
 

 

BASISTEKST AANGEPASTE TEKST  

 

 

KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk 

 
Art. 4.– Het dynamisch risicobeheersingsysteem is 

gesteund op de algemene preventiebeginselen be-

doeld in artikel 5, § 1, tweede lid van de wet en heeft 

betrekking op de volgende domeinen: 

Art. 4.– Het dynamisch risicobeheersingsysteem is 

gesteund op de algemene preventiebeginselen bedoeld 

in artikel 5, § 1, tweede lid van de wet en heeft betrek-

king op de volgende domeinen: 

1° de arbeidsveiligheid; 1° de arbeidsveiligheid; 

2° de bescherming van de gezondheid van de werk-

nemer op het werk; 

2° de bescherming van de gezondheid van de werk-

nemer op het werk; 

3° de psychosociale belasting veroorzaakt door 

het werk, waaronder inzonderheid geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 

het werk;  

 

3° de psychosociale aspecten van het werk; 

 

4° de ergonomie; 4° de ergonomie; 

5° de arbeidshygiëne; 5° de arbeidshygiëne; 

6° de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 6° de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 

7° de maatregelen van de onderneming inzake leef-

milieu, wat betreft hun invloed op de punten 1° 

tot 6°. 

7° de maatregelen van de onderneming inzake leefmi-

lieu, 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. 

Dit systeem houdt rekening met de wisselwerking die 

er tussen de in het tweede lid bedoelde domeinen be-

staat of kan bestaan. 

Art. 9.– De preventiemaatregelen die genomen moe-

ten worden op basis van de in artikel 8 bedoelde risi-

coanalyse 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: 

Art. 9.– De preventiemaatregelen die genomen moeten 

worden op basis van de in artikel 8 bedoelde risicoana-

lyse worden vastgesteld op het niveau van de organisa-

tie in haar geheel, op het niveau van elke groep van 

werkposten of functies en op het niveau van het indi-

vidu, rekening houdend met de volgende volgorde: 

1° preventiemaatregelen die tot doel hebben risico’s 

te voorkomen; 

1° preventiemaatregelen die tot doel hebben risico’s te 

voorkomen; 

2° preventiemaatregelen die tot doel hebben schade 

te voorkomen; 

2° preventiemaatregelen die tot doel hebben schade te 

voorkomen; 

3° preventiemaatregelen die tot doel hebben de scha- 3° preventiemaatregelen die tot doel hebben de schade 



 

 

de te beperken. te beperken. 

De werkgever onderzoekt voor elke groep van pre-

ventiemaatregelen 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 werkgever onderzoekt voor elke groep van preven-

tiemaatregelen welke hun invloed is op het risico en of 

zij zelf geen risico’s inhouden, zodat ofwel een andere 

groep van preventiemaatregelen moet worden toege-

past ofwel bijkomende preventiemaatregelen van een 

andere groep moeten worden genomen. 

De preventiemaatregelen hebben inzonderheid be-

trekking op: 

De preventiemaatregelen hebben inzonderheid betrek-

king op: 

1° de organisatie van de onderneming of instelling 

met inbegrip van de gebruikte werk- en produc-

tiemethoden; 

1° de organisatie van de onderneming of instelling 

met inbegrip van de gebruikte werk- en produc-

tiemethoden; 

2° de inrichting van de arbeidsplaats; 2° de inrichting van de arbeidsplaats; 

3° de conceptie en aanpassing van de werkpost; 3° de conceptie en aanpassing van de werkpost; 

4° de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en 

van chemische stoffen of preparaten; 

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; 

5° de bescherming tegen de risico’s voortvloeiende 

uit chemische, biologische en fysische agentia; 

6° de keuze en het gebruik van collectieve en per-

soonlijke beschermingsmiddelen en van werk-

kledij; 

6° de keuze en het gebruik van collectieve en per-

soonlijke beschermingsmiddelen en van werkkle-

dij; 

7° de toepassing van een aangepaste veiligheids- en 

gezondheidssignalering; 

7° de toepassing van een aangepaste veiligheids- en 

gezondheidssignalering; 

8° het gezondheidstoezicht met inbegrip van de 

medische onderzoeken; 

8° het gezondheidstoezicht met inbegrip van de me-

dische onderzoeken; 

9° psychosociale belasting veroorzaakt door het 

werk, waaronder inzonderheid geweld, peste-

rijen en ongewenst seksueel gedrag op het 

werk;  

 

9° de bescherming tegen de psychosociale risico’s 

op het werk; 

10° de bekwaamheid, de vorming en de informatie 

van alle werknemers, met inbegrip van aange-

paste instructies; 

10° de bekwaamheid, de vorming en de informatie van 

alle werknemers, met inbegrip van aangepaste in-

structies; 

11° de coördinatie op de arbeidsplaats; 11° de coördinatie op de arbeidsplaats; 

12° de noodprocedures, met inbegrip van de maatre-

gelen in geval van situaties van ernstig en on-

middellijk gevaar en met betrekking tot de eerste 

hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de 

werknemers. 

12° de noodprocedures, met inbegrip van de maatrege-

len in geval van situaties van ernstig en onmiddel-

lijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de 

brandbestrijding en de evacuatie van de werkne-

mers. 



 

 

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. 

Art. 13.– De leden van de hiërarchische lijn voeren 

elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het be-

leid 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: Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken: 

1° voorstellen en adviezen formuleren aan de werk-

gever in het kader van het dynamisch risicobe-

heersingsysteem; 

1° voorstellen en adviezen formuleren aan de werk-

gever in het kader van het dynamisch risicobe-

heersingsysteem; 

2° ongevallen en incidenten die zich op de arbeids-

plaats hebben voorgedaan onderzoeken en maat-

regelen voorstellen om dergelijke ongevallen en 

incidenten te voorkomen; 

2° ongevallen en incidenten die zich op de arbeids-

plaats hebben voorgedaan onderzoeken en maat-

regelen voorstellen om dergelijke ongevallen en 

incidenten te voorkomen; 

3° een effectieve controle uitoefenen op de ar-

beidsmiddelen, 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; 

3° een effectieve controle uitoefenen op de arbeids-

middelen, de collectieve en persoonlijke bescher-

mingsmiddelen en de gebruikte stoffen en prepara-

ten teneinde onregelmatigheden vast te stellen en 

maatregelen te nemen om hieraan een einde te 

maken; 

 3°/1 opsporen van de problemen van psychosociale 

aard verbonden aan het werk en waken over de 

tijdige behandeling ervan; 

 

4° tijdig het advies inwinnen van de Diensten voor 

Preventie en Bescherming op het werk; 

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 ta-

ken worden uitgevoerd door de werknemers die 

de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de 

vereiste opleiding en instructies hebben ontvan-

gen; 

5° controleren of de verdeling van de taken op een 

zodanige wijze geschiedt dat de verschillende ta-

ken worden uitgevoerd door de werknemers die de 

daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de ver-

eiste 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; 

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 toepas-

sing van de wetgeving inzake het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk goed 

begrijpen en in praktijk brengen; 

7° zich ervan vergewissen dat de werknemers de in-

lichtingen die zij gekregen hebben in toepassing 

van de wetgeving inzake het welzijn van de werk-

nemers bij de uitvoering van hun werk goed be-

grijpen en in praktijk brengen; 

8° het onthaal van elke beginnende werknemer or-

ganiseren en een ervaren werknemer aanduiden 

die ermee belast is deze te begeleiden. Het door 

8° het onthaal van elke beginnende werknemer orga-

niseren en een ervaren werknemer aanduiden die 

ermee belast is deze te begeleiden. Het door de 



 

 

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 on-

der 6° en 7° de nodige inlichtingen en instructies 

werden verstrekt met betrekking tot het welzijn 

op het werk. 

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. 

 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. 19.– Wanneer de werkgever een werknemer met 

de uitvoering van een taak belast neemt hij de be-

kwaamheid van de betrokken werknemer op het gebied 

van het welzijn op het werk in aanmerking. 

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. 

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 in-

stelling evenals aan de gevallen van geweld van ex-

terne oorsprong.  

Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn 

aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of 

incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instel-

ling evenals aan de gevallen van geweld van externe 

oorsprong.  

Deze procedures hebben betrekking op: Deze procedures hebben betrekking op: 

1° de informatie en de instructies betreffende de 

maatregelen in geval van nood; 

1° de informatie en de instructies betreffende de maat-

regelen in geval van nood; 

2° het alarm- en communicatiesysteem; 2° het alarm- en communicatiesysteem; 

3° de veiligheidsoefeningen; 3° de veiligheidsoefeningen; 

4° de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste 

hulp; 

4° de handelingen te stellen bij evacuatie en eerste 

hulp; 

5° de middelen voor de eerste verzorging. 5° de middelen voor de eerste verzorging. 

 6° de maatregelen om posttraumatische stress te 

voorkomen of te beperken. 

 

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. 

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 verplichtin-

gen, bedoeld in artikel 94ter, §§1 en 2 van de wet, 

rusten, brengen met toepassing van die wetsbepa-

lingen, de dienst voor preventie en bescherming op 

§2. De persoon of de personen op wie de verplichtin-

gen, bedoeld in artikel 94ter, §§1 en 2 van de wet, rus-

ten, brengen met toepassing van die wetsbepalingen, 

de dienst voor preventie en bescherming op het werk 



 

 

het werk van wie zij zich de medewerking hebben 

verzekerd voor het onderzoek van arbeidsongevallen 

op de arbeidsplaats met vier of meer dagen arbeids-

ongeschiktheid, op de hoogte van het ernstig arbeids-

ongeval en dragen er zorg voor dat deze dienst het 

ongeval onmiddellijk onderzoek, de oorzaken ervan 

vaststelt, preventiemaatregelen voorstelt om herha-

ling ervan te voorkomen en hen hierover een verslag 

bezorgt. 

van wie zij zich de medewerking hebben verzekerd 

voor het onderzoek van arbeidsongevallen op de ar-

beidsplaats met vier of meer dagen arbeidsongeschikt-

heid, op de hoogte van het ernstig arbeidsongeval en 

dragen er zorg voor dat deze dienst het ongeval on-

middellijk onderzoek, de oorzaken ervan vaststelt, pre-

ventiemaatregelen voorstelt om herhaling ervan te 

voorkomen en hen hierover een verslag bezorgt. 

Dit verslag bevat ten minste de volgende elementen: Dit verslag bevat ten minste de volgende elementen: 

1° de identificatie van de slachtoffers en hun werkge-

vers; 

1° de identificatie van de slachtoffers en hun werkge-

vers; 

2° de gedetailleerde beschrijving van de plaats van 

het ongeval; 

2° de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het 

ongeval; 

3° de gedetailleerde omschrijving van de omstandig-

heden van  het ongeval, inclusief beeldmateriaal; 

3° de gedetailleerde omschrijving van de omstandig-

heden van  het ongeval, inclusief beeldmateriaal; 

4° de vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire en 

eventuele verdere oorzaken. In deze wordt verstaan 

onder: 

4° de vastgestelde primaire, secundaire, tertiaire (…) 

oorzaken. In deze wordt verstaan onder: 

a)  primaire oorzaken: de materiële feiten die het 

ongeval mogelijk hebben gemaakt, inzonder-

heid een ontbrekend of niet correct gebruikt 

collectief of persoonlijk beschermingsmiddel, 

een ontbrekende of kortgesloten beveiliging 

van een machine; 

b)  primaire oorzaken: de materiële feiten die het 

ongeval mogelijk hebben gemaakt, inzonder-

heid een ontbrekend of niet correct gebruikt 

collectief of persoonlijk beschermingsmiddel, 

een ontbrekende of kortgesloten beveiliging 

van een machine; 

c)  secundaire oorzaken: oorzaken van organisato-

rische aard, waardoor de primaire oorzaken 

zijn ontstaan, inzonderheid een niet uitge-

voerde risico-evaluatie, een ontbrekende in-

structie, een gebrekkig toezicht op de nale-

ving van instructies, een niet correct functio-

nerende interne dienst voor preventie en be-

scherming op het werk; 

d)  secundaire oorzaken: oorzaken van organisatori-

sche aard, waardoor de primaire oorzaken zijn 

ontstaan, inzonderheid een niet uitgevoerde ri-

sico-evaluatie, een ontbrekende instructie, een 

gebrekkig toezicht op de naleving van instruc-

ties, een niet correct functionerende interne 

dienst voor preventie en bescherming op het 

werk; 

e)  tertiaire oorzaken: materiële of organisatori-

sche oorzaken die zich bij derden situeren, in-

zonderheid 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 techni-

sche controles op de arbeidsplaats;  

f)  tertiaire oorzaken: materiële of organisatorische 

oorzaken die zich bij derden situeren, inzon-

derheid een ontwerp- of fabricagefout aan een 

van buitenaf betrokken machine, een niet cor-

rect advies geformuleerd door een externe 

dienst voor preventie en bescherming op het 

werk of door een externe dienst voor techni-

sche controles op de arbeidsplaats;  

 4°/1 de eventuele andere vastgestelde oorzaken 

waaronder de oorzaken van psychosociale aard, 



 

 

inzonderheid stress of burn-out veroorzaakt door 

het werk, conflicten verbonden aan het werk of ge-

weld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk; 

 

5° aanbevelingen om herhaling van het ongeval te 

vermijden; 

5° aanbevelingen om herhaling van het ongeval te 

vermijden;  

6° de identificatie van de in  het eerste lid bedoelde 

personen en diensten voor preventie en bescherming 

op het werk die in de totstandkoming van het verslag 

hebben bijgedragen; 

6° de identificatie van de in  het eerste lid bedoelde 

personen en diensten voor preventie en bescherming 

op het werk die in de totstandkoming van het verslag 

hebben bijgedragen; 

7° de identificatie van de personen die het verslag 

hebben opgesteld; 

7° de identificatie van de personen die het verslag heb-

ben opgesteld; 

8° de identificatie van de personen aan wie een af-

schrift van het verslag is toegezonden. 

8° de identificatie van de personen aan wie een af-

schrift 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: 

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 res-

pectievelijke diensten en desgevallend, Comités, de 

alternatieve maatregelen die ten minste hetzelfde 

resultaat garanderen; 

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 res-

pectievelijke Comités, of, na overleg met de respectie-

velijke diensten en desgevallend, Comités, de alterna-

tieve 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; 

2° een actieplan, bevattende de termijnen binnen welke 

de maatregelen toegepast zullen zijn en de verant-

woording van deze termijnen; 

3° het advies van de respectievelijke Comités over de 

oorzaken die aan de basis liggen van het ernstig ar-

beidsongeval en over de maatregelen die zijn voorge-

steld om herhaling ervan te vermijden. 

 

3° het advies van de respectievelijke Comités over de 

oorzaken die aan de basis liggen van het ernstig ar-

beidsongeval en over de maatregelen die zijn voorge-

steld om herhaling ervan te vermijden. 

 

Het geheel van de elementen opgesomd in het tweede 

en het derde lid vormen het omstandig verslag be-

doeld in artikel 94ter, §§ 1 en 2, van de wet. 

 

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 

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. 

 

personen eigenhandig ondertekend. 

 

§ 3. Indien omwille van materiële feiten het niet mo-

gelijk 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 vol-

gende elementen bevat: 

 

§ 3. Indien omwille van materiële feiten het niet moge-

lijk 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 voorlo-

pig verslag aanvaarden dat ten minste de volgende 

elementen bevat: 

 

1° de elementen opgesomd in § 2, tweede lid, 1° en 

2°; 

 

1° de elementen opgesomd in § 2, tweede lid, 1° en 2°; 

 

2° een eerste omschrijving van de omstandigheden 

van het ongeval; 

 

2° een eerste omschrijving van de omstandigheden van 

het ongeval; 

 

3° de vastgestelde primaire oorzaken; 

 

3° de vastgestelde primaire oorzaken; 

 

4° een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voe-

ren onderzoekingen met vermelding van de materiële 

feiten waardoor geen omstandig verslag kan worden 

bezorgd; 

 

4° een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voeren 

onderzoekingen met vermelding van de materiële fei-

ten waardoor geen omstandig verslag kan worden be-

zorgd; 

 

5° de bevindingen van de afvaardiging van het Comi-

té die zich na het ernstig arbeidsongeval onmiddellijk 

ter plaatse heeft begeven; 

 

5° de bevindingen van de afvaardiging van het Comité 

die zich na het ernstig arbeidsongeval onmiddellijk ter 

plaatse heeft begeven; 

 

6° de adviezen van de respectievelijke Comités die 

reeds zouden zijn vastgelegd in goedgekeurde notu-

len op het ogenblik van het bezorgen van het voorlo-

pig verslag aan de ambtenaar. 

 

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 ambte-

naar de termijn vast binnen welke hem de comple-

mentaire elementen moeten worden bezorgd. 

 

In dit geval stelt de in het eerste lid bedoelde ambte-

naar de termijn vast binnen welke hem de complemen-

taire elementen moeten worden bezorgd. 

 

§ 4. Als een ernstig arbeidsongeval in de zin van arti-

kel 94bis, 1° van de wet wordt beschouwd: 

 

§ 4. Als een ernstig arbeidsongeval in de zin van arti-

kel 94bis, 1° van de wet wordt beschouwd: 

 

1° een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven 

tot de dood; 

 

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: 

 

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 blijvend letsel; 

 

c)  hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de 

lijst opgenomen als bijlage III van dit besluit. 

 

 

d)  hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst 

opgenomen als bijlage III van dit besluit. 

 

KB van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk 

 

Art. 5.- De interne dienst heeft als opdracht de werk-

gever, de leden van de hiërarchische lijn en de werk-

nemers 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. 

Art. 5.- De interne dienst heeft als opdracht de werk-

gever, de leden van de hiërarchische lijn en de werk-

nemers 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 risicobeheersingsys-

teem heeft de interne dienst volgende opdrachten: 

In het kader van dit dynamisch risicobeheersingsys-

teem heeft de interne dienst volgende opdrachten: 

1° in verband met de risicoanalyse: 1° in verband met de risicoanalyse: 

a) medewerken aan de identificatie van de ge-

varen; 

a) medewerken aan de identificatie van de geva-

ren; 

b) advies verlenen over de resultaten die voort-

vloeien uit het vaststellen en nader bepalen 

van de risico’s, en maatregelen voorstellen 

teneinde over een permanente risicoanalyse 

te beschikken; 

b) advies verlenen over de resultaten die voort-

vloeien 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 jaarac-

tieplan; 

c) advies verlenen en voorstellen formuleren 

voor de opstelling, uitvoering en bijsturing 

van het globaal preventieplan en het jaaractie-

plan; 

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; 

2° deelnemen aan de studie van de factoren die van 

invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of in-

cidenten en aan de studie van de oorzaken van 

doorslaggevende aard van elk ongeval dat een ar-

beidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad; 

3° deelnemen aan de analyse van de oorzaken van 

beroepsziekten; 

3° deelnemen aan de analyse van de oorzaken van 

beroepsziekten; 

 3°/1 deelnemen aan de analyse van de oorzaken van 

psychosociale risico’s op het werk; 

 



 

 

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 overmati-

ge professionele fysieke en mentale vermoeid-

heid en deelnemen aan de analyse van de oorza-

ken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk 

en andere psychosociale factoren verbonden aan 

de arbeid; 

4° bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek 

van de lichamelijke en psychische belasting op 

het werk, de aanpassing van de techniek en de ar-

beidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie 

evenals de voorkoming van overmatige professione-

le fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen 

aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen 

te wijten aan de werkdruk (…); 

5° advies verlenen over de organisatie van de ar-

beidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren 

en fysische, chemische, carcinogene en biolo-

gische agentia, de arbeidsmiddelen en de indivi-

duele uitrusting; 

5° advies verlenen over de organisatie van de arbeids-

plaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysi-

sche, chemische, carcinogene en biologische agen-

tia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrustin-

gen en over de andere elementen van de ar-

beidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeids-

voorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 

interpersoonlijke relaties op het werk die aan-

leiding kunnen geven tot psychosociale risico’s 

op het werk; 

  

6° advies verlenen over de hygiëne op de ar-

beidsplaats inzonderheid wat de keukens, ref-

ters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- 

en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale 

voorzieningen eigen aan de onderneming be-

treft die bestemd zijn 

 

6° advies verlenen over de hygiëne op de arbeids-

plaats inzonderheid wat de keukens, refters, 

kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en 

rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale 

voorzieningen eigen aan de onderneming be-

treft die bestemd zijn 

 

7° advies verlenen over het opstellen van instructies 

betreffende: 

7° advies verlenen over het opstellen van instructies 

betreffende: 

a) het gebruik van arbeidsmiddelen; a) het gebruik van arbeidsmiddelen; 

b) het gebruik van chemische en carcinogene 

stoffen en preparaten en biologische agentia;  

b) het gebruik van chemische en carcinogene 

stoffen en preparaten en biologische agentia;  

c) het gebruik van collectieve en persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 

c) het gebruik van collectieve en persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 

d) de voorkoming van brand; d) de voorkoming van brand; 

e) de toe te passen procedures in geval van ern-

stig en onmiddellijk gevaar; 

e) de toe te passen procedures in geval van ern-

stig en onmiddellijk gevaar; 

8° advies verlenen over de vorming van de werk-

nemers: 

8° advies verlenen over de vorming van de werkne-

mers: 

a) bij indienstneming; a) bij indienstneming; 

b) bij een overplaatsing of verandering van 

functie; 

b) bij een overplaatsing of verandering van func-

tie; 



 

 

c) bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel 

of verandering van arbeidsmiddel; 

c) bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of 

verandering van arbeidsmiddel; 

d) bij invoering van een nieuwe technologie. d) bij invoering van een nieuwe technologie. 

9° voorstellen doen voor het onthaal, de begelei-

ding, de informatie, de vorming en de sensibili-

sering 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 propagan-

damiddelen die in dat verband worden vastge-

steld door het Comité; 

9° voorstellen doen voor het onthaal, de begeleiding, 

de informatie, de vorming en de sensibilisering 

van de werknemers inzake de maatregelen in ver-

band met het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk van toepassing in de on-

derneming of instelling en medewerken aan de 

maatregelen en de uitwerking van propaganda-

middelen die in dat verband worden vastgesteld 

door het Comité; 

10° aan de werkgever en aan het Comité advies ver-

strekken over ieder ontwerp, maatregel of middel 

waarvan de werkgever de toepassing overweegt 

en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddel-

lijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor 

het welzijn van de werknemers; 

10° aan de werkgever en aan het Comité advies ver-

strekken 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 wel-

zijn van de werknemers; 

11° deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking 

en de informatie inzake het welzijn van de werk-

nemers bij de uitvoering van hun werk, wat be-

treft de ondernemingen van buitenaf en zelfstan-

digen en meewerken aan de coördinatie, de sa-

menwerking en de informatie inzake veiligheid 

en gezondheid wat betreft de ondernemingen en 

instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde ar-

beidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen; 

11° deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking 

en de informatie inzake het welzijn van de werk-

nemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft 

de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen 

en meewerken aan de coördinatie, de samenwer-

king en de informatie inzake veiligheid en ge-

zondheid wat betreft de ondernemingen en instel-

lingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeids-

plaats 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 toepas-

sing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en 

deze, in voorkomend geval, voorleggen voor ad-

vies aan de externe dienst; 

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 maatre-

gelen te nemen ingeval van ernstig en onmiddel-

lijk gevaar; 

13° meewerken aan de uitwerking van de interne 

noodprocedures en de toepassing van de maatrege-

len 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; 

14° meewerken aan de organisatie van de eerste hulp 

en dringende verzorging van werknemers die 

slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen wor-

den door ziekte; 

15° het verzekeren van het secretariaat van het comi- 15° het verzekeren van het secretariaat van het comité; 



 

 

té; 

16° alle andere opdrachten verrichten die worden 

opgelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten. 

16° alle andere opdrachten verrichten die worden op-

gelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten. 

Art. 7.- § 1. Om deze opdrachten te vervullen zijn de 

preventieadviseurs ertoe gehouden ten minste de vol-

gende taken uit te oefenen: 

Art. 7.- § 1. Om deze opdrachten te vervullen zijn de 

preventieadviseurs ertoe gehouden ten minste de vol-

gende taken uit te oefenen: 

1° In het kader van de permanente risicoanalyse en 

het opstellen en het bijsturen van het globaal pre-

ventieplan en het jaaractieplan: 

1° In het kader van de permanente risicoanalyse en het 

opstellen en het bijsturen van het globaal preventie-

plan en het jaaractieplan: 

a) verrichten van veelvuldige en systematische 

onderzoeken op de arbeidsplaats, hetzij op ei-

gen initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, 

hetzij binnen de kortst mogelijke tijd na een 

aanvraag van de werknemers of hun vertegen-

woordigers; 

a) verrichten van veelvuldige en systematische on-

derzoeken op de arbeidsplaats, hetzij op eigen 

initiatief, hetzij op vraag van de werkgever, het-

zij binnen de kortst mogelijke tijd na een aan-

vraag van de werknemers of hun vertegenwoor-

digers; 

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 te-

werkgesteld wordt blootgesteld aan de verho-

ging van de risico’s of nieuwe risico’s; 

b) op eigen initiatief, op vraag van de werkgever of 

op vraag van de betrokken werknemers de werk-

posten te onderzoeken telkens wanneer een 

werknemer die op die werkpost wordt tewerkge-

steld wordt blootgesteld aan de verhoging van de 

risico’s of nieuwe risico’s; 

c) ten minste één maal per jaar een grondig on-

derzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en 

van de werkposten; 

c) ten minste één maal per jaar een grondig onder-

zoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de 

werkposten; 

d) onderzoeken doen naar aanleiding van arbeids-

ongevallen en incidenten die zich op de ar-

beidsplaats hebben voorgedaan; 

d) onderzoeken doen naar aanleiding van arbeids-

ongevallen en incidenten die zich op de arbeids-

plaats hebben voorgedaan; 

e) de nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken 

en opsporingen verrichten voor de verbetering 

van het welzijn van de werknemers; 

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; 

f) zelf analyses of controles uitvoeren of doen uit-

voeren 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 voortvloei-

en; 

g) kennis nemen van de fabricageprocédés, werk-

methodes 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; 

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. 

 

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 toepas-

sing van artikel 26 van het koninklijk besluit 

van 27 maart 1998 betreffende het beleid inza-

ke het welzijn van de werknemers bij de uit-

voering van hun werk, teneinde de herhaling 

van ernstige arbeidsongevallen te vermijden.  

j) de taken die de werkgever hen geeft in toepas-

sing 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 ar-

beidsongevallen te vermijden.  

 k) kennis nemen van de elementen van de ar-

beidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de ar-

beidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden 

en de interpersoonlijke relaties op het werk die 

aanleiding kunnen geven tot psychosociale ri-

sico’s op het werk. 

 

2° In het kader van het beheer en de werking van de 

dienst te zorgen voor: 

2° In het kader van het beheer en de werking van de 

dienst te zorgen voor: 

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 te-

werkstellen en die niet behoren tot groep B van 

de driemaandelijkse verslagen waarvan de in-

houd is bepaald in bijlage II bij dit besluit; 

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 te-

werkstellen en die niet behoren tot groep B van 

de driemaandelijkse verslagen waarvan de in-

houd 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; 

b) het opstellen van het jaarverslag waarvan de in-

houd is bepaald in bijlage III bij dit besluit; 

c) het opstellen van de arbeidsongevallensteek-

kaart waarvan de inhoud is bepaald in bijlage 

IV bij dit besluit of het invullen van het formu-

lier voor de aangifte van het arbeidsongeval, 

overeenkomstig artikel 28 van het koninklijk 

besluit van 27 maart 1998 betreffende het be-

leid inzake het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk;  

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, overeenkom-

stig 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;  

3° 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. 

3° de documenten op te stellen, aan te vullen of te vi-

seren in het kader van de keuze, de aankoop, het 

gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

4° de kennisgevingen die in toepassing van de wet en 

zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten 

worden verricht bij te houden. 

4° de kennisgevingen die in toepassing van de wet en 

zijn uitvoeringsbesluiten aan de overheid moeten 

worden verricht bij te houden. 

5° taken in het kader van het secretariaatswerk van 5° taken in het kader van het secretariaatswerk van het 



 

 

het Comité te verrichten zoals bepaald in de re-

glementering die de werking van het Comité vast-

stelt. 

Comité te verrichten zoals bepaald in de reglemen-

tering die de werking van het Comité vaststelt. 

6° bijhouden van het document bedoeld in artikel 13, 

tweede lid, 8°, van het koninklijk besluit van 27 

maart 1998 betreffende het beleid inzake het wel-

zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk.  

6° bijhouden van het document bedoeld in artikel 13, 

tweede lid, 8°, van het koninklijk besluit van 27 

maart 1998 betreffende het beleid inzake het wel-

zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk.  

§ 2. In het kader van de opdrachten inzake gezond-

heidstoezicht bepaald in artikel 6 zijn volgende taken 

voorbehouden aan de afdeling belast met het medisch 

toezicht: 

§ 2. In het kader van de opdrachten inzake gezond-

heidstoezicht bepaald in artikel 6 zijn volgende taken 

voorbehouden aan de afdeling belast met het medisch 

toezicht: 

a) ervoor zorgen dat de werknemers die het slachtof-

fer 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; 

a) ervoor zorgen dat de werknemers die het slachtoffer 

zijn van een ongeval of getroffen worden door ziek-

te, de eerste hulp en de dringende verzorging krij-

gen, tenzij andere medische diensten opgericht in 

toepassing van de wet van 10 april 1971 op de ar-

beidsongevallen hiermee belast zijn; 

b) de aangifte doen van beroepsziekten. b) de aangifte doen van beroepsziekten. 

Art. 18.- Opdat de preventieadviseurs hun opdrach-

ten en activiteiten doeltreffend zouden kunnen ver-

vullen: 

Art. 18.- Opdat de preventieadviseurs hun opdrachten 

en activiteiten doeltreffend zouden kunnen vervullen: 

1° stelt de werkgever hen in kennis van de fabricage-

procédés, de werktechnieken, de werk- en pro-

duktiemethodes evenals de stoffen en producten 

die in de onderneming worden aangewend of die 

men zich voorneemt in de onderneming aan te 

wenden; 

1° stelt de werkgever hen in kennis van de fabricage-

procédés, de werktechnieken, de werk- en pro-

duktiemethodes 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 fabricageprocedés, de werktechnieken of instal-

laties indien zij bestaande risico’s kunnen vererge-

ren of er nieuwe kunnen doen ontstaan, evenals 

wanneer nieuwe producten worden gebruikt of ge-

fabriceerd; 

2° licht de werkgever hen in en raadpleegt hij hen 

over de wijzigingen die worden aangebracht aan de 

fabricageprocedés, de werktechnieken of installa-

ties indien zij bestaande risico’s kunnen verergeren 

of er nieuwe kunnen doen ontstaan, evenals wan-

neer nieuwe producten worden gebruikt of gefabri-

ceerd en over de wijzigingen die worden aange-

bracht aan de andere elementen van de arbeids-

organisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoor-

waarden, de arbeidsomstandigheden en de in-

terpersoonlijke relaties op het werk die aanlei-

ding kunnen geven tot psychosociale risico’s op 

het werk; 
 

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 

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 op-



 

 

opdrachten van de interne dienst te vervullen; drachten van de interne dienst te vervullen; 

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 arbeids-

plaats worden uitgevoerd door de tussenkomst van 

ondernemingen van buitenaf, zelfstandigen of uit-

zendkrachten; 

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 arbeids-

plaats worden uitgevoerd door de tussenkomst van 

ondernemingen van buitenaf, zelfstandigen of uit-

zendkrachten; 

5° deelt de werkgever aan de preventieadviseur belast 

met de leiding van de dienst de lijst van de werk-

nemers mede, met de gegevens nodig voor de uit-

oefening van zijn opdrachten. 

5° deelt de werkgever aan de preventieadviseur belast 

met de leiding van de dienst de lijst van de werk-

nemers mede, met de gegevens nodig voor de uitoe-

fening van zijn opdrachten. 

Art. 26.- De preventieadviseurs hebben het recht en 

de plicht alle contacten die nodig zijn voor de uitvoe-

ring van hun opdrachten te onderhouden met de ex-

terne dienst, de externe diensten voor technische con-

troles op de werkplaats en alle andere diensten of 

instellingen die gespecialiseerd zijn of bijzonder be-

voegd zijn op het gebied van arbeidsveiligheid, ge-

zondheid, hygiëne, ergonomie, leefmilieu en psycho-

sociale belasting veroorzaakt door het werk of op het 

gebied van de mindervaliden, onder dezelfde voor-

waarden als deze bepaald in artikel 4, vierde lid. 

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 de psychosociale aspecten 

van het werk of op het gebied van de mindervaliden, 

onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald in artikel 

4, vierde lid. 

 

BIJLAGE III. - Jaarverslag van de interne Dienst 

voor Preventie en Bescherming op het werk be-

doeld in artikel 7, § 1, 2°, b) 

 

BIJLAGE III. - Jaarverslag van de interne Dienst 

voor Preventie en Bescherming op het werk be-

doeld in artikel 7, § 1, 2°, b) 

VIIbis. Inlichtingen betreffende de preventie van de 

psychosociale belasting veroorzaakt 

door het werk 

 

VIIbis. Inlichtingen betreffende de preventie van psy-

chosociale risico’s op het werk 

1. Collectieve preventiemaatregelen die werden ge-

nomen om de psychosociale belasting veroorzaakt 

door het werk te voorkomen: 

 

1. Collectieve preventiemaatregelen die werden geno-

men om de psychosociale risico’s op 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. Aantal verzoeken tot risicoanalyse van een speci-

fieke arbeidssituatie bedoeld in artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende 

de preventie van psychosociale risico’s op het 

werk. 

 

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 ver-

trouwenspersoon: 

 

3. Incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks 

werden gemeld aan de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur psychosociale aspecten: 

 

3.1. informele interventies: 

 

3.1 Informele psychosociale interventies 

 

a. aantal interventies door de vertrouwensper-

soon; 

a. Aantal interventies door de vertrouwensper-

soon 

b. aantal interventies door de preventieadviseur; 

 

b. Aantal interventies door de preventieadviseur 

psychosociale aspecten 
c. betrokken partijen: 

 
 

c.1. aantal volgens persoon die de interven-

tie 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 arbeids-

plaats; 

 

 

d. aantal volgens de aard van de interventie: 

 

c. Aantal volgens de aard van de interventie 

 

d.1. onthaal, advies; c.1. Advies, onthaal 

d.2. interventie; c.2. Interventie 

d.3. bemiddeling; c.3. Verzoening 

d.4. andere; 

 
 

3.2. formele interventies: 

 

3.2 Formele psychosociale interventies 

a. totaal aantal met redenen omklede klachten; 

 

a. Aantal verzoeken 

 a.1. met een hoofdzakelijk collectief ka-

rakter (buiten feiten van geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag op het werk) 

 a.2. met een hoofdzakelijk individueel ka-

rakter (buiten feiten van geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag op het werk) 

 a.3 voor feiten van geweld, pesterijen of on-

gewenst seksueel gedrag op het werk 

 

b. totaal aantal met redenen omklede klachten b. Totaal aantal verzoeken tot formele psychoso-



 

 

ingediend na een informele interventie; 

 

ciale interventie ingediend na een informele 

psychosociale 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; 

 
 

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 arbeids-

plaats; 

 

 

d. aantal feiten volgens hun aard: 

 
 

d.1. geweld;  

d.2. pesterijen;  

d.3. ongewenst seksueel gedrag;  

d.4. andere; 

 
 

e. aantal maatregelen: 

 

c. Aantal maatregelen 

 

e.1. individuele maatregelen; c.1. Individuele maatregelen 

e.2. collectieve maatregelen; c.2. Collectieve maatregelen 

e.3. geen maatregelen; c.3. Geen maatregelen 

e.4. interventie door de algemene directie 

toezicht welzijn op het werk. 

 

c.4. Interventie door de inspectie van het toe-

zicht op het 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 veroor-

zaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

4. Register van feiten van derden bedoeld in artikel 5 

van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betref-

fende de preventie van psychosociale risico’s op het 

werk 

 

a. Aantal geregistreerde feiten. 

 

a. Aantal geregistreerde feiten 

 

b. Aantal volgens de aard van de feiten: 

 

b. Aantal volgens de aard van de feiten 

 

b.1. lichamelijk geweld; b.1. lichamelijk geweld 

b.2. psychisch geweld; b.2. psychisch geweld 

b.3. pesterijen; b.3. pesterijen 

b.4. ongewenst seksueel gedrag; b.4. ongewenst seksueel gedrag 

b.5. andere. 

 

b.5. andere 

 

KB van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescher-

 



 

 

ming op het werk 

 
Art. 19.- § 1. De externe dienst bestaat uit twee afde-

lingen, namelijk een afdeling belast met risicobeheer-

sing die multidisciplinair is samengesteld en een af-

deling belast met het medisch toezicht. 

Art. 19.- § 1. De externe dienst bestaat uit twee afde-

lingen, namelijk een afdeling belast met risicobeheer-

sing die multidisciplinair is samengesteld en een afde-

ling belast met het medisch toezicht. 

§ 2. De externe dienst is samengesteld uit preventie-

adviseurs die kunnen bijgestaan worden door ver-

pleegkundigen die houder zijn van een graduaatsdi-

ploma, door sociaal assistenten of door personen die 

met vrucht een erkende cursus van aanvullende vor-

ming van ten minste het tweede niveau hebben be-

eindigd. 

§ 2. De externe dienst is samengesteld uit preventiead-

viseurs die kunnen bijgestaan worden door verpleeg-

kundigen 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 oefe-

nen hun activiteiten uit onder de verantwoordelijk-

heid van de preventieadviseurs die zij bijstaan. 

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. 

In toepassing van artikel 18, 5°, a) wordt een eerste 

bezoek aan de arbeidsplaatsen bij alle werkgevers uit-

gevoerd door een preventieadviseur bedoeld in artikel 

22. 

Bij de werkgevers waar geen enkele werknemer on-

derworpen 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 preventiead-

viseur bijstaat en die met succes een erkende aanvul-

lende vorming van ten minste niveau twee gevolgd 

heeft. 

Bij de werkgevers waar geen enkele werknemer on-

derworpen 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 uitge-

voerd door een persoon die de preventieadviseur bij-

staat en die met succes een erkende aanvullende vor-

ming van ten minste niveau twee gevolgd heeft. 

Bij de werkgevers waar de werknemers een veilig-

heidspost waarnemen of blootstaan aan een fysieke, 

mentale of psychosociale belasting, wordt het jaar-

lijks 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 risicoana-

lyse. 

Bij de werkgevers waar de werknemers een veilig-

heidspost waarnemen of blootstaan aan een fysieke of 

mentale belasting of aan psychosociale risico’s op 

het werk, wordt het jaarlijks bezoek aan de arbeids-

plaatsen uitgevoerd door een persoon die de preventie-

adviseur 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 aan-

doeningen die hun oorsprong vinden in het beroep, 

wordt een jaarlijks bezoek aan de arbeidsplaatsen 

uitgevoerd door een preventieadviseur bedoeld in het 

Bij de werkgevers waar de werknemers blootstaan aan 

fysische, chemische of biologische agentia, die ver-

antwoordelijk zijn voor beroepsziekten of aandoenin-

gen die hun oorsprong vinden in het beroep, wordt een 

jaarlijks bezoek aan de arbeidsplaatsen uitgevoerd door 

een preventieadviseur bedoeld in het voorgaande lid.  



 

 

voorgaande lid.  

§ 3. De persoon belast met de leiding van een afde-

ling draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uit-

voering van de activiteiten van de afdeling. 

§ 3. De persoon belast met de leiding van een afdeling 

draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering 

van de activiteiten van de afdeling. 

 

KB van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor 

preventie en bescherming op het werk 

 
Art. 3.- Het comité brengt een voorafgaand advies uit 

over: 

Art. 3.- Het comité brengt een voorafgaand advies uit 

over: 

1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen mid-

delen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, meteen 

of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben 

voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoe-

ring van hun werk; 

 

1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen mid-

delen, 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 technologie-

en, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en 

de gezondheid van de werknemers, verbonden aan 

de keuzen inzake uitrusting, de arbeidsomstandig-

heden 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; 

2° de planning en invoering van nieuwe technologieën, 

wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de ge-

zondheid 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 col-

lectieve 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 an-

dere instellingen en deskundigen; 

3° de keuze of de vervanging van een externe dienst 

voor technische controles op de werkplaats en ande-

re instellingen en deskundigen; 

4° de keuze of de verandering van de diensten waar-

op een beroep wordt gedaan in toepassing van de 

arbeidsongevallenwetten; 

4° de keuze of de verandering van de diensten waarop 

een beroep wordt gedaan in toepassing van de ar-

beidsongevallenwetten; 

5° elke maatregel die overwogen wordt om de tech-

nieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan 

te passen en om de beroepsvermoeidheid te voor-

komen; 

5° elke maatregel die overwogen wordt om de tech-

nieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan 

te passen en om de beroepsvermoeidheid te voor-

komen; 

6° de specifieke maatregelen voor de inrichting van 

de arbeidsplaats teneinde, in voorkomend geval, 

rekening te houden met de tewerkgestelde min-

dervalide werknemers; 

6° de specifieke maatregelen voor de inrichting van de 

arbeidsplaats teneinde, in voorkomend geval, reke-

ning te houden met de tewerkgestelde mindervalide 

werknemers; 

7° de keuze, de aankoop, het onderhoud en het ge-

bruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en col-

7° de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik 

van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve 



 

 

lectieve beschermingsmiddelen. beschermingsmiddelen. 

 8° de andere elementen van de arbeidsorganisatie, 

de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de ar-

beidsomstandigheden en de interpersoonlijke rela-

ties op het werk die aanleiding kunnen geven tot 

psychosociale risico’s op het werk. 

 

Art. 25.- Nemen eveneens deel aan de vergaderingen 

van het comité, met raadgevende stem: 

Art. 25.- Nemen eveneens deel aan de vergaderingen 

van het comité, met raadgevende stem: 

1° de preventieadviseur belast met het medisch toe-

zicht, dat deel uitmaakt van de interne dienst; 

1° de preventieadviseur belast met het medisch toe-

zicht, 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 aanwezig-

heid vereist is ingevolge de verhouding die is 

vastgesteld tussen de centrale dienst en de afdelin-

gen 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; 

2° de preventieadviseur belast met de leiding van de 

interne dienst, wanneer de dienst uit verschillende 

afdelingen bestaat telkens wanneer zijn aanwezig-

heid vereist is ingevolge de verhouding die is vast-

gesteld tussen de centrale dienst en de afdelingen in 

toepassing van artikel 15, eerste lid van het Konink-

lijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de inter-

ne 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 preventieadvi-

seurs van de externe dienst, telkens wanneer er op 

de agenda een punt staat dat behoort tot hun bij-

zondere bevoegdheid en inzonderheid bij de be-

spreking van het globaal preventieplan, het jaar-

lijks actieplan en het medisch jaarverslag; 

 

3° de andere preventieadviseurs van de interne dienst 

dan deze bedoeld in 1° en 2°, en de preventieadvi-

seurs van de externe dienst, telkens wanneer er op 

de agenda een punt staat dat behoort tot hun bijzon-

dere bevoegdheid en inzonderheid bij de bespreking 

van het globaal preventieplan, het jaarlijks actieplan 

en het medisch jaarverslag; 

 

4° de afgevaardigdenwerklieden bij het toezicht op 

de graverijen en de groeven, wat de groeven in de 

open lucht en hun aanhorigheden betreft. 

4° de afgevaardigdenwerklieden bij het toezicht op de 

graverijen en de groeven, wat de groeven in de open 

lucht en hun aanhorigheden betreft. 

 5° de vertrouwenspersonen telkens wanneer er op 

de agenda een punt staat dat betrekking heeft op de 

preventie van psychosociale risico’s op het werk. 

 

Het secretariaat stelt deze personen in kennis van de 

datum en de agenda van de vergadering. 

Het secretariaat stelt deze personen in kennis van de 

datum en de agenda van de vergadering. 

 

KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 

 

 



 

 

Art. 2.- Voor de toepassing van de bepalingen van 

dit besluit wordt verstaan onder: 

 

Art. 2.- Voor de toepassing van de bepalingen van dit 

besluit wordt verstaan onder: 

 

1° veiligheidsfunctie: 

 

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 ande-

re werknemers van de onderneming of van onder-

nemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen; 

 

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 ge-

bruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die 

werktuigen en installaties of het dragen van die wa-

pens de veiligheid en gezondheid van andere werk-

nemers van de onderneming of van ondernemingen 

van buitenaf, in gevaar kan brengen; 

 

2° functie met verhoogde waakzaamheid: 

 

2° functie met verhoogde waakzaamheid: 

 

elke werkpost die bestaat uit het permanent toe-

zicht op de werking van een installatie en waar 

een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoe-

ring van het toezicht, de veiligheid en gezondheid 

van andere werknemers van de onderneming of 

van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan 

brengen;  

 

elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht 

op de werking van een installatie en waar een ge-

brek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van 

het toezicht, de veiligheid en gezondheid van ande-

re werknemers van de onderneming of van onder-

nemingen van buitenaf in gevaar kan brengen;  

 

3° activiteit met welbepaald risico: 

 

3° activiteit met welbepaald risico: 

 

elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resulta-

ten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van:  

 

elke activiteit of werkpost waarvoor uit de resulta-

ten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van:  

 

a)  een identificeerbaar risico voor de gezondheid 

van de werknemer, te wijten aan de blootstel-

ling aan een fysisch agens, een biologisch of 

chemisch agens;  

 

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 ver-

bonden is aan de zwaarte van het werk of aan 

monotoon en tempogebonden werk en een 

identificeerbaar risico op een fysieke of menta-

le werkbelasting voor de werknemer;  

 

b)  een verband tussen de blootstelling aan een belas-

ting van ergonomische aard of die verbonden is aan 

de zwaarte van het werk of aan monotoon en tem-

pogebonden werk en een identificeerbaar risico op 

een fysieke of mentale werkbelasting voor de 

werknemer;  

 

c)  een verband tussen de activiteit en een identi-

ficeerbaar risico voor psychosociale belasting 

van de werknemer;  

c) een identificeerbaar risico voor de gezondheid 

van de werknemer, te wijten aan de verhoogde 

blootstelling aan psychosociale risico’s op het 

werk; 

 



 

 

4° activiteit verbonden aan voedingswaren: 

 

4° activiteit verbonden aan voedingswaren: 

 

elke activiteit die een behandeling of een onmid-

dellijk contact inhoudt met voedingswaren of -

stoffen die zijn bestemd voor consumptie ter 

plaatse of voor verkoop en die kunnen worden 

besmet of bezoedeld;  

 

elke activiteit die een behandeling of een onmiddel-

lijk contact inhoudt met voedingswaren of -stoffen 

die zijn bestemd voor consumptie ter plaatse of 

voor verkoop en die kunnen worden besmet of be-

zoedeld;  

 

5° risicoanalyse: 

 

5° risicoanalyse: 

 

de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het ko-

ninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het 

beleid inzake het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk;  

 

de risicoanalyse bedoeld in artikel 8 van het konink-

lijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid 

inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoe-

ring van hun werk;  

 

6° risico: 

 

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;  

 

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: 

 

7° werkpost: 

 

de plek waar men werkt, het toestel of het geheel 

van uitrustingen waarmee men werkt, evenals de 

onmiddellijke werkomgeving;  

 

de plek waar men werkt, het toestel of het geheel 

van uitrustingen waarmee men werkt, evenals de 

onmiddellijke werkomgeving;  

 

8° Comité: 

 

8° Comité: 

 

het Comité voor Preventie en Bescherming op het 

werk, bij ontstentenis van een Comité, de vak-

bondsafvaardiging en bij ontstentenis van een 

vakbondsafvaardiging de werknemers zelf over-

eenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de 

wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk;  

 

het Comité voor Preventie en Bescherming op het 

werk, bij ontstentenis van een Comité, de vak-

bondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vak-

bondsafvaardiging de werknemers zelf overeen-

komstig 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 inza-

ke het welzijn: 

 

9° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake 

het welzijn: 

 

het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betref-

fende het beleid inzake het welzijn van de werk-

nemers bij de uitvoering van hun werk; 

 

het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffen-

de het beleid inzake het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk; 

 

10° de wet: 

 

10° de wet: 

 

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het wel-

zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  



 

 

werk.  

 

 

Art. 6.- § 1. Op basis van de resultaten van de per-

manente risicoanalyse maakt de werkgever in functie 

van het totaal aantal tewerkgestelde werknemers vol-

gende lijsten op en houdt deze bij: 

 

Art. 6.- § 1. Op basis van de resultaten van de perma-

nente 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 wel-

bepaald risico en activiteiten verbonden aan voe-

dingswaren; 

1° een lijst met de veiligheidsfuncties, functies met 

verhoogde waakzaamheid en activiteiten met wel-

bepaald risico en activiteiten verbonden aan voe-

dingswaren; 

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; 

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 wel-

bepaald risico of activiteit verbonden aan voe-

dingswaren; 

3° een naamlijst met de werknemers die onderwor-

pen zijn aan de verplichte inentingen of tuberculi-

netests; 

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. 

4° een nominatieve lijst van de werknemers bedoeld 

in artikel 5, § 1. 

Bovendien duidt hij voor elke activiteit met een wel-

bepaald 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. 

 

Bovendien duidt hij voor elke activiteit met een wel-

bepaald 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 

situaties waaraan de werknemer wordt blootgesteld 

die psychosociale risico’s op het werk inhouden aan. 

 

 

§ 2. De in § 1, 2° en 3° bedoelde naamlijsten vermel-

den bovendien voor elke werknemer: 

 

§ 2. De in § 1, 2° en 3° bedoelde naamlijsten vermel-

den bovendien voor elke werknemer: 

 

1) naam en voornaam; 1) naam en voornaam; 

2) geslacht; 2) geslacht; 

3) geboortedatum; 3) geboortedatum; 

4) datum van de laatste verplichte gezondheidsbe-

oordeling. 

4) datum van de laatste verplichte gezondheidsbeoor-

deling. 

Deze lijsten worden naamlijsten van het gezond-

heidstoezicht genoemd en worden bij het jaarlijks 

actieplan gevoegd. 

 

Deze lijsten worden naamlijsten van het gezondheids-

toezicht genoemd en worden bij het jaarlijks actieplan 

gevoegd. 

 

 


