaterstof, arseenwaterstof, koolmonoxyde, enz.): die ondernemingen en posten moeten over aangepast reddingsmaterieel beschikken (reddingsgordels,
ladders, touwen, boeien, ademhalingstoestellen, bijzondere beschermingskledij, enz., al
naargelang van het geval), waarmee de getroffenen uit hun netelige positie kunnen worden
bevrijd, alsmede over de nodige toestellen en producten om ze opnieuw bij bewustzijn te
brengen.
Een voldoende aantal hulpverleners die het bewijs waarvan sprake onder artikel 177 bezitten moet worden opgeleid voor de reddingswerken en het toepassen van de kunstmatige
ademhaling opdat, indien nodig, die verrichtingen op elk ogenblik onverwijld in de beste
omstandigheden zouden kunnen gebeuren.
Indien onder de reddingsmiddelen ook ademhalingstoestellen moeten voorhanden zijn
moeten de hulpverleners eveneens vertrouwd gemaakt worden met het dragen van die
toestellen.
De ademhalingstoestellen voor reddingswerk moeten van het type «met toevoer van
lucht» of van het «onafhankelijk» type zijn, zoals die types worden bepaald in artikel 160,
I, van dit reglement en moeten beantwoorden aan de bepalingen van dat artikel.
Die toestellen moeten worden onderhouden, hersteld en vervangen zoals voorzien in de
artikelen 164 en 166 van dit reglement. Na elk gebruik moeten zij behoorlijk gereinigd,
ontsmet en, ingeval zij door radioactieve stoffen gecontamineerd zijn, gedecontamineerd
worden;
6° in afdeling I, bijlage II, rubriek 2.1., van dit hoofdstuk bedoelde ondernemingen: al naargelang van de bijzondere risico’s voor bestraling waaraan de werknemers die er worden
te werk gesteld kunnen blootgesteld worden, moeten die ondernemingen beschikken over
geschikte middelen om, op doeltreffende wijze, alle door de omstandigheden genoodzaakte reddingsverrichtingen of decontaminaties alsmede alle dringende medische behandelingen toe te passen.
Art. 181.- De dozen en kasten waarin geneesmiddelen steken, alsmede de andere eerste hulpmiddelen en het reddingsmaterieel moeten ondergebracht zijn op plaatsen waar zij gevrijwaard zijn tegen elke oorzaak van contaminatie of van beschadiging.
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Al die eerste hulpmiddelen en dat het reddingsmaterieel moeten te allen tijde bereikbaar zijn,
volledig en in goede staat van bewaring worden gehouden en moeten onmiddellijk kunnen
gebruikt worden.
Een voldoende voorraad van de apotheekartikels moet worden aangelegd om, dadelijk na het
gebruik, de inhoud van bovenbedoelde dozen of kasten opnieuw volledig bij te vullen.
Die voorraad moet worden ondergebracht in een kast of op een plaats die beantwoorden aan
de in het tweede lid van artikel 178, en in het eerste lid van dit artikel bepaalde voorwaarden.
Men moet er eveneens te allen tijde de hand kunnen op leggen.
Art. 182.- De arbeidsgeneeskundige diensten oefenen het toezicht uit over de organisatie van
de eerste hulp en de dringende verzorging, zo voorgeschreven door de artikelen 174 tot 181,
en zorgen ervoor dat die eerste hulp en die dringende verzorging geschieden in de voorwaarden die alle gewenste voorwaarden bieden, behoudens de gevallen waar die opdracht voorbehouden wordt aan andere medische diensten die werden opgericht in toepassing van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Art. 183.- De arbeidsgeneesheren of de aan de andere in het voorgaand artikel bedoelde
geneeskundige diensten verbonden dokters, al naargelang van het geval, moeten de betrokken
ondernemingshoofden alle nuttige voorstellen doen inzake de uitbreiding die volgens hen
moet worden gebracht aan de onder de artikelen 178 tot 180 voorziene eerste hulp en dringende verzorging, ingeval de oorzaken van de risico’s voor ongeval of ongesteldheid, en de
aard van deze laatste van bijzondere aard zijn of kenmerkende letsels of pathologische stoornissen met zich brengen, of indien zij zeer talrijk of zeer groot zijn.
De geneesheren-arbeidsinspecteurs mogen, van hun kant, en in zover zij oordelen dat het even
noodzakelijk is, de ondernemingshoofden ertoe verplichten maatregelen van de zelfde aard
toe te passen.
Wat betreft de reddingsmiddelen voor de door ongeval of ongesteldheid getroffen werknemers, mogen de ingenieurs van de Administratie van de arbeidsveiligheid of van de
Administratie van het Mijnwezen, al naargelang van het geval, mits hetzelfde voorbehoud, de
werkgevers ertoe verplichten zulke maatregelen toe te passen indien de middelen uiteraard
onder de bevoegdheid vallen van die ambtenaren.
Art. 183bis.- In alle om het even welke onder de bepalingen van deze afdeling vallende lokalen en in alle inrichtingen die erbij behoren, moeten de verwarmingstoestellen met brandstof
beantwoorden aan de voorschriften van artikel 65, eerste lid, van dit reglement.
Art. 183ter.- De dienst en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen van de onderneming worden bij toepassing van het bepaalde in deze afdeling betrokken.
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a) artikelen in vast verband:
1° elastisch knevelverband (5 cm breed): één
2° reanimatiecanule: één
3° roestvrije schaar (14 cm lang): één
4° toelichtingsnota: «Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer»;
b) artikelen in wisselend aantal:
naargelang van de aard van het werk en de personeelssterkte per gedeelte of veelvoud van:
• tien industriële werknemers met maximum van drie veelvouden
• vijftig niet-industriële werknemers met maximum van twee veelvouden
1° steriele snelverbanden:
• twee snelverbanden waarvan de gaaszwachtel 2 m of 5 cm meet en het verbandplakje 10 cm of 7 cm
• één snelverband waarvan de gaaszwachtel 2 m op 7 cm meet en het verbandplakje 14 cm op 12 cm
2° steriel driekantig doekverband:
• één - afmetingen: 90 cm, 90 cm, 127 cm
3° lichte cambriczwachtels:
• twee: van ten minste 5 m lang en 5 cm breed
• twee: van ten minste 5 m lang en 7 cm breed
4° samengeperste hydrofiele verbandwatten:
• twee verpakkingen van netto 20 gr
5° zijden kleefpleister:
• één rol van ten minste 5 m lang en 2,5 cm breed
• één rol van ten minste 5 m lang en 1,25 cm breed
6° gaaspleisterverband:
• hetzij één zwachtel van ten minste 1 m lang en 6 cm breed
• hetzij één assortiment van verschillende breedten waarvan de totale lengte 1
m bedraagt
7° antiseptische oplossing:
oplossing van jodium en alcohol à 1 % of chloorhexidinedigluconaat in alcoholische oplossing van ten minste 50 volumen % of elke oplossing die als equivalent
wordt beschouwd:
• 30 ml in een of meer hermetisch sluitende flesjes of in ampullen (met vijltje)
8° roestvrije veiligheidsspelden:
• tien (in een doosje of op een kaartje).
**.JOJNVNTBNFOTUFMMJOHWBOIFUJOEJWJEVFFMWFSCBOEFUVJ
1° steriele snelverbanden waarvan de hydrofiele gaaszwachtels ten minste twee meter lang is
en 7 cm breed: twee
2° steriele driekantig doekverband: een
• afmetingen: 90 cm, 90 cm, 127 cm.
#*+-"(&

***0QNFSLJOH
De onder I en II opgesomde artikelen alsmede hun verpakkingen moeten beantwoorden aan
de eisen van de Belgische Farmacopee (Ve uitgave).
Toelatingsnota: «Dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer».
1. Deze toelichtingsnota dient opgemaakt te worden in de vorm van een brochure.
2. Op de omslag van die brochure moet vermeld worden:
a) op de buitenkant:
«DRINGENDE VERZORGING IN AFWACHTING VAN DE KOMST VAN DE
GENEESHEER»
(Artikel 178 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming - Bijlage).
b) op de binnenkant:
INHOUDSTAFEL.
I. Wonden, bloedingen
II. Verstuiking, ontwrichting, botbreuk
III. Brandwonden
IV. Verstikking
V. Elektrocutie
VI. Vergiftiging
Voorafgaande opmerkingen:
• wat niet mag gedaan worden: het slachtoffer verplaatsen, behalve wanneer er
onmiddellijk doodsgevaar is.
• wat zo spoedig mogelijk gedaan moet worden: bij ademhalingsstilstand de kunstmatige ademhaling toepassen (zie rubriek IV).
3. de brochure dient verschillende bladen te bevatten waarop de volgende tekst voorkomt:
*8POEFO#MPFEJOHFO
8BUV[JFU

8BUNPFUXPS
EFOHFWSFFTE

8BUUFEPFO

)PFIFUUFEPFO

-JDIUF
WFSXPOEJOH

#FTNFUUJOH

%FXPOEFPOUTNFUUFOFO
CFTDIVUUFONFUFFOTUFSJFM
TOFMWFSCBOE

r ;PSHWVMEJHEFIBOEFOXBTTFO
r %FXPOEFFOEFTUSFFLFSSPOEPOUTNFUUFONFUIFUPOUTNFUUJOHT
r NJEEFMEBU[JDIJOEFWFSCBOEEPPTCFWJOEU
r &FOTUFSJFMTOFMWFSCBOEPGFFOBTFQUJTDIHBBTQMFJTUFSWFSCBOE
r BBOCSFOHFO
r (FCSVJLTBBOXJK[JOH
r m EFXJLLFMWBOFFOTUFSJFMTOFMWFSCBOEMPTNBLFO
r m NFUFMLFIBOEFFOWBOEFUXFFSPMMFUKFTWBOEF[XBDIUFMWBTUOFNFO
r m EFIBOEFOVJUFMLBBSCSFOHFOPNIFUWFSCBOEPQFOUFWPVXFO
r m EFLPNQSFTQSPQPQEFXPOEFESVLLFO[POEFSEFXPOEFOPDIEF
 m CJOOFOLBOUWBOEFQSPQBBOUFSBLFO
r m EF[XBDIUFMTBGXJOEFOFOEFUXFFFJOEFOBBOFMLBBSLOPQFOPN
 m IFUWFSCBOEWBTUUFMFHHFO

&SOTUJHF
WFSXPOEJOH

#FTNFUUJOH

%FXPOEFCFTDIVUUFONFU
r ;PSHWVMEJHEFIBOEFOXBTTFO
ÊÊOPG[POPEJHWFSTDIFJEFOF r &FOPGNFFSTOFMWFSCBOEFOBBOCSFOHFO
TUFSJFMFTOFMWFSCBOEFO
r (FCSVJLTBBOXJK[JOH[JFIJFSCPWFO

0WFSWMPFEJH
CMPFEWFSMJFT
MBOHTFFOPG
NFFSXPOEFO

%PPEJOHFWPMHF %FCMPFEJOHTUFMQFOEPPS
CMPFEWFSMJFT
FFOESVLWFSCBOEPQEF
XPOEFBBOUFCSFOHFO

#*+-"(&

r &FOTUFSJFMTOFMWFSCBOEPQEFXPOEFBBOCSFOHFO
r (FCSVJLTBBOXJK[JOH[JFIJFSCPWFO
r *OEJFOOPEJHWFSTDIFJEFOFTUFSJFMFTOFMWFSCBOEFOCPWFOFMLBBSPQ
 EF[FMGEFXPOEFBBOCSFOHFOFOFSNFUEFIBOEPQESVLLFO
r *OHFWBMWBO[FFSFSOTUJHFCMPFEJOHBBOFFOMJEFOBMTEFBOEFSF
r NJEEFMFOGBMFOFFOLOFWFMWFSCBOEBBOCSFOHFOUVTTFOEFXPOEFFO
r EFSPNQ CJKEFXPSUFMWBOIFUMJE
r 0QIFUTMBDIUPGGFSIFUVVSMFFTCBBSBBOEVJEFOXBBSPQIFULOFWFM
r WFSCBOEBBOHFCSBDIUXFSE)FULOFWFMWFSCBOEPNEFUXJOUJHNJOVUFO
r MBOH[BBNMPTNBLFOFOIFUTMFDIUTPQOJFVXBBOESVLLFOJOEJFOEF
r CMPFEJOHBBOIPVEU

***#SBOEXPOEFO
8BUV[JFU

8BUNPFUXPS
EFOHFWSFFTE

8BUUFEPFO

)PFIFUUFEPFO

)FUTMBDIUPGGFS
TUBBUJOCSBOE

&SOTUJHFFO
VJUHFCSFJEF
CSBOEXPOEFO

r )FUTMBDIUPGGFSCFMFUUFO
r [JDIUFWFSQMBBUTFO
r %FCSBOEFOEFLMFEJOH
r EPWFO

r )FUTMBDIUPGGFSOFFSMFHHFO
r )FUTMBDIUPGGFSJOFFOEFLFOSPMMFO
r &FOTIFUWVVSHFEPPGEIFUTMBDIUPGGFSMBUFOOFFSMJHHFO IFUIPPGE
r IPSJ[POUBBMFOEFWPFUFOFFOXFJOJHPNIPPH
r )FUTMBDIUPGGFSUPFEFLLFOFOLMFJOFIPFWFFMIFEFOXBUFSUFESJOLFO
r HFWFO

#SBOEXPOEFO

#FTNFUUJOH

%FCSBOEXPOEFOCFTDIVUUFO
UFHFOWVJMPGWSFFNEFWPPS
XFSQFO

r %FIBOEFOXBTTFO
r 4UFSJFMFTOFMWFSCBOEFOPGFFOPGNFFSTUFSJFMFESJFLBOUJHFEPFLWFSCBOEFO
r PQEFCSBOEXPOEFOBBOCSFOHFO

$IFNJTDIF
CSBOEXPOEFO

#FTNFUUJOH

)FUDIFNJTDIQSPEVDUWFS
EVOOFO

r %FHFUSPGGFOTUSFFLPWFSWMPFEJHXBTTFONFUIFMEFSXBUFSFOWFSNJKEFO
r EBUIFUXBUFS[JDIPQEFOJFUBBOHFUBTUFIVJEWFSTQSFJEU
r 7FSWPMHFOTFFOPGNFFSTUFSJFMFTOFMWFSCBOEFOPQEFCSBOEXPOEFO
r BBOCSFOHFO

$IFNJTDIF
CSBOEXPOEFO
JOIFUBBOHF
[JDIUFOBBO
EFPHFO

#FTNFUUJOH
#MJKWFOEF
MJUUFLFOT
(F[JDIUTWFSMJFT

%FCSBOEXPOEFOCFTDIVUUFO
UFHFOWVJMPGWSFFNEFWPPS
XFSQFO

r %FIBOEFOXBTTFO
r 4UFSJFMFTOFMWFSCBOEFOPGFFOPGNFFSTUFSJFMFESJFLBOUJHFEPFLWFSCBOEFO
r PQEFCSBOEXPOEFOBBOCSFOHFO

8BUV[JFU

8BUNPFUXPS
EFOHFWSFFTE

8BUUFEPFO

)PFIFUUFEPFO

)FUTMBDIUPGGFS
BEFNUOJFU
NFFS

%PPEEPPS
WFSTUJLLJOH

0ONJEEFMMJKLEFLVOTUNBUJHF
BEFNIBMJOHUPFQBTTFO
.FUIPEFO
r jNPOEPQOFVT
r CFBEFNJOHv
r jNPOEPQNPOE
r CFBEFNJOHv NFUPG[POEFS
r SFBOJNBUJFDBOVMF

r %FIBMTWSJKNBLFO
r "MMFWSFFNEFMJDIBNFOVJUEFNPOEFOEFOFVTWFSXJKEFSFO BBSEF 
r CMPFE XBUFS WPFETFM
r )FUIPPGEBDIUFSPWFSCVJHFO EFIBMTHFTUSFLU EFLJOWPPSVJU
r %FOFVTHBUFONFUFFOIBOEEJDIULOJKQFO NPOEPQNPOECFBEFNJOH PG
r EFNPOENFUFFOIBOEEJDIUEPFO NPOEPQOFVTCFBEFNJOH
r .FUEFBOEFSFIBOEEFLJOWBTUOFNFO
r ;POEFSDBOVMF NPOEPQNPOEPGNPOEPQOFVTCFBEFNJOH 
r m *OBEFNFO
r m 6XNPOEIFSNFUJTDIPQEFMJQQFOPGEFOFVTWBOIFUTMBDIUPGGFS
r m QMBBUTFO
r m -VDIUJOEFNPOEPGOFVTWBOIFUTMBDIUPGGFSCMB[FO
r m 6XNPOEUFSVHUSFLLFO
r m *OBEFNFOFOEFCFBEFNJOHPQOJFVXCFHJOOFO
r .FUFFODBOVMF
r m )FUFOFVJUFJOEFWBOEFDBOVMFJOEFNPOEWBOIFUTMBDIUPGGFSCSFOr
r m *OBEFNFO
r m %FNPOEWBOIFUTMBDIUPGGFSPNEFDBOVMFTMVJUFO
r m OIFUBOEFSFVJUFJOEFWBOEFDBOVMFCMB[FO
r m 6XNPOEUFSVHUSFLLFO
r m *OBEFNFOFOEFCFBEFNJOHPQOJFVXCFHJOOFO

*77FSTUJLLJOH

0QNFSLJOHIFUCMB[FONPFUNBBMQFSNJOVVUXPSEFOPWFSHFEBBO
7&MFLUSPDVUJF
8BUV[JFU

8BUNPFUXPS
EFOHFWSFFTE

8BUUFEPFO

)PFIFUUFEPFO

#FXVTUFMP[F
QFSTPPO LBO
OPHJODPOUBDU
[JKONFUFFO
TUSPPNHFMFJEFS

&MFLUSPDVUJF
#SBOEXPOEFO

r )FUDPOUBDUNFUEFTUSPPN
r WFSCSFLFO7FSWPMHFOT
r %FLVOTUNBUJHFBEFN
r IBMJOHUPFQBTTFO
#&-"/(3*+,
r /PPJUJFNBOEBBOSBLFOEJF
r OPHJODPOUBDUJTNFUFFO
r TUSPPNCSPO[POEFSWPPSBG
r [JDI[FMGUFCFTDIFSNFO
r %00%4(&7""3

r %FTUSPPNVJUTDIBLFMFO FFOFWFOUVFMFWBMWBOIFUTMBDIUPGGFSWPPS[JFO
*OEJFOOJFUNPHFMJKL
r %JLLFXPMMFOPGSVCCFSFOIBOETDIPFOFOBBOUSFLLFO
r &FOTUVLESPPHIPVUPGFMLBOEFSJTPMFSFOEWPPSXFSQOFNFO
r ;JDIWBOEFHSPOEJTPMFSFOEPPSPQFFOWPPSXFSQWBOESPPHIPVUPGFML
r BOEFSJTPMFSFOENBUFSJBBMUFHBBOTUBBO
r %PPSNJEEFMWBOIFUTUVLESPPHIPVUPGIFUJTPMFSFOEWPPSXFSQIFU
r TMBDIUPGGFSWFSXJKEFSFOWBOEFTUSPPNHFMFJEFSXBBSNFFIJK [JK JOBBO
r SBLJOHJT
r ;POPEJHEFLVOTUNBUJHFBEFNIBMJOHUPFQBTTFO [JFSVCSJFL*7 FOEF
r CSBOEXPOEFOCFTDIVUUFO [JFSVCSJFL***

#*+-"(&

7*7FSHJGUJHJOH
8BUV[JFU

8BUNPFUXPS
EFOHFWSFFTE

7FSHJGUJHJOH
*OIFUCFHJO
NJTTDIJFO
OJFUT
/BFOJHFUJKE
LBOIFUEBUIFU
TMBDIUPGGFS
r CSBBLU
r QJKOIFFGU
r [JDIPOXFM
r WPFMU
r CF[XJKNU

#*+-"(&

8BUUFEPFO

)PFIFUUFEPFO

r /BHBBOIPFEFWFSHJGUJHJOH
r POUTUPOEFOXFMLIFU
r WFSHJGUXBT
r %FHFOFFTIFFSSPFQFO
r 5FMFGPOFSFOOBBSIFU
r /BUJPOBBM$FOUSVNUFS
r WPPSLPNJOHFOCFIBOEF
r MJOHWBOJOUPYJDBUJFT
r "OUJ(JGUDFOUSVN 
r +P[FG4UBMMBFSUTUSBBU 
r #SVTTFM 
r UFM
r UFM
r %FFFSTUF[PSHFOUPF
r EJFOFO
r *OEJFONPHFMJKLIFUWFSHJGU
r FOIFUCSBBLTFMCFXBSFO

r )FUTMBDIUPGGFSPQ[JKO IBBS [JKEFMFHHFOPQFFOSVTUJHFFOWFSMVDIUF
r QMBBUT
r ;JDITDIJLLFOOBBSEFEPPSIFU"OUJ(JGUDFOUSVNWFSTUSFLUFPOEFS
r SJDIUJOHFO
r #JKHFCSFLBBOPOEFSSJDIUJOHFOCFMFUUFOEBUIFUTMBDIUPGGFSJFUT[PV
r JOOFNFO
"MTFSTUVJQUSFLLJOHFOPQUSFEFO
r #FMFUUFOEBUIFUTMBDIUPGGFSJO[JKO IBBS UPOHCJKUEPPSFFOJOFFO
r [BLEPFLHFXJLLFMEIBSEWPPSXFSQUVTTFO[JKO IBBS LBLFOUFQMBBUTFO
*OEJFOIFUTMBDIUPGGFSOJFUNFFSBEFNU
r %FLVOTUNBUJHFBEFNIBMJOHUPFQBTTFO [JFSVCSJFL*7



ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST

A

Arbeidshygiëne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Arbeidsklimaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Arbeidsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Arbeidsmiddelen (hijsen of heffen van lasten) . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Arbeidsmiddelen (mobiele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Arbeidsmiddelen (tijdelijke werkzaamheden op hoogte) . . . . . . . . . 515
Arbeidsplaatsen (open lucht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Asbest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

B

Beeldschermapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Bezoedeling (werkplaatsen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Biologische agentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Bouwplaatsen (tijdelijke of mobiele). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Brandgevaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Brokken (weggeslingerde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

C

Chemische agentia (risico’s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Comités voor Preventie en Bescherming (opdrachten en werking) . 189

D

Dranken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

E

Eerste hulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Explosieve atmosferen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming . . . . . . . . . . . . . . 160
Externe Diensten voor technische controles op de werkplaats . . . . . 179

G

Gassen (gevaarlijke). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Gassen (ontsnapping van ontvlambare, schadelijke). . . . . . . . . . . . . 584
Gebouwen (stabiliteit en stevigheid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Gezondheidssignalering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gezondheidstoezicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

H

Hinder (strijd tegen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk . . . . . . . . . 199
Hyperbare omgeving (bescherming werknemers). . . . . . . . . . . . . . . 326

I

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ioniserende straling (risico’s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

J

Jongeren op het werk (bescherming). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

K

Kankerverwekkende agentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422



Kankergevaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Kleedkamers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Koude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
L

Lawaai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Lood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Luchtverversing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

M

Manueel hanteren van lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Moederschapsbescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Mutagene agentia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

N

Nachtarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

O

Omgevingstabaksrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Ongewenst seksueel gedrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ontploffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Opslag (voorwerpen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

P

Persoonlijke beschermingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Pesterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ploegenarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Preventieadviseurs (deskundigheden externe diensten) . . . . . . . . . . 222
Preventieadviseurs (vorming en bijscholing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

R

Refters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Rustzitplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

S

Sanitaire voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Schafttijd (voorzorgen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Scherven (weggeslingerde) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Stagiairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

T

Tabaksrook (bescherming van de werknemers) . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Toiletten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Trillingen (mechanische) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

U

Uitzendkrachten (veiligheid en gezondheid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

V

Vallen (voorkoming) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Vallende voorwerpen (bescherming) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Veiligheidssignalering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605


Verpozingslokalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Vervoer (voorwerpen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
Vloeistoffen (licht ontvlambaar, ontvlambare en brandbare) . . . . . . 249
Vochtigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Voorkomingsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
W

Warmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Wasplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Welzijn van de werknemers (wet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Welzijn van de werknemers (beleid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Werkkledij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Werknemers (afgezonderd tewerkgesteld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Werktuigen (bescherming tegen aanraking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Werkzitplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Z



Zindelijkheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

/05*5*&4
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................



/05*5*&4
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................



/05*5*&4
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................



De redactie van deze brochure werd afgesloten op 1 december 2007
Coördinatie: Algemene Directie van de humanisering van de arbeid
Redactie: Algemene Directie van de humanisering van de arbeid
Omslag: Serge Dehaes - Sylvie Peeters
Vormgeving: Boone-Roosens
Druk: Enschedé-Van Muysewinkel
Verdeling: Cel Publicaties
Verantwoordelijk uitgever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Wettelijk depot: 2008/1205/37



REGIONALE DIENSTEN
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Het Hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
is gevestigd in de Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
Tel.: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)
Fax: 02 233 44 88 (algemeen faxnummer)
E-mail: fod@werk.belgie.be - http://www.werk.belgie.be
De adressen van de regionale directies van de inspectiediensten
(Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk)
bevinden zich op pagina 3 van de omslag.

OPDRACHTEN VAN DE FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
•

•
•
•
•
•

•

•
•

De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conﬂicten;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele
arbeidsbetrekkingen;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op
het werk;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering;
De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid;
Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via
de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen;
Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid;
De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van
de arbeid;
De uitdieping van het sociale Europa.

Administraties van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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