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Belgische wetgeving Veiligheid een Gezondheid (Welzijn) op het 
werk. 
 
 
Samenvatting: 
 
In België geldt inzake welzijn op het werk de Wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Onder deze 
kaderwet werden diverse uitvoeringsbesluiten (KB’s) uitgevaardigd. Al deze wettelijke 
bepalingen worden gebundeld in het reglement: de Codex over het welzijn op het 
werk. Hiernaast bestaat ook nog het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming (ARAB) met de oudere nog geldende wettelijke bepalingen 
inzake veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. Verder bestaat er 
een Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en andere wetgeving die 
raakvlakken heeft met veiligheid ondermeer betreffende de brandveiligheid, de 
personenliften, productveiligheid, consumentenveiligheid… 
Inzake arbeidsongevallen - aansprakelijkheidsregeling geldt de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgaand overzicht belicht het algemeen kader van de wetgeving. Hierbij wordt eerst 
het hoofdstuk aansprakelijkheid en vervolgens het hoofdstuk reglementering welzijn op 
het werk samengevat.  
Deze samenvatting is gericht op kleine ondernemingen met minder dan 20 
werknemers. 



Reglementering welzijn op het werk – situering - voor kleine werkgevers - Eric Van de Plas 2/42 
 
1. Algemene verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
 
Een werkgever, leidinggevenden en werknemers hebben rechten en plichten. Wie 
rechten en plichten heeft draagt een zekere verantwoordelijkheid. Dit wil zeggen dat 
men zich moet verantwoorden over het betreffende doen en laten. 
 
Dit betekent ook dat men kan aangesproken worden door iemand die zich benadeeld 
voelt. Het gaat in dit geval om de rechten van degene die schade heeft geleden ten 
overstaan van degene die de schade heeft berokkend. 
 
Bijvoorbeeld een leidinggevende kan aansprakelijk gesteld worden omwille van zijn 
toebedeelde verantwoordelijkheid. Dit wilt zeggen dat hij eventueel de gevolgen ervan 
moet dragen. 
 
Er zijn meerdere soorten aansprakelijkheid zoals: 
 
Morele aansprakelijkheid 
Contractuele aansprakelijkheid  
Aansprakelijkheid in het kader van de arbeidsovereenkomsten 
Strafrechtelijke aansprakelijkheid 
Burgerlijke aansprakelijkheid 
 
1.1. Morele aansprakelijkheid 
 
Morele aansprakelijkheid is gebaseerd op de algemene aanvaardbare opvatting van 
moraal en geweten in onze samenleving: het is de plicht van iedereen om het welzijn 
van zijn medemens in zijn gedrag op te nemen.  
Het is de gemeenschap (betrokkenen, collega’s, buren, vrienden, familie, media…) die 
zullen oordelen en veroordelen en dit volgens eigen aanvoelen en inzichten met alle 
sociale gevolgen vandien. Hiervoor bestaan geen geschreven, objectieve of rationele 
regels. Het hoeft geen betoog dat dergelijke al dan niet terechte veroordeling door de 
gemeenschap erg belastend kan zijn voor de betrokkene. 
Vingerwijzing, uitstoting zijn maar een paar fenomenen die kunnen optreden. 
 
1.2. Contractuele aansprakelijkheid – arbeidsovereenkomst. 
 
Deze vorm van aansprakelijkheid wordt ingeroepen bij het niet-naleven van een 
overeenkomst tussen de betrokkenen. 
De financiële consequenties kunnen contractueel vastgelegd (en beperkt) worden. 
 
De aansprakelijkheid in het kader van de arbeidsovereenkomst is een bijzondere vorm 
van contractuele aansprakelijkheid. 
 
Er bestaat een aparte aansprakelijkheidsregeling inzake arbeidsovereenkomsten, die 
is opgenomen in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
Het komt erop neer dat: 

- De werkgever moet handelen als een goede huisvader. 
- De werknemer is slechts aansprakelijk in geval van: 

o een zware fout 
o bedrog of opzet 
o herhaaldelijk voorkomende lichte fouten 



Reglementering welzijn op het werk – situering - voor kleine werkgevers - Eric Van de Plas 3/42 
 
De burgerlijke aansprakelijkheid van werknemers (en dus ook van leidinggevenden), 
voor schade berokkend aan de werkgever of aan derden, tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, wordt beperkt door art. 18. van de Arbeidsovereenkomstenwet.  
Alleen de opzettelijke, de zware en de herhaaldelijk voorkomende lichte fout van de 
werknemer kan aanleiding zijn tot aansprakelijkheid.  
Voor schade veroorzaakt door een eenmalige lichte fout is een werknemer dus niet 
aansprakelijk. 
 
In dergelijk geval kan een werknemer niet aansprakelijk gesteld worden voor het 
vergoeden van de schade bij een ongeval waarvan een uitzendkracht of werknemer 
van een onderaannemer het slachtoffer is. 
 
De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer bepaalt letterlijk de rechten 
en plichten van beide partijen, alsook de straf bij niet naleving. 
 
1.3. Strafrechterlijke aansprakelijkheid 
 
1.3.1. Het Strafwetboek 
 
De strafrechterlijke aansprakelijkheid spruit voort uit de schending van de regels die de 
gemeenschap heeft opgelegd met het oog op de orde die zij noodzakelijk acht voor het 
samenleven. Men kan derhalve door de gemeenschap ter verantwoording worden 
geroepen voor het doen en laten waarvan de gemeenschap vindt dat zij niet mogen. 
Deze aansprakelijkheid ontstaat enkel als zowel de misdrijven als de straffen 
ondubbelzinnig bij wet werden bepaald. Geen straf zonder wet. 
Niemand kan zich van deze verantwoordelijkheid ontrekken, noch door een 
contractuele regeling, noch door een verzekering aan te gaan. 
 
De overheid (rechterlijke macht) kan straffen wanneer de openbare orde verstoord 
wordt door overtreding van een strafregel. 
 
Hoofdzakelijk wordt hierbij verwezen naar het Strafwetboek. In het kader van 
arbeidsveiligheid zijn de artikels 418, 419, 420 van belang. 
 
Wanneer een werknemer het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, kan de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid bedoeld in het Strafwetboek ingeroepen worden.  
Artikel 418 bepaalt: «"Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is 
hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het 
oogmerk om de persoon van een ander aan te randen".» 
Artikel 419 bepaalt: «"Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met een geldboete van 50 tot 1 000 EUR".» 
Artikel 420 bepaalt: «"Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of 
verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en met een geldboete van 50 tot 500 EUR, of met één van die straffen 
alleen".» 
In deze gevallen stelt de wet een bepaalde gedraging strafbaar, namelijk een kwaad in de vorm van 
doding of letsel door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg. Het kwaad kan ontstaan door het 
stellen van een handeling of door precies niet te handelen. Het gaat om de niet-naleving van een 
algemene zorgvuldigheidsplicht die aan ieder normaal mens opgelegd wordt, ongeacht of er een 
specifieke reglementaire verplichting bestaat, met andere woorden elke fout die letsel of dood 
veroorzaakt, kan aanleiding geven tot een sanctie. 
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De straf is: 
- in geval van doding steeds een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een geldboete 
van 250 tot 5 000 EUR. 
- in geval van letsel, ofwel een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, ofwel een 
geldboete van 250 tot 2 500 EUR, ofwel beiden. 
Iedereen kan de straf oplopen. Een leidinggevende kan voorzichtigheid en voorzorg verweten 
worden en bijgevolg vervolgd en veroordeeld worden wegens overtreding van bovenstaande artikels 
uit het Strafwetboek. 
 
1.3.2 Het Sociaal Strafwetboek 
 
In het Staatsblad van 1 juli 2010 verschenen de wet van 6 juni 2010 tot invoering van 
het Sociaal Strafwetboek en de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het 
sociaal strafrecht. Dit legt de basis voor het Sociaal Strafwetboek. Het wordt ten 
laatste op 1 juli 2011 van kracht. (Er is nog een KB nodig om alles in werking te 
stellen). 
 
Naar analogie met het algemeen Strafwetboek bundelt het Sociaal Strafwetboek alle 
bepalingen in het kader van het sociaal recht (arbeids- en sociaalzekerheidsrecht), dus 
ook de strafbepalingen inzake welzijn op het werk. Deze zijn dus niet alleen meer te 
vinden in de Welzijnswet.  
 
De strafbepalingen in de Welzijnswet werden niet herschreven. In het Sociaal 
Strafwetboek worden voorlopig middelmatige straffen voorzien voor inbreuken in 
verband met welzijn op het werk. Bij verzwarende omstandigheden worden er wel 
strengere straffen voorzien. 
 
Het Sociaal Strafwetboek omvat twee boeken: 
Boek I bevat de procedureregels, het stelsel van de administratieve geldboetes en het 
algemene stelsel van straffen. 
Boek II heeft betrekking op de inbreuken. Voor wat betreft de materie welzijn op het 
werk, wordt dit geregeld in de artikels 117 t.e.m. 133.  
 
Nieuw is de invoering van het begrip administratieve geldboete, nu ook voor inbreuken 
inzake welzijn op het werk. Dit houdt ondermeer in dat voortaan ook minder ernstige 
inbreuken kunnen gesanctioneerd worden. 
 
 
Verder worden de sancties ingedeeld in vier niveaus: 
 
Niveau 1: administratieve geldboete van 10 tot 100 €. 
(Voorbeelden: niet-naleving van louter administratieve verplichtingen, inbreuken op de 
CAO’s) 
 
Niveau 2: strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 € 
Of administratieve geldboete van 25 tot 250 € 
(Voorbeelden: sommige inbreuken op de reglementering betreffende pesterijen en 
geweld op het werk (op het niveau van de preventie), belemmeringen van de goede 
werking van het comité PBW.) 
 
Niveau 3: strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 € 
Of administratieve geldboete van 50 tot 500 € 
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(Voorbeelden: gewone inbreuken op de reglementering betreffende het welzijn op het 
werk, geen verzekering voor arbeidsongevallen, moedwillig en bewust niet-aangeven 
van arbeidsongevallen…) 
 
Niveau 4: gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar 
En/of strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 € 
Of administratieve geldboete van 300 tot 3000 € 
(Voorbeelden: zware inbreuken op de reglementering betreffende welzijn op het werk 
(die bijvoorbeeld tot een arbeidsongeval hebben geleid), inbreuken op de veiligheid en 
gezondheid van jonge werknemers, niet-naleven van de maatregelen genomen door 
de arbeidsinspectie, geweld/pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) 
 
De geldboetes dienen vermenigvuldigd te worden met de wettelijke opdeciemen  
(x 5, 5) 
 
Bovendien bestaat het mechanisme waarbij de boete vermenigvuldigd wordt met het 
aantal personen dat bij de inbreuk betrokken is (met een bovengrens van 100). 
 
 
1.3.3. De Welzijnswet (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk) 
 
De Welzijnswet is een strafwet die in de eerste instantie verplichtingen oplegt aan de 
werkgevers. Werkgevers zijn diegene die onder hun gezag personen tewerkstellen. 
Werkgevers zijn meestal rechtspersonen. In de praktijk zijn de lasthebbers van deze 
rechtspersonen als natuurlijke personen belast met de naleving van de verplichtingen. 
In de eerste plaats is dit de persoon belast met het dagelijks beheer van de 
onderneming, dus gedelegeerd bestuurders, zaakvoerders… 
De werkgever is dus te beschouwen als de hoofdverantwoordelijke. 
 
Maar ook de overige personen die deel uit maken van de hiërarchie 
vertegenwoordigen op hun niveau de werkgever en zijn ertoe gehouden gebruik te 
maken van hun macht en gezag bij het uitvoeren van hun leidinggevende functie. Dit 
geldt dus ook voor het aspect welzijn op het werk. 
 
Wel is het zo dat er in de welzijnsreglementering weinig rechtstreeks de 
verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de “leidinggevende”. Zoals hoger vermeld, 
ontbreekt zelfs een wettelijke definitie van leidinggevende of hiërarchische lijn. 
 
In de praktijk is een leidinggevende al wie (al dan niet gedeeltelijk) gezag uitoefent en 
de bevoegdheid heeft opdrachten en bevelen te geven. Het gaat dus over managers, 
directeurs, werkplaatsverantwoordelijken, supervisors, ploegbazen, ploegleiders, 
meestergasten enz… 
 
In de praktijk zijn de betreffende leidinggevenden zich niet steeds bewust van hun 
verantwoordelijkheid en stelt zich vaak het probleem van gedeelde 
verantwoordelijkheid. En zoals de volksmond zegt: gedeelde verantwoordelijkheid is 
geen verantwoordelijkheid. 
Maar dit belet niet dat leidinggevenden mee beschuldigd, gedagvaard en veroordeeld 
kunnen worden. 
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Strafsancties (geldboete en gevangenisstraf) waren opgenomen in art 81 tot 94. Sinds 
de invoering van het Sociaal Strafwetboek is deze materie hierin opgenomen. 
 
Verband tussen de sancties voorzien in Het Sociaal Strafwetboek  en het 
gewone Strafwetboek 
 
Er kunnen twee types van strafsancties toegepast worden. Enerzijds gelden de specifieke 
strafsancties van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk (zie Sociaal Strafwetboek). Anderzijds kunnen in bepaalde gevallen ook de 
regels van het gewone strafrecht toegepast worden. 
De specifieke strafsancties van het Sociaal strafwetboek richten zich tot een aantal wel omschreven 
categorieën van personen en alleen zij kunnen vervolgd worden voor een inbreuk op de welzijnswet 
en de besluiten die in uitvoering daarvan getroffen werden. Deze sancties hebben tot doel ervoor te 
zorgen dat de rechtsregels die met betrekking tot het preventiebeleid worden uitgevaardigd 
daadwerkelijk worden nageleefd. Van zodra er een inbreuk wordt gepleegd op dergelijke rechtsregel 
kunnen de strafsancties worden toegepast. Het is dus niet nodig dat er zich een arbeidsongeval 
heeft voorgedaan. In die zin kan gesteld worden dat de strafsancties van het Sociaal Strafwetboek 
een preventief karakter hebben. Zij zijn a priori van toepassing, d.w.z. nog voor er zich een 
arbeidsongeval heeft voorgedaan. 
 
Wanneer er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan, kunnen ook de gewone regels van het 
Strafwetboek toegepast worden. Wanneer iemand door gebrek aan zorgvuldigheid en voorzorg aan 
een ander letsel toebrengt of de dood van een ander veroorzaakt, kan deze persoon vervolgd 
worden wegens onopzettelijke slagen en verwondingen of onopzettelijke doodslag. Deze 
strafsancties richten zich tot iedereen en kunnen ook toegepast worden als er geen wetgeving 
bestaat die bepaalde preventiemaatregelen oplegt. Het vertrekpunt in deze vorm van 
verantwoordelijkheid is de veroorzaakte schade. In die zin kan gesteld worden dat de strafsancties 
van het gewone strafrecht een remediërend of curatief karakter hebben. Zij zijn a posteriori van 
toepassing, d.w.z. nadat het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan. 
 
 
1.4. Burgerrechterlijke aansprakelijkheid 
 
1.4.1. Het Burgerlijk wetboek 
 
Bij burgerlijke aansprakelijkheid gaat het om de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
medeburgers. Met andere woorden een benadeelde medeburger kan iemand 
aansprakelijk stellen voor geleden schade omwille van een foutief gedrag. 
In tegenstelling tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan de burgerlijke 
aansprakelijkheid contractueel geregeld en verzekerd worden. 
 
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gaat vooral over het vergoeden van de schade die 
door bijvoorbeeld een ongeval aan het slachtoffer, of zijn nabestaanden, veroorzaakt 
werd. 
 
Een slachtoffer kan zich laten vergoeden voor geleden schade en dit op basis van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Een fout van de aansprakelijke dient aangetoond te worden. 
In het kader van veiligheid op het werk zijn vooral de artikels 1382, 1383 en 1384 van 
het Burgerlijk Wetboek van belang. 
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Art. 1382: Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt 
veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te 
vergoeden. 
 
Art. 1383: Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, 
maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft 
veroorzaakt. 
 
Art. 1384: Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door 
zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van 
personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. 
De vader en moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun 
minderjarige kinderen. De meesters en zij die anderen aanstellen, voor de schade 
door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen 
gebezigd hebben. De onderwijzers en de ambachtslieden, voor de schade door hun 
leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht 
staan. 
 
De hierboven geregelde aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en 
ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding 
geeft, niet hebben kunnen beletten. 
 
In de rechtspraak – schuldaansprakelijkheid wordt er veel belang gehecht aan het fout-
begrip. 
 
Een fout wordt vaak aanzien als een overtreding van een wettelijke of reglementaire 
bepaling of van de zorgvuldigheidsnorm. 
 
Hierbij wordt veel belang gehecht aan de naleving van de regels van het goed 
vakmanschap en de overeenstemming met de stand van de techniek.  Een redelijk 
bedrijfsleider, ingenieur, vakman, ambtenaar,... kent zijn vak, is op de hoogte van de 
ontwikkelingen in zijn vakgebied en maakt correct gebruik van de technische 
hulpmiddelen die hem ter beschikking staan. Een gebrek aan onderhoud van een 
installatie zal dan ook meestal een fout uitmaken. De fout kan ook bestaan in het 
gebruik van een onaangepaste of verouderde technologie. Zo is er ook een plicht om – 
redelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen indien men een abnormaal gevaar 
veroorzaakt. In dit verband bestaat er ook de plicht potentiële slachtoffers te 
waarschuwen. Niet alleen als men een gevaar kent, moet men hierop reageren; men 
moet ook nagaan of men geen abnormaal gevaar schept. Volgens bepaalde 
rechtspraak heeft een industrieel ook een onderzoekspicht betreffende de mogelijke 
gevaren die zijn activiteiten kunnen opleveren evenals betreffende de middelen om dit 
gevaar te voorkomen. 
 
Men overtreedt de zorgvuldigheidsnorm enkel als men kon voorzien dat de handeling 
die men stelde, schade kon veroorzaken. 
 
1.4.2. Arbeidsongevallenwet 
 
Voor 1900 werden arbeidsongevallen vergoed op basis van het burgerlijke wetboek. 
Vele ongevallen bleven zonder vergoeding omdat de slachtoffers er niet in slaagden 
de fout van de werkgever te bewijzen. 
Daarom werd het begrip “fout” vervangen door het begrip “professioneel risico” 
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Specifiek voor arbeidsongevallen geldt er een specifieke wetgeving. Inzake 
arbeidsongevallen geldt er een foutloze (objectieve) aansprakelijkheid. De 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet in de vergoeding van materiële 
nadelen die een gevolg zijn van schade aan lichamelijke en geestelijke gaafheid van 
werknemer. In ruil voor deze foutloze aansprakelijkheid van de werkgever geniet de 
werkgever, zijn lasthebbers en de aangestelden van een immuniteit voor verdere 
aansprakelijkheid.  
 
Uitzonderingen op immuniteit: 
Art 46 §1, 1°: Werkgever die een ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of die opzettelijk 
een ongeval heeft veroorzaakt dat tot een AO gevolg heeft. 
 
Art.46 §1, 3°: lasthebber of aangestelde van de werkgever die arbeidsongeval 
opzettelijk heeft veroorzaakt 
 
Art. 46 §1, 4°: tegen andere personen die aansprakelijk zijn voor arbeidsongeval 
 
In dit kader moet opgemerkt worden dat de immuniteit niet geldt in geval een 
uitzendkracht of andere derden (onderaanneming) een arbeidsongevallen hebben. De 
werkgever (inlener) en zijn lasthebbers en aangestelden kunnen in dit geval 
burgerrechtelijk aangesproken worden op grond van het Burgerlijk Wetboek art 1382 
en art 1384. 
 
Art. 46 §1, 7°: werkgever die wettelijke bepalingen arbeidsveilgheid zwaarwichtig heeft 
overschreden en werknemers heeft blootgesteld, terwijl ambtenaren hem schriftelijk 
hebben gewezen op het gevaar 
De schriftelijke ingebrekestelling vermeldt: 

- overtredingen 
- specifiek risico voor arbeidsongevallen 
- te nemen preventiemaatregelen 
- termijn 

 
Werkgevers dienen zich verplicht te verzekeren bij een privéverzekeringsmaatschappij 
tegen deze betreffende aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen. Bij 
overheidsbesturen geldt er een specifieke regeling waarbij deze zelf kan optreden als 
verzekeraar.
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2. Het algemeen wettelijk kader welzijn op het werk 
 
Om de rol van de onderneming goed te situeren dient er een algemeen beeld 
te zijn van het wettelijk kader welzijn op het werk. 
Dit hoofdstuk probeert een bondige samenvatting te geven van de structuur 
en belangrijkste bepalingen.  
 
De reglementering van het welzijn op het werk is een bijzonder uitgebreide en 
vaak ingewikkelde materie. Ze heeft een lange traditie en voortdurende 
evolutie doorgemaakt. Het is de oudste reglementering binnen de sociale 
wetgeving. In de 19de eeuw was er reeds aandacht voor deze materie 
vanwege de grote risico's voor de volksgezondheid en het leefmilieu. 
Aanvankelijk was men niet zozeer begaan met de veiligheid en gezondheid 
van de werknemers binnen de onderneming, maar wel met de gezondheid en 
veiligheid van de omwonenden. Vooral de stijging van het aantal 
arbeidsongevallen eind 19de eeuw, als gevolg van de industrialisering, bracht 
grote maatschappelijke debatten op gang. De wet van 24 december 1903 
betreffende de arbeidsongevallen leidde voor het eerst tot een coherent 
rechtssysteem van maatregelen inzake veiligheid, verplichtingen van de 
werkgever en objectieve (foutloze) aansprakelijkheid van de werkgever bij 
arbeidsongevallen.  
 
De laatste jaren wordt de reglementering bepaald door Europese richtlijnen 
ter zake. 
 
2.1. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 
 
Talrijke uitvoeringsbesluiten werden uitgewerkt in de eerste helft van de 20ste 
eeuw onder invloed van de opkomst van nieuwe industrieën en nieuwe 
technologieën. Tijdens de naoorlogse periode werden praktisch alle 
bestaande regelgevingen inzake geregistreerde inrichtingen en inzake 
veiligheid en gezondheid van de werknemers gecoördineerd in het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).  
Dit Algemeen Reglement werd meermaals aangepast aan de evolutie van de 
arbeidsprocessen en de maatschappelijke visies. 
Een beslissende stap in de ontwikkeling van de regelgeving inzake veiligheid 
en gezondheid was de invoering van het preventiebeleid op 
ondernemingsniveau in 1975. Bij de staatshervorming van 1980 werd 
besloten tot de opsplitsing van de veiligheidsmateries: de interne veiligheid 
ofwel de veiligheid van het personeel bleef een federale bevoegdheid, de 
externe veiligheid ofwel de veiligheid van de omwonenden en de omgeving 
(leefmilieu) werd overgeheveld naar de Gewesten. 
Ten slotte begon de Europese Unie een belangrijke rol te spelen. Aldus 
werden in de loop der jaren verschillende Europese richtlijnen overgenomen 
in de Belgische regelgeving. 
De belangrijkste richtlijn inzake welzijn op het werk is de Europese 
kaderrichtlijn van 1989 (89/391 CEE) inzake de veiligheid en gezondheid op 
het werk. 
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Momenteel is het ARAB voor een groot deel vervangen door de Codex over 
welzijn op het werk. Artikels die nog niet overgeheveld of opgeheven zijn 
blijven verder van kracht.  
 
 
Belangrijk is de samenhang en hiërarchie in de welzijnsreglementering voor 
ogen te houden. Onderstaand schema kan een geheugensteuntje bieden. 
 
Wetgeving: 
 

Reglementen: 

Europese Richtlijnen 
 
 

ARAB (oude reglementering) 

 
 
Welzijnswet  
 
KB's 
 

 
Codex over het welzijn op het werk 
 

 
 
 
2.2. De Codex over het welzijn op het werk (Codex) 
 
Sinds 1992 wordt de Codex opgebouwd en het ARAB afgebouwd. Momenteel 
bestaan beide reglementen naast elkaar.  
De Codex omvat de gecoördineerde teksten van de uitgevaardigde KB’s. 
 
De structuur van de Codex stoelt op een aantal rechtsprincipes en op de 
beginselen van de preventietechniek.  
 
 

 
Structuur van de Codex over het welzijn op het werk: 
 
Titel I: ALGEMENE BEGINSELEN 
 
Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 
Hoofdstuk II: Definities 
Hoofdstuk III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid 
Hoofdstuk IV: Maatregelen i.v.m. het gezondheidstoezicht 
Hoofdstuk V: Maatregelen i.v.m. psycho-sociale belasting veroorzaakt 
door het werk 
  
Titel II: ORGANISATORISCHE STRUCTUUR 
 
Hoofdstuk I: De interne dienst voor PBW 
Hoofdstuk II: De externe dienst voor PBW 
Hoofdstuk III: De externe diensten voor technische controle 
Hoofdstuk IV: De comités voor PBW 
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Hoofdstuk V: De hoge raad voor PBW 
 
Titel III: ARBEIDSPLAATSEN 
 
Hoofdstuk I: Basiseisen  
 Afdeling 1: Veiligeheidssignalisering 
 Afdeling 2: Bescherming van werknemers tegen tabaksrook 
 
Hoofdstuk II: Nutsvoorzieningen; 
Hoofdstuk III: Sociale voorzieningen  
Hoofdstuk IV: Bijzondere arbeidsplaatsen  
 Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken 
 Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto’s 
 Afdeling 3: Loodaccumulatoren 
 Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen 
 Afdeling 5: - 
 Afdeling 6: Verspuitinrichtingen en dergelijke 
 Afdeling 7: Lood- en zinkertsen 
 Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig 
zijn 
 Afdeling 9: Opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen 
 Afdeling 10: Ruimtes met risico’s voor werknemers door explosieve 
atmosfeer 
 
Hoofdstuk V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
Hoofdstuk VI: Werkzaamheden in hyperbare omgeving 
Hoofdstuk VII: Winningsindustrieën en vissersvaartuigen 
 
Titel IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA 
 
Hoofdstuk I: Ventilatie van de werklokalen 
Hoofdstuk II: Thermische omgeving 
Hoofdstuk III: Geluidsomgeving 
Hoofdstuk IV: Trillingen 
Hoofdstuk V : Verlichting 
Hoofdstuk VI: Niet-ioniserende stralingen 
Hoofdstuk VII: Ioniserende stralingen 
 
Titel V : CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE EN BIOLOGISCHE 
AGENTIA 
 
Hoofdstuk I: Chemische agentia 
Hoofdstuk II: Kankerverwekkende agentia 
Hoofdstuk III: Biologische agentia 
Hoofdstuk IV: Asbest 
 
Titel VI: ARBEIDSMIDDELEN 
 
Hoofdstuk I: Algemene beginselen 
Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen  
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 Afdeling 1: Beeldschermen 
 Afdeling 2: Mobiele arbeidsmiddelen 
 Afdeling 3: Arbeidsmiddelen voor het heffen en hijsen van lasten 
 Afdeling 4: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen 
 Afdeling 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden in de 
hoogte 
 
Titel VII: INDIVIDUELE UITRUSTING 
 
Hoofdstuk I: Werkkledij 
Hoofdstuk II: Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Titel VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN 
WERKSITUATIES: 
 
Hoofdstuk I: Moederschapsbescherming 
Hoofdstuk II: Jongeren op het werk 
Hoofdstuk III: Stagiairs 
Hoofdstuk IV: Uitzendarbeid 
Hoofdstuk V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten 
Hoofdstuk VI: - 
Hoofdstuk VII: Nachtarbeiders en werknemers in ploegenarbeid 
 

 
 
2.3. De welzijnswet 
 
De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk vervangt de oorspronkelijke wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de 
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen. 
 
Deze kaderwet heeft een nieuwe reglementair kader vastgelegd en een 
nieuwe aanpak inzake welzijn op het werk ingeluid.  
 
In 101 artikelen worden een groot aantal algemene regels vastgelegd en 
wordt op een meer bindende wijze een aantal algemene en theoretische 
verplichtingen bepaald. De nieuwe welzijnswet laat echter genoeg 
speelruimte om de toepassing van de wetgeving op verschillende manieren te 
laten evolueren via de uitvoeringsbesluiten. 
 
 

Indeling van de welzijnswet 
 
Hoofdstuk I  Toepassingsgebied en definities   
 
Hoofdstuk II  Algemene beginselen     
 
Hoofdstuk III  Bijzondere bepalingen betreffende   
    tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats 



Reglementering welzijn op het werk – situering - voor kleine werkgevers - Eric Van de Plas  13/42    

 
Hoofdstuk IV  Bijzondere bepalingen betreffende    
    werkzaamheden van ondernemingen van  
    buitenaf 
 
Hoofdstuk V  Bijzondere bepalingen betreffende tijdelijke   
    of mobiele bouwplaatsen 
 
Hoofdstuk V bis Bijzondere bepalingen betreffende geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk 

 
Hoofdstuk VI  Preventie- en beschermingsdiensten   
 
Hoofdstuk VII  De Hoge Raad voor PBW 
 
Hoofdstuk VIII  Het Comité voor PBW 
  
Hoofdstuk IX  Aan de organen gemeenschappelijke    
    bepalingen 
 
Hoofdstuk X  Beroep bij de arbeidsgerechten   
 
Hoofdstuk XI  Toezicht en strafbepalingen  
 
Hoofdstuk XI bis Maatregelen om de herhaling van ernstige 

ongevallen te voorkomen 
   
Hoofdstuk XII  Slotbepalingen   
    

 
 
2.3.1. Voornaamste krachtlijnen 
 
De vroegere reglementering was overwegend een “middelenreglementering”  
waarbij de wetgever oplegde aan de werkgevers hoe zij voor veiligheid en 
gezondheid dienden te zorgen in hun bedrijven.  De nieuwe 
welzijnsreglementering is een “opdrachtenreglementering”. Hierbij stelt de 
wetgever dat elke onderneming het doel heeft het welzijnsniveau in zijn 
onderneming te verbeteren door het voeren van een aangepast 
preventiebeleid. 
 
De begrippen veiligheid en gezondheid werden verruimd tot de gehele 
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Daaruit voortvloeiend werd het 
begrip "welzijn op het werk" ingevoerd. 
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2.3.2. Het begrip “welzijn” op het werk 
 
De begrippen veiligheid, gezondheid en hygiëne die vervat waren in de Wet 
van 1952 werden dus vervangen door het begrip "welzijn op het werk", dat het 
geheel van factoren omvat "betreffende de omstandigheden waarin arbeid 
wordt verricht", zoals die door de wet zelf worden opgesomd.  
 
De nieuwe wet definieert dus niet rechtstreeks het begrip "welzijn". Welzijn op 
het werk is een doel dat moet worden nagestreefd via de toepassing van een 
serie opdrachten die betrekking hebben op: 
 - de arbeidsveiligheid; 
 - de bescherming van de gezondheid van de werknemers; 
 - de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk; 
 - de ergonomie; 
 - de arbeidshygiëne; 
 - de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
 - de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft 
 hun invloed op de punten inzake interne veiligheid en gezondheid. 
 
Inmiddels is de welzijnswet meermaals aangepast door ondermeer andere 
wetten en programmawetten. 
 
2.4. Uitvoeringsbesluiten van de Welzijnswet 
 
Ter uitvoering van de Welzijnswet verschenen er diverse uitvoeringsbesluiten 
de eersten zijn van 31 maart 1998. Deze zijn: 
 

- Het Koninklijk Besluit betreffende het beleid inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk. (27 maart 1998). (KB Beleid). 
- Het Koninklijk Besluit betreffende de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. (27 maart 1998) 
- Het Koninklijk Besluit betreffende de externe diensten voor preventie en 
bescherming op het werk. (27 maart 1998). 

 
Sindsdien zijn er nog tal van specifieke KB’s en wijzigings - KB’s verschenen 
waarvan de inhoud toegevoegd werd aan de codex over het welzijn op het 
werk.  
 
Het verwijzen naar de welzijnsreglementering kan op twee manieren. Men 
kan verwijzen naar een artikel in het betreffende KB (en Belgisch Staatsblad) 
of men kan verwijzen naar de plaats waar de betreffende reglementering 
opgenomen is in de Codex. 
 
 
2.5. Kenmerken van het welzijnsbeleid 
 
In de huidige organisatie van het welzijn op het werk worden enkele 
klemtonen gelegd, die we hierna bondig toelichten. 
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De werkgever wordt verplicht tot het voeren van een welzijnsbeleid, 
inzonderheid door het opstellen van een preventieplan.  
 
Enkele taken en opdrachten inzake preventie kunnen door de interne en de 
externe dienst PBW uitgevoerd worden. Wat aan de interne dienst wordt 
toevertrouwd is afhankelijk van de deskundigheid die men in eigen huis heeft. 
In kleinere ondernemingen of instellingen dient verplichtend beroep gedaan te 
worden op een externe preventiedienst. 
 
Het KB betreffende het beleid beschrijft de werking van het preventiebeleid. 
Elke werkgever dient een “dynamisch risicobeheersingsysteem” te 
ontwikkelen.  
 
2.5.1. Het dynamisch karakter van het preventiebeleid. 
 
Het dynamisch karakter van het beleid, zoals dit reeds langer in andere 
domeinen is ingevoerd, werd ook de voornaamste nieuwigheid in het 
preventiebeleid. Verbeteringen van de arbeidsomstandigheden moeten 
stapsgewijs en planmatig worden gerealiseerd. Dit komt neer op het opleggen 
van de klassieke cyclus: PLAN, DO, CHECK, ACT. Dit planmatig beleid 
vertaalt zich in concreet aantoonbare elementen zoals: 

- het vijfjaarlijks globaal preventieplan 
- het jaarlijks actieplan 
- de inspraak van het overleg (comité PBW). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglementering welzijn op het werk – situering - voor kleine werkgevers - Eric Van de Plas  16/42    

 
2.5.2. De hoofdopdrachten inzake de risicobeheersing 
 
De input voor het Globaal PreventiePlan (GPP) of het welzijnsbeleid in het 
algemeen dient geleverd te worden door de uitvoering van 5 hoofdopdrachten 
die gericht zijn op het beheersen van de risico’s in de onderneming.  
 
Deze opdrachten zijn: 

Zorgen voor conformiteit 
Hieronder verstaat men het voldoen aan de strikt wettelijke voorschriften die 
de overheid heeft opgelegd.  Vele van deze bepalingen zitten vervat in de 
middelenreglementering (bijvoorbeeld ARAB), voorschriften opgenomen in 
andere reglementeringen (bijvoorbeeld het Algemeen Reglement voor de 
Elektrische Installatie (AREI), brandvoorschriften...) en allerhande minimale 
vereisten opgelegd door de overheid.  

Intrede- en veranderingsprocedures 
Bij de aankoop van nieuwe machines, collectieve of persoonlijke 
beschermingsmiddelen dient er een procedure gevolgd te worden die er voor 
moet zorgen dat er geen nieuwe risico’s de onderneming binnenkomen, of in 
ieder geval dat deze voldoende beheerst zijn. De nieuwe zaken zullen op een 
gepaste wijze geïmplementeerd moeten worden in de onderneming. 
Dergelijke procedure kan toegepast worden bij elke intrede van nieuwe 
machines of materialen, aanwerving van nieuwe werknemers, of 
veranderingen aan werkposten, werkplaatsen of wijzigingen in de organisatie. 
Dergelijke procedures worden gekenmerkt door drie stappen waarin de 
preventieadviseur een rol speelt. Zo dient de preventieadviseur betrokken te 
worden bij de voorbereiding (planning) van een aankoop of wijziging, de 
effectieve bestelling of uitvoering en ten slotte bij de ingebruikname.  
 
Beheer van de bedrijfselementen 
Eénmaal de bedrijfselementen (werknemers, machines, producten, 
werkplaatsen...) in de onderneming zijn moeten ze goed beheer worden om 
er voor te zorgen dat ze hun hele levensduur in goede (veilige) staat blijven. 
Bijvoorbeeld toegepast op machines betekent dit dat ze het gepast onderhoud 
moeten krijgen, eventueel controles moeten uitgevoerd worden, goed gebruikt 
moeten worden enz. Dit vergt een hele organisatie. 

Schadegevallenonderzoek 
Als er iets mis gaat en er ontstaat schade, een letsel t.g.v. een ongeval, een 
beroepsziekte, een psychosociale klacht, een klacht over hinder...  dan dient 
dit onderzocht te worden teneinde de oorzaken ervan op te sporen. Het meest 
gekende voorbeeld is het onderzoek van arbeidsongevallen.  
 
Risicoanalyse 
Risicobeheersing moet gebaseerd zijn op risicoanalyse. Het is noodzakelijk 
dat de aanwezige risico’s in het bedrijf gekend zijn. De risicoanalyse dient te 
gebeuren op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van 
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elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu. Zij 
bestaat achtereenvolgens uit: 

- het identificeren van de gevaren; 
- het vaststellen en nader bepalen van risico’s; 
- het evalueren van de risico’s. 
 

De risicoanalyse moet aanzien worden als het in kaart brengen van de 
aanwezige (rest)risico’s. Het is als het ware het voorspellen van wat er in de 
onderneming kan mislopen, welke schade voor de werknemer er kan 
ontstaan.  
De risicoanalyse is een complementaire opdracht met de 4 overige 
hoofdopdrachten. 
 
2.5.3. Het globaal preventieplan (GPP) 
 
De werkgever dient een vijfjaarlijks globaal preventieplan op te stellen en dit 
schriftelijk vast te leggen. Het omvat in het bijzonder: 

- de resultaten van de risico-inventarisatie en –evaluatie; 
- de vast te stellen preventiemaatregelen; 
- de te bereiken prioritaire doelstellingen; 
- de te verrichten activiteiten en de uit te voeren opdrachten om deze 
doelstellingen te bereiken; 
- de aan te wenden organisatorische, materiële en financiële middelen; 
- de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen; 
- de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan de zich 
wijzigende omstandigheden; 
- de criteria voor evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 
Het globaal preventieplan wordt door de werkgever opgesteld voor een 
termijn van 5 jaar. Dit dient te gebeuren in overleg met de leden van de 
hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming. 
 
2.5.4. Het jaaractieplan (JAP) 
 
Jaarlijks stelt de werkgever in overleg met de leden van de hiërarchische lijn 
en de diensten voor preventie en bescherming op het werk een actieplan op 
voor het volgende dienstjaar. Dit jaarlijks actieplan is gesteund op het globaal 
preventieplan en wordt op schrift gesteld. 
 
In kleine onderneming wordt het GPP en JAP best geïntegreerd tot één 
"preventieplan". 
 
2.6. Verplichtingen van de werkgever inzake informatie en vorming van 
de werknemers 
 
2.6.1. Algemeen 
Ter aanvulling van materiële preventiemaatregelen dient er informatie en 
vorming gegeven te worden aan de werknemers. De vorming die de 
werkgever dient te verstrekken dient aangepast te zijn en gericht op de 
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werkpost of functie van de werknemer. De vorming moet inzonderheid 
gegeven worden: 

- bij indiensttreding; 
- bij overplaatsing of verandering van functie; 
- bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van een 
arbeidsmiddel; 
- bij de invoering van een nieuwe technologie. 

 
Elke nieuwe werknemer heeft recht op onthaal en begeleiding. Hiertoe dient 
de werkgever bij indienstneming van een nieuwe werknemer ondermeer te 
zorgen voor aanduiding van een ervaren werknemer die zorgt voor de 
begeleiding van de nieuwe werknemer. 
 
 
2.6.2. Het onthaal van nieuwe werknemers 
 
Vooral nieuwe werknemers staan meer bloot aan de risico’s op het werk. Zij 
zijn immers niet vertrouwd met het werk en met de werkomgeving. Het is dus 
erg belangrijk dat nieuwe werknemers een degelijke opleiding en begeleiding 
krijgen. Zij dienen voorgelicht en geïnstrueerd te worden in de geldende 
veiligheidsvoorschriften en werkprocedures. 
De directe verantwoordelijke onder wiens gezag de werknemer gaat werken 
heeft hierin de grootste taak. Hij dient te zorgen voor een gepaste begeleiding 
en taakgerichte veiligheidsopleiding. 
Verder is het nuttig om bij het algemeen onthaal aandacht te besteden aan de 
welzijnsaspecten op het werk.  
 
2.7. Opdrachten hiërarchische lijn (leidinggevenden) 
 
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 uit. Zij hebben inzonderheid volgende taken: 
 

- voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van 
het dynamisch risicobeheersingssysteem; 
- ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben 
voorgedaan onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke 
ongevallen en incidenten te voorkomen; 
- 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; 
- tijdig het advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming 
op het werk; 
- 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; 
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- 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; 
- 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 de 
praktijk brengen. 
- 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 
welzijn op het werk. 
 
Deze opdrachten werden vastgelegd in het art 13. van het KB van 27 
maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk (KB Beleid). 

 
 
2.8. Verplichtingen van de werknemers  
 
Iedere werknemer moet in zijn doen en laten tijdens de arbeid, 
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, 
naar best vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en 
die van de andere betrokken personen. 
 
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de 
door werkgever gegeven instructies: 

-  op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, 
gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere 
middelen; 

-  op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen welke hun ter beschikking zijn gesteld en die na 
gebruik weer opbergen; 

-  de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, 
toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig 
uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze op de juiste manier 
gebruiken; 

-  de werkgever en de dienst PBW of de arbeidsgeneesheer onmiddellijk op 
de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs 
kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 
veiligheid of de gezondheid met zich meebrengt, alsmede van elk 
vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

-  bijstand verlenen aan de werkgever, de dienst PBW en de 
arbeidsgeneesheer 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 de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk zijn opgelegd; 
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-  bijstand verlenen aan de werkgever, de dienst PBW en de 
arbeidsgeneesheer zolang dat nodig is, om de werkgever 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. 

 
Enerzijds zijn deze verplichtingen ook van toepassing op leidinggevenden, 
anderzijds zijn het de leidinggevenden die de werknemers dienen te wijzen op 
deze regels, hen moeten sensibiliseren, toezicht uitoefenen en zorgen voor 
handhaving. 
 
2.9. Organisatiestructuur welzijn op het werk 
 
Er zijn diverse diensten en organen, zowel interne als externe aan de 
onderneming, betrokken bij het welzijnsgebeuren in een onderneming. 
In de welzijnsreglementering is er sprake van twee partijen de werkgever en 
de werknemers. Voor inspraak en overleg inzake welzijn dient er een comité 
PBW opgericht te worden in  bedrijven met meer dan 50 werknemer. De 
werkgever dient zich te laten bijstaan met advies van een interne en externe 
dienst PBW. Van de kant van de overheid wordt het toezicht op het welzijn 
uitgeoefend door de directie Toezicht op het Welzijn (TWW), een afdeling van 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). 
Verder zijn er ook banden met één of meerdere Externe Dienst voor 
Technische Controle (EDTC), eventuele derdelijnsdeskundigen of labo’s, 
verzekeringsmaatschappijen, werknemersverenigingen, Fonds voor 
Arbeidsongevallen, Fonds voor beroepsziekten enz. 
 

2.10. Inspraak en overleg 
 
2.10.1. Algemeen 
 
In het systeem worden twee partijen beschouwd: 

- De werkgever 
De werkgever is de persoon of de juridische entiteit welke werknemers 
tewerkstelt. De hoogste in leiding draagt de volle verantwoordelijkheid inzake 
welzijn op het werk. 
 
De werkgever wordt bijgestaan door zijn hiërarchische lijn (leidinggevenden) 

- De werknemers 
Als werknemers worden beschouwd alle personen die via een 
arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van de werkgever. 
Maar ook andere categorieën die hiermee worden gelijkgesteld. 
 
Als representatieve werknemersorganisaties worden beschouwd: 
- de interprofessionele organisaties (vakbonden) van werknemers, die voor 
het gehele land zijn opgericht en die in de Centrale Raad voor het 
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Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd zijn. Zij 
moeten ten minste 50 000 leden tellen;  
- de professionele en interprofessionele organisaties die aangesloten zijn bij 
of deel uitmaken van een voornoemde interprofessionele organisatie. 
 
 
2.10.2. Het comité PBW 
 
De welzijnswet voorziet in de oprichting van een inspraak en overleg orgaan 
betreffende welzijn op het werk, het zogenaamde comité voor preventie en 
bescherming op het werk. Deze dienen opgericht te worden in 
ondernemingen met minimaal 50 werknemers. Ze worden om de 4 jaar 
verkozen tijdens de sociale verkiezingen.   
 
 
2.11. De interne dienst PBW 
 
Aan de interne dienstenvoor preventie en bescherming op het werk is een 
heel KB gewijd, met name het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne 
dienst PBW. Zie Codex Titel II, Hoofdstuk I. 
 
2.11.1. Oprichting  
 
Elke onderneming dient een interne dienst PBW op te richten. In elke 
onderneming is er dus minimum één preventieadviseur. Het opleidingsniveau 
is in functie van het aantal werknemers en de risicograad van de 
onderneming.  
Indien de werkgever minder dan 20 werknemers tewerkstelt mag hij zelf de 
functie van preventieadviseur uitoefenen. In de praktijk blijkt dat immers een 
utopie. Dergelijke kleine werkgevers kunnen onmogelijk een onderneming 
besturen, leidinggevende zijn, vaak ook nog uitvoerder en bovenop nog 
deskundig adviseur van zichzelf en dit in een zeer complexe materie. 
 
2.11.2. Opdrachten en taken van de interne dienst PBW 
 
De interne dienst staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de 
werknemers bij. Dit impliceert in de eerste plaats dat hij hen bijstaat in de 
uitwerking, de programmatie, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid, 
zoals bepaald in het dynamisch risicobeheersingssysteem. 
De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten die betrekking 
hebben op: 

- medewerking aan de identificatie van gevaren; 
- adviezen verstrekken over risicoanalyse, het globaal preventieplan en 
het jaaractieplan; 
- meewerken aan het onderzoek van de oorzaken van arbeidsongevallen, 
beroepsziekten en aandoeningen te wijten aan de werkdruk; 
- advies verlenen over de thema’s die in het ARAB en de Codex over het 
welzijn op het werk aan bod komen; 
- advies verlenen omtrent het opstellen van instructies, informatie, het 
onthaal en de vorming van de werknemers; 
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- ter beschikking staan van alle personen in de onderneming; 
- meewerken aan het opstellen van interne noodprocedures; 
- meewerken aan de maatregelen die moeten genomen worden voor 
werken met derden 
- ter beschikking zijn voor het geval er voor specifieke problemen beroep 
moet gedaan worden op specialisten. 

 
De interne dienst maakt de eerste lijndienst uit die steeds aanwezig is in het 
bedrijf. De tweede lijndienst kan verzorgd worden door een externe dienst 
PBW terwijl voor de derde lijn, voor specifieke problemen, beroep wordt 
gedaan op specialisten. 
 
Bepaalde opdrachten zijn voorbehouden aan arbeidsgeneesheren, die 
eveneens moeten meewerken aan voornoemde opdrachten, waaronder het 
onderzoek van de wisselwerking tussen de mens en de arbeid, het 
verzekeren van het gezondheidstoezicht, het helpen organiseren van de 
eerste hulp en de aangifte van de beroepsziekten. 
 
De opdrachten van de interne dienst vertalen zich naar een aantal concrete 
taken waaronder: 

- het verrichten van onderzoeken op de arbeidsplaatsen; 
- het onderzoeken van arbeidsongevallen; 
- het opstellen van maandverslagen en jaarverslag; 
- het bijhouden van ongevallensteekkaarten; 
- het bijhouden van de documentatie en wetgeving. 

 
 
 
2.11.3. Taakverdeling tussen interne en externe dienst 
 
De opdrachten en taken kunnen zowel door een interne als door een externe 
dienst worden uitgeoefend. 
De werkgever dient een identificatiedocument op te stellen waaruit de 
bekwaamheid en de voorziene tijdsbelasting van de interne 
preventieadviseurs blijkt.  
 
Sommige opdrachten of taken moeten steeds intern gebeuren. Bij grotere 
ondernemingen is dit bijvoorbeeld de risicoanalyse uitvoeren, advies 
verstrekken inzake instructies en vorming en het secretariaat van het comité 
PBW waarnemen. 
 
Indien een werkgever geen arbeidsgeneesheer in dienst heeft worden diens 
opdrachten vervuld door een externe dienst PBW.  
 
Zelfs wanneer een beroep wordt gedaan op een externe dienst, blijft er voor 
de interne dienst een belangrijke coördinatieopdracht weggelegd. Deze omvat 
onder andere: 

- organisatie van de samenwerking met de externe dienst; 
- verstrekken van alle nodige informatie aan de externe dienst; 
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- vergezellen van de externe preventieadviseur en hem bijstaan bij de 
onderzoeken; 
- meewerken met de externe dienst bij het verwezenlijken van de 
preventiemaatregelen die aan de hand van risicoanalyses zijn vastgesteld; 
- meewerken aan de organisatie van de procedures te volgen bij ernstig 
en onmiddellijk gevaar, de organisatie van de eerste hulp en dringende 
verzorging. 

 
 

2.11.7. Preventieadviseur psychosociale aspecten 
 
In ondernemingen met minder dan 50 werknemers moet beroep gedaan 
worden op de externe dienst PBW om een bevoegd preventieadviseur 
gespecialiseerd in psychosociale aspecten op het werk aan te stellen. 
  
De problematiek betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk is geregeld in de Welzijnswet 
Hoofdstuk V bis. en in de Codex Titel I, Hoofdstuk IV. 
 
2.12.  De Externe dienst PBW 
 
Externe diensten hebben het statuut van v.z.w. De externe dienst mag 
rechtstreeks of onrechtstreeks geen belang hebben in de ondernemingen of 
instellingen waarin de dienst werkzaam is. 
Er moet een kwaliteitsbeleid gevoerd worden met een materiële, 
wetenschappelijke, technische en financiële onderbouw.  
 
Voor de uitvoering van de opgelegde taken dienen er de nodige specialisten 
aanwezig te zijn in de dienst. Volgende domeinen moeten vertegenwoordigd 
zijn: 

- arbeidsveiligheid; 
- arbeidsgeneeskunde; 
- ergonomie; 
- bedrijfshygiëne; 
- psychosociaal. 

 
Een externe dienst heeft twee afdelingen: 

- risicobeheersing; 
- medisch toezicht. 

 
De afdeling medisch toezicht bestaat uit arbeidsgeneesheren en 
verpleegkundigen.  
 
De afdeling risicobeheersing bestaat uit de overige preventieadviseurs met 
diverse disciplines.  
 
De externe dienst is gericht op het leveren van ondersteuning van werkgevers 
en hun interne dienst inzake preventie en bescherming op het werk. De 
samenwerking is in regel vrij flexibel. In de grotere ondernemingen zal de 
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externe dienst enkel die diensten leveren die in de interne dienst omwille van 
niet aanwezige deskundigheid nodig zijn. De externe dienst vult dus de 
interne dienst aan en vormt hiermee een multidisciplinair geheel. 
 
In de kleine ondernemingen is de tussenkomst van een externe dienst 
verplichtend. De interne dienst zal hier vooral een coördinerende functie 
hebben. 
 
2.13. Het gezondheidstoezicht op de werknemers 
 
Het gezondheidstoezicht wordt geregeld door het KB van 28 mei 2003 (BS 
van 16 juni 2003). 
 
2.13.1. Toepassingsgebied 
 
De hoofdbrok handelt over het verplicht gezondheidstoezicht van werknemers 
door de arbeidsgeneesheer.  
Werknemers die functies uitoefenen met volgende kenmerken worden 
onderworpen aan het gezondheidstoezicht: 
- veiligheidsfuncties (activiteiten waarbij de werknemer anderen kan in 

gevaar brengen); 
- functies met verhoogde waakzaamheid; 
- activiteiten met een welbepaald risico dat een beroepsziekte kan 

veroorzaken (veelal blootstelling aan één of ander chemisch, 
biologisch of fysisch agens); 

- activiteiten verbonden met voedingswaren. 
 
 
2.13.2. Enkele algemene principes 
 
Medisch onderzoek, eventuele inentingen of tests en andere geneeskundige 
verstrekkingen vinden plaats tijdens de werkuren en worden als arbeidstijd 
aanzien. Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de werkgever. 
 
Werkgevers mogen geen werknemers in dienst houden die de verplichte 
onderzoeken, inentingen of tests weigeren. 
 
Het KB gaat dieper in op de verplichtingen van de werkgever en van de 
arbeidsgeneesheer. Het regelt ondermeer: 
- de voorafgaandelijk gezondheidsbeoordeling bij aanwerving; 
- de periodieke gezondheidsbeoordeling (meestal jaarlijks onderzoek); 
- het werkhervattingonderzoek na ziekte, ongeval, zwangerschap (in 

principe van toepassing als de arbeidsonderbreking meer dan 30 
dagen bedroeg); 

- de spontane consultatie (werknemers kunnen op eigen initiatief de 
arbeidsgeneesheer consulteren). 

 
Voor mindervalide werknemers, zwangere werkneemsters, stagiairs, 
uitzendkrachten moet de werkgever een aangepast gezondheidstoezicht 
uitwerken en gelden er specifieke regels. 
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2.13.3. Het Formulier voor gezondheidsbeoordeling 
 
De arbeidsgeneesheer stelt voor de werkgever van de werknemer een 
formulier voor gezondheidsbeoordeling op. Hierin geeft hij aan of de 
werknemer voldoende  geschikt is voor de betreffende functie. De 
arbeidsgeneesheer deelt aan de werkgever nooit de reden mee waarom er 
eventuele ongeschiktheid is.  
 
2.13.4. Het gezondheidsdossier 
 
De arbeidsgeneesheer bundelt alle informatie in een gezondheidsdossier, dat 
door zijn dienst wordt bijgehouden. Dit dossier is ondermeer belangrijk als er 
een beroepsziekte ontstaat bij de betrokken werknemer. 
 
2.13.5. Beroepsziekte 
 
Indien een werknemer een beroepsziekte zou krijgen zorgt de 
arbeidsgeneesheer voor de aangifte aan het Fonds voor beroepsziekten en 
de nodige formaliteiten. 
In geval van beroepsziekte krijgt het slachtoffer een uitkering. 
 
 
2.14. Externe diensten voor technische controles op de werkplaats 
(EDTC) 
 
Naast de interne en externe dienst PBW bestaan er ook externe diensten 
voor technische controles, labo’s en externe deskundigen. Dit zijn de 
zogenoemde 3delijns instanties die als opdracht hebben het uitvoeren van 
technische controles, laboanalyses enz. Deze instanties zijn eveneens erkend 
door het Ministerie van Werk. Ondernemingen dienen hierop verplicht beroep 
te doen voor het uitvoeren van wettelijk voorgeschreven controles van 
installaties zoals personenliften, hijs- en hefwerktuigen, laag en 
hoogspanningsinstallaties enz. 
 
De modaliteiten van deze diensten zijn beschreven in de Codex, Titel II, 
Hoofdstuk III. (K.B. 29-4-1999). 
 
2.15. Het werken met derden 
 
In de Welzijnswet wordt bijzondere aandacht geschonken aan werkzaamheden van 
ondernemingen van buitenaf, het zogenaamd werken met derden, ook contractorarbeid 
genoemd. 
De wet op het welzijn voorziet in een procedure waarbij de opdrachtgever 
medeverantwoordelijk wordt voor de veiligheid van de werknemers van de contractor 
door dit contractueel vast te leggen. De opdrachtgever wordt de mogelijkheid gegeven 
zelf op te treden indien de contractor zijn verplichtingen niet naleeft. 
De wet voorziet in volgende 3 verplichtingen tussen werkgever-opdrachtgever en 
contractor: 
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De opdrachtgever is er toe gehouden ondernemingen te weren waarvan hij kan weten 
dat de werkgever de verplichtingen opgelegd door de Welzijnswet en zijn 
uitvoeringsbesluiten ten aanzien van zijn werknemers niet naleeft. 
Tussen opdrachtgever en contractor moet een overeenkomst afgesloten worden waarin 
volgende bepalingen zijn opgenomen: 
de contractor verbindt er zich toe zijn verplichtingen na te leven inzake het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de onderneming waarin zijn 
werknemers werkzaamheden komen uitvoeren; 
indien de contractor hogervermelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft kan de 
werkgever-opdrachtgever zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de contractor 
in de gevallen die in de overeenkomst bepaald werden. 
De werkgever opdrachtgever is er toe gehouden zelf de nodige maatregelen te nemen 
wanneer de contractor de noodzakelijke maatregelen niet neemt of zijn verplichtingen 
gebrekkig naleeft om de werknemers te beschermen tegen de risico's eigen aan de 
onderneming van de opdrachtgever, nadat hij de contractor in gebreke heeft gesteld. 
Belangrijk is dat dezelfde regeling ook wordt toegepast wanneer een beroep gedaan 
wordt op een zelfstandige! Deze bepalingen zijn van toepassing op alle werkzaamheden 
die niet vallen onder de reglementering tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
 

2.16. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (TMBP) 
 
De welzijnswet besteed ruime aandacht aan de veiligheid op bouwplaatsen 
(werven), zie hoofdstuk V. 
 
Er zijn specifieke regels van kracht inzake deze activiteiten. 
 
De opdrachtgever dient een veiligheidscoödinator voor het ontwerp en de 
realisatie aan te stellen.  
 
2.17. Regeling arbeidsongevallen 
 
Het voorkomen van arbeidsongevallen is natuurlijk het doel van het hoger 
omschreven preventiebeleid. Het is echter een feit dat er ondanks alles 
ongevallen gebeuren. Indien er een ongeval gebeurt moet de schade zo 
mogelijk beperkt, hersteld en vergoed worden. Verder is het nodig om 
maatregelen te nemen zodat een gelijkaardig ongeval in de toekomst 
vermeden wordt. 
De arbeidsongevallenreglementering is complex en bovendien bestaan er 
verschillen tussen de openbare sector en de privé sector. Hieronder geven we 
slechts enkele algemene bepalingen. 
 
Wettelijke basis en toepassingsgebied 
 
De schadeloosstelling van het slachtoffer is geregeld door de wet van de 
arbeidsongevallen van 10 april 1971 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Een arbeidsongeval is elke plotse gebeurtenis dat een werknemer tijdens en 
door de uitvoering van het werk overkomt en dat een lichamelijk letsel 
veroorzaakt. 
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De wet is van toepassing op alle personen, werknemers, die geheel of 
gedeeltelijk onderworpen zijn aan de Rijks Sociale Zekerheid (RSZ). 
Bovendien is er een uitbreiding voor ondermeer jobstudenten. 
 
Werkgevers zijn wettelijk verplicht verzekerd zodat werknemers die een 
arbeidsongeval krijgen vergoed worden voor het lichamelijk letsel en verlies 
aan inkomen. 
 
 Te vervullen formaliteiten in geval van ongeval 
 
Zowel de arbeidsongevallenwet als Codex beschrijven de formaliteiten die 
vervuld moeten worden wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet.  
 
Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk moet 
aangegeven worden bij middel van het door de verzekeraar ter beschikking 
gestelde aangifteformulier opgemaakt volgens het voorgeschreven model. 
In principe dient de aangifte te gebeuren door de werkgever of zijn 
aangestelde. Het is niet de werkgever die beslist of een ongeval al dan niet 
een arbeidsongeval is. Enkel de verzekeraar is gemachtigd hierover te 
beslissen. Bij onenigheid kan de benadeelde partij zich richten tot de 
bevoegde arbeidsrechtbank. 
Een aangifte omvat volgende formulieren: 
 - het aangifteformulier; 
 - het medisch attest, ingevuld door de behandelend geneesheer; 
 - de opgave van de brutobezoldiging van het slachtoffer (loonstaat). 
 
Aangiftes moeten binnen de 8 dagen na het ongeval worden ingediend. 
 
Van elk ongeval dat tenminste 4 dagen arbeidsongeschiktheid heeft 
veroorzaakt, de dag van het ongeval niet inbegrepen, wordt door de 
preventieadviseur een ongevallensteekkaart opgemaakt en wordt tevens een 
melding gedaan aan de externe dienst PBW. 
 
Voor ernstige arbeidsongevallen gelden specifieke regels inzake melding aan 
de inspectie (FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk). Ernstige 
arbeidsongevallen dienen grondig onderzocht te worden en hiervan wordt een 
omstandig verslag opgesteld met preventiemaatregelen. 
 

2.18. Toezicht op de naleving van de welzijnsreglementering 
 
Belangrijk is nogmaals te benadrukken dat de welzijnsreglementering 
strafrecht is en dat de leidinggevenden naast de werkgever de belangrijkste 
partij is die hierop kan aangesproken worden. 
 
Het toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten wordt 
uitgeoefend door de arbeidsinspectie en dit overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 16 november 1972. 
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Na talrijke hervormingen ligt het toezicht momenteel in handen van de 
ambtenaren van de FOD WASO die behoren tot de Algemene Directie 
Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). 
 
Deze inspecteurs hebben specifieke bevoegdheden. 
Zij hebben zonder voorafgaande verwittiging, dag en nacht toegang tot 
plaatsen waarvan zij vermoeden dat er werknemers tewerkgesteld zijn. 
Verder kunnen zij: 
- alleen of in het bijzijn van de werkgever, leden van het comité PBW of 
personen die ze nodig achten, ondervragen. 
- bij dringend gevaar voor veiligheid of gezondheid onmiddellijk maatregelen 
opleggen zoals: ontruiming, stopzetten van het werk of installaties verzegelen. 
-  een termijn opleggen  om maatregelen uit te voeren om risico’s beter te 
beheersen. 
- proces-verbaal opstellen. 
- het werk stilleggen indien de opgelegde organisatorische maatregelen niet 
werden genomen. 
- de werkgever bevelen de adviezen van preventieadviseurs uit te voeren 
indien het gaat om wettelijke tekortkomingen, of bevelen gelijkwaardige 
alternatieve maatregelen te nemen om het beoogde resultaat te bereiken. 

De werkgever kan tegen de opgelegde maatregelen beroep aantekenen bij de minister. 
Dit beroep heeft geen schorsende werking. 

Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor zover 
een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht aan de overtreder binnen een termijn van 
14 dagen na de vaststelling van de overtreding. 
 
 
 
3. Andere reglementeringen 
 
3.1. AREI 
 
De belangrijkste bepalingen inzake elektrische installaties zijn vervat in het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Het AREI werd 
rond 1980 opgesteld vanuit de aanwezige normenreeks betreffende 
Elektrische installaties van gebouwen. 
De bepalingen inzake oude elektrische installaties zijn geregeld in de Codex 
over het welzijn op het werk. 
 
3.2. Normen en gidsen van goede praktijk 
 
Normen zijn documenten van technische aard die worden opgesteld door 
normalisatie-instellingen. Ze ondersteunen de reglementering en zijn te 
beschouwen als regels van goed vakmanschap gebaseerd op gevestigde 
resultaten van wetenschap, technologie, experimentele en praktische 
ervaring. 
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Belangrijk zijn de Europese geharmoniseerde normen deze werden specifiek 
opgesteld in het kader van de Europese geharmoniseerde Richtlijnen. 
 
Rond bepaalde thema’s worden en niet bindende Europese praktijkgidsen 
uitgegeven. Dit zijn handleidingen om de betreffende reglementering in de 
praktijk te brengen. 
 
Verdere toelichting van de reglementering welzijn op het kan u ondermeer 
vinden op de website van FOD WASO - http://www.werk.belgie.be 
 
 

 
 
 
 
Eric Van de Plas 
preventieadviseur 
eric.vandeplas@idewe.be 
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Het wettelijk kader inzake het gebruik van arbeidsmiddelen (machines) 
 
1.1. Algemeen 
 
Er bestaat diverse reglementering die van toepassing is op het ontwerpen, 
fabriceren en op de markt brengen van machine en apparaten. Deze heeft 
een groot belang in het teken van veiligheid en gezondheid van de 
betreffende machines en apparaten.  
Even belangrijk is het gebruik van de betreffende machine en apparaten. Bij 
het gebruik noemt men al deze uitrusting “arbeidsmiddelen”. De wetgevende 
overheid heeft ook hiervoor een pakket reglementering uitgewerkt om de 
veiligheid en gezondheid na te streven. Deze reglementering richt zich dus op 
de ondernemingen die arbeidsmiddelen ter beschikking stellen aan 
werknemers (gebruikers). 
 
Het is vooral deze reglementering die rechtstreeks van belang is bij het 
beheer van de arbeidsmiddelen in de onderneming en die dus zal moeten 
omgezet worden in praktische uitvoering. 
 
1.2. Structuur van de reglementering 
 
De voorschriften die van toepassing zijn op arbeidsmiddelen zijn voornamelijk 
te vinden in de Codex over het welzijn op het werk, Titel VI.  
Hierin  onder meer  de inhoud van het KB van 12 augustus 1993 betreffende 
het gebruik van arbeidsmiddelen welke de omzetting is van de Europese 
richtlijn 89/655/EEG houdende minimumvoorschriften inzake veiligheid en 
gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de 
arbeidsplaats.  
 
Deze richtlijn “arbeidsmiddelen” is een bijzondere richtlijn in toepassing van 
de kaderrichtlijn 89/391/EEG, waarvan de principes overgenomen zijn in de 
welzijnswet van 4 augustus 1996 en verder in de Codex. 
 
De volledige inhoud van Titel VI in de Codex ziet er als volgt uit: 
 
Titel VI: ARBEIDSMIDDELEN 
 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
 Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen 
 
  Afdeling I: Beeldschermen 
  Afdeling II: Mobiele arbeidsmiddelen 
  Afdeling III: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten 
  Afdeling IV: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen 
  Afdeling V: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op 
  hoogte 
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1.3. Algemene bepalingen inzake arbeidsmiddelen 
 
Hoofdstuk I behandelt in 11 artikels de voornaamste principes die bij het 
beheer en gebruik van arbeidsmiddelen van belang zijn. 
Hieronder een korte samenvatting. 
 
Art.1 Toepassingsgebied: De arbeidssituatie (werkgevers, werknemers en 
daarmee gelijkgestelde personen). 
 
Art.2 Definities in verband met het toepassingsgebied. Hieronder onder 
meer: 
- Arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, 

apparaten, gereedschappen en installaties. 
- Gebruik van arbeidsmiddelen: niet alleen het gebruik in de strikte zin, 

maar elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel. 
 
Art.3 Keuze van arbeidsmiddelen: Algemene verplichting om bij de keuze 
van arbeidsmiddelen ervoor te zorgen dat deze geschikt zijn uit het oogpunt 
van veiligheid en gezondheid en dat maatregelen genomen worden om bij 
gebruik de risico’s tot een minimum te beperken. 
 
Art.4 Ergonomische aspecten: Algemene verplichtingen om rekening te 
houden met de ergonomische beginselen bij de inzet van arbeidsmiddelen.  
 
Art.5 Opstelling, gebruik, montage en demontage. Gevaren voor de 
gebruikers en andere werknemers moeten beperkt worden door ondermeer 
voldoende vrije ruimte te voorzien tussen bewegende delen en de omgeving 
en door te zorgen dat energieën of stoffen op veilige wijze kunnen worden toe 
en afgevoerd. Bij montage en demontage moeten de eventuele voorschriften 
van de fabrikant worden gevolgd. 
 
Bij arbeidsmiddelen met een specifiek gevaar: 
- Gebruik voor te behouden aan aangewezen werknemers 
- Verzekeren van specifieke bekwaamheid bij werknemers met het oog 

op herstelling, ombouw, onderhoud of verzorging. 
 
Art.6 Noodzaak van specifieke opleiding met het oog op de hierboven 
vermelde bekwaamheid. 
 
Art.7 Algemene verplichting op de vereiste informatie en zonodig 
gebruiksaanwijzingen met betrekking tot de arbeidsmiddelen te bezorgen 
aan de werknemers. Deze informatie en gebruiksaanwijzingen moeten voor 
de betrokkenen begrijpelijk zijn. 
Verplichting om de werknemers ook te wijzen op de gevaren die zij lopen door 
andere arbeidsmiddelen in hun omgeving. 
Verplichting om voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig 
schriftelijke instructies te voorzien voor alle aspecten van de inzet. 
 
Art.8 Formele verplichtingen bij de aanschaffing (aankoop) van 
arbeidsmiddelen en maatregelen te nemen bij bestaande arbeidsmiddelen. 
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Art.9 Technische veiligheids- en gezondheidseisen waaraan nieuwe en 
bestaande arbeidsmiddelen moeten voldoen. Het betreft een 19-tal 
minimumvoorschriften opgenomen in bijlage I. 
 
Art.10 Instandhouding van het veiligheidsniveau door gepast onderhoud. 
 
Art.11 Principiële verplichtingen met betrekking tot controles. 
 
 
1.4. De minimum voorschriften (art. 9 – Bijlage I) 
 
De werkgever dient er over te waken dat de arbeidsmiddelen die hij ter 
beschikking stelt van zijn werknemers voldoen aan de minimum voorschriften. 
 
Wanneer een machine of ander arbeidsmiddel in het toepassingsgebied valt 
van één of meer economische Europese richtlijnen (onder meer 
machinerichtlijn), dan dient de fabrikant die deze machines of middelen op de 
markt brengt er voor te zorgen dat er voldaan wordt aan de bepalingen van de 
richtlijn(en). Zo dient de fabrikant ondermeer te zorgen voor de 
overeenstemming met de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen.  
Een werkgever mag er normalerwijs vanuit gaan dat een machine welke 
voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen ook 
beantwoordt aan de minimale voorschriften voor arbeidsmiddelen. 
 
Machines en andere arbeidsmiddelen die niet (of niet volledig) gedekt zijn 
door de toepassing van hoger vermelde Europese richtlijnen, zullen door de 
werkgever moeten in overeenstemming gebracht worden met de minimum 
voorschriften geformuleerd in bijlage I van art 9. Het kan hierbij zowel gaan 
om nieuwe uitrusting, of aspecten of delen van nieuwe uitrusting die niet in 
het toepassingsgebied van een richtlijn vallen, als om oudere uitrusting 
aangeschaft voor dat de richtlijn in voege trad (ruwweg – voor machines op 
de markt gebracht voor 1995) 
 
Kortom alle installaties, machines of gemechaniseerde werktuigen die thans 
in de onderneming gebruikt worden moeten dus ofwel gedekt zijn door de 
overeenstemming met de toepasselijke economische Europese richtlijn (CE-
markering...), ofwel beantwoorden aan de minimum voorschriften voor 
arbeidsmiddelen (te bewijzen door het uitvoeren van een conformiteitnazicht). 
Een combinatie van beide is ook mogelijk indien de CE-markering niet de 
volledige uitrusting dekt. 
 
1.5. Toepassing van de minimumvoorschriften voor arbeidsmiddelen 
 
Naast de eigenlijke minimum voorschriften vinden we in bijlage I van 
hoofdstuk I van Titel VI van de Codex enkele voorafgaande opmerkingen en 
een paar definities die niet onbelangrijk zijn. 
 

1) De genoemde verplichtingen zijn van toepassing voor zover het 
overeenkomstig gevaar voor het betrokken arbeidsmiddel bestaat. 
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2) De onderstaande minimum voorschriften, 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. 

3) Onder bediener wordt verstaan: de werknemer die tot taak heeft het 
arbeidsmiddel te gebruiken. 

4) Onder blootgestelde werknemer verstaat men: elke werknemer die zich 
bij het gebruik van het arbeidsmiddel in een gevaarlijke zone bevindt. 
De gevaarlijke zone is elke zone in of rondom het arbeidsmiddel waar 
de werknemer gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid loopt. 

 
Opmerking: Deze randvoorwaarden betekenen dat het nagaan en toepassen 
van de minimum voorschriften moet gepaard gaan met heel wat overweging 
en analyse. De minimale voorschriften zijn dus geen exact opgelegde 
maatregelen die blindelings kunnen toegepast worden. 
 
 
De 19 minimale voorschriften behandelen samengevat de volgende aspecten: 
 

1. Veiligheid van bedieningssystemen en hun effect op het arbeidsmiddel.  
Gevaren bij het starten en zicht op de gevaarlijke zones. 
Maatregelen tegen defecten en storingen bij bedieningssystemen. 

2. In werking stellen en opnieuw in werking stellen van het arbeidsmiddel. 
3. Normale stopzetting van het arbeidsmiddel. 
4. Noodstopvoorzieningen 
5. Voorzorgen tegen gevaren door vallende of wegschietende 

voorwerpen of door emissies. 
6. Stabiliteit van arbeidsmiddelen en hun onderdelen. 
7. Beveiliging tegen breuk van onderdelen of uitslingeren van 

gereedschappen. 
8. Afscherming of beveiliging van bewegende delen van arbeidsmiddelen.  

Opvatting van schermen en beveiligingsinrichtingen. 
9. Verlichting van werk- en onderhoudspunten. 
10. Beveiliging tegen aanraking van delen op hoge of lage temperatuur. 
11. Waarneembaarheid en verstaanbaarheid van alarmsignalen. 
12. Eerbiediging van de voorziene gebruiksgrenzen. 
13. Veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden. 
14. Inrichtingen voor scheiding van arbeidsmiddelen van hun krachtbron. 
15. Waarschuwingen en veiligheidssignalering. 
16. Veilige toegang tot de machine voor alle productie- afstel- en 

onderhoudswerkzaamheden. 
17. Bescherming tegen brand, verhitting, emissie van stoffen en stralingen. 
18. Voorkoming van ontploffingsgevaren van het arbeidsmiddel of van 

vrijkomende, gebruikte of opgeslagen stoffen. 
19. Bescherming tegen rechtstreeks of onrechtstreeks contact met 

elektriciteit. 
 
 
Deze algemene minimum voorschriften voor arbeidsmiddelen zijn enerzijds 
bondig geformuleerd, maar dekken anderzijds toch de meeste aspecten van 
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de veiligheid van arbeidsmiddelen, meer bepaald machines. Bij de toepassing 
hiervan stelt zich het probleem van het concreet invullen van deze 
voorschriften. Bij deze toepassing moet men mede rekening houden met de 
stand van de techniek en de risicoanalyse. Hierin schuilt een grote 
moeilijkheid. Het is immers voor een gebruiker van arbeidsmiddelen 
(werkgever) niet zo evident om de stand van de techniek, met betrekking tot 
de gegeven machines, te kennen en het correct uitvoeren van een 
risicoanalyse en de risico-evaluatie is een moeilijke opdracht die een grote 
deskundigheid vergt. 
Kortom, men moet zich hoeden voor een simplistische aanpak, die alleen 
maar een illusie van veiligheid en overeenstemming met de minimum 
voorschriften geeft. 
 
Met betrekking tot de stand van de techniek dient opgemerkt te worden dat dit 
toepasbaar is op nieuwe machines, maar vaak minder op bestaande. Als 
basis voor de stand van de techniek kan verwezen worden naar de 
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen en het grote aantal Europese 
normen die hierbij aansluiten. 
 
Bij het nagaan van de minimale voorschriften bij een arbeidsmiddel kan een 
registratiedocument gebruikt worden. Dit wordt een conformiteitnazicht van 
arbeidsmiddelen genoemd. 
 
2. Aankoop van arbeidsmiddelen 
 
De procedure om te voorkomen dat bij de aanschaffing en in dienststelling 
van arbeidsmiddelen nieuwe gevaren ongecontroleerd de onderneming 
binnenkomen werd in 1975 reeds ingevoerd in het ARAB (art 54 quater). Dit 
noemde men destijds het “voorkomingbeleid”. Deze procedure is inmiddels 
opgenomen in de nieuwe reglementering en is terug te vinden in de Codex, 
Titel VI, Hoofdstuk I, art 8.1 tot 8.6. 
 
De procedure omvat in principe drie stappen die te volgen zijn bij de 
aanschaffing van arbeidsmiddelen: 
- art 8.1: de verplichte formulering van veiligheids- en gezondheidseisen 

bij de bestelling 
- art 8.2: de verantwoording door de leverancier van de naleving van de 

bij de bestelling geformuleerde veiligheid- en gezondheidseisen. 
- art  8.3: voor de indienststelling, de vaststelling in een verslag dat de 

uitrusting de nodige veiligheid- en gezondheidswaarborgen biedt. 
 

In art. 8.5 worden de uitzonderingen opgegeven waarbij de bovenstaande 
procedure niet moet gevolgd worden. 
 
Op enkele wettelijke aspecten gaan we dieper in. 
 
2.1. Veiligheidseisen bij de bestelling 
 
Art 8.1. Iedere bestelling van installaties en gemechaniseerde werktuigen 
omvat in de bestelbon of in het lastenkohier de eis van de naleving van: 
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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 risicobeheersingsysteem bedoeld in art 3 van het KB 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 PBW die belast zijn 
met de opdrachten en taken bedoeld in art. 5 en art. 7 §1 van het KB van 27 
maart 1998 betreffende de interne dienst PBW en die beschikken over de 
toepasselijke vaardigheden bedoelde in art. 14, derde lid van hetzelfde KB 
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. 
 
Opmerking: Hieromtrent kunnen enkele opmerkingen en bedenkingen 
gemaakt worden. 
Deze algemene wettelijke verplichting geldt niet alleen voor nieuwe 
installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen maar ook voor deze 
die tweedehands gekocht worden. Ook bij andere verwerving dan aankoop, 
bijvoorbeeld huur, leasing... zou op dergelijke wijze de bestelling moeten 
gebeuren. 
 
Het visum van de preventieadviseur op de bestelbon is de bevestiging dat hij 
de gelegenheid gehad heeft de veiligheids- en gezondheidseisen te 
controleren en eventueel aan te passen of aan te vullen. Gelet op het feit dat 
een preventieadviseur niet noodzakelijk alle kennis heeft inzake 
arbeidsmiddelen voorziet de reglementering de mogelijkheid beroep te doen 
op andere terzake bevoegde personen binnen of buiten de onderneming. 
 
Het vermelden van de veiligheid- en gezondheidseisen kan algemeen door te 
verwijzen naar “alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften”. 
Men kan ook preciezer zijn door een opsomming te geven van de 
economische Europese richtlijnen die vermoedelijk gelden. Gezien het 
toepassingsgebied van de betreffende richtlijnen niet altijd goed afgelijnd zijn 
is men best niet te beperkend bij de opsomming. De fabrikant dient zelf uit te 
maken onder welke richtlijnen het betreffende goed al dan niet valt. 
 
Het verwijzen naar Europese of andere normen bij de bestelling van 
machines in het toepassingsgebied van de economische Europese richtlijnen 
is een delicate kwestie. De fabrikant moet immers een machine afleveren die 
voldoet aan de fundamentele eisen van de toepasselijke richtlijnen. Hij kan 
hierbij de geharmoniseerde Europese normen gebruiken, maar dit is geen 
verplichting.  
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Het eisen dat bepaalde normen worden toegepast heeft consequenties. Dit 
zou kunnen betekenen dat de fabrikant dient af te wijken van zijn normale 
manier van bouw van de betreffende machine. Dit is niet noodzakelijk beter 
en zal allicht een meerkost meebrengen. 
 
Ook met het opleggen van specifieke eisen moet men omzichtig omspringen, 
zeker als het om machines gaat die in serie gebouwd worden. Dergelijke 
eisen zijn wel te verantwoorden als men de machine wenst te gebruiken 
buiten de normale gebruiksgrenzen die de fabrikant oplegt.  
 
2.2. Verslag voor indienststelling 
 
Art 8.3. Voor 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 risicobeheersingsysteem bedoeld in art.3 van het KB van 27 maart 
1998 betreffende het beleid inzake 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 dienst of 
externe dienst voor PBW die belast zijn met  de opdrachten en taken bedoeld 
in art. 5 en art. 7 §1 van het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne 
dienst PBW en die beschikken over de toepasselijke vaardigheden bedoeld in 
art 14, derde lid van hetzelfde KB, en na raadpleging, indien nodig, van  
andere bevoegde personen. 
 
Volgens art 8.5 geldt deze verplichting niet voor machines, gemechaniseerde 
werktuigen, onderdelen van machines of van installaties die volledig gedekt 
zijn door verplichte controles door een Externe Dienst voor Technische 
Controle en voor deze die voorzien zijn van een merk  
van overeenkomst ... De CE-markering kan als zo’n merk aanzien worden. 
 
Opmerking: Hierbij moet men erg voorzichtig zijn. De wetgever bedoelt 
hiermee wellicht de machinegebonden aspecten en niet de 
omgevingsaspecten waarin de machine gebruikt wordt. Bovendien moet men 
zich de vraag stellen wat de CE-markering precies dekt. Aanvullende of 
specifieke eisen en andere bepalingen vallen hier buiten. 
 
Kortom het opstellen van het verslag voor indienststelling door de 
preventieadviseur is altijd nodig, alleen de inhoud ervan kan verschillen.  
 
Overeenkomstig art 8.4 moet er ook voor de bestaande arbeidsmiddelen in de 
onderneming een verslag voor indienststelling bestaan. 
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Een verslag voor indienststelling dient evenwel niet opgesteld te worden voor 
uitrusting die identiek is met uitrusting waarvoor reeds een verslag werd 
opgesteld. 
 
Het betreft hier dus een verwarrende theoretische benadering. In de praktijk 
zal men een weloverwogen en strategische benadering volgen die we verder 
toelichten in hoofdstuk 6. 
 
2.3. Controle en onderhoud van arbeidsmiddelen 
 
Art. 10 de werkgever neemt de nodige maatregelen om er voor te zorgen dat 
de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden 
gehouden dat zij tijdens de gehele levensduur voldoen aan de toepasselijke 
bepalingen. 
 
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 voor 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 
veiligheid- 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 
Diensten voor Technische Controle, worden de in dit artikel bedoelde 
controles uitgevoerd door een deskundige persoon, intern of extern aan de 
onderneming of inrichting. 
 
Algemeen moet dus worden rekening gehouden met: 
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- de uitdrukkelijk door de reglementering opgelegde verplichtingen voor 
controle voor indienststelling of periodieke controle door Externe Dienst 
voor Technische Controle (hiervoor dienen we te verwijzen naar het 
ARAB); 

- de uitdrukkelijk opgelegde verplichtingen voor controle door een 
bevoegd persoon aangeduid door de werkgever; 

- de verplichting, opgelegd door art. 10, om het veiligheidsniveau van de 
arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud te handhaven. In dit 
verband moet men zich ook richten naar de aanwijzingen die de 
fabrikant geeft in zijn gebruikershandleiding; 

- de verplichting voor de werkgever, ingevoerd langs art 11, om volgens 
de aangegeven principes, zelf te bepalen welke verdere controles uit 
oogpunt van de veiligheid nodig zijn en deze uit te voeren. 

 
De resultaten van deze controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en 
bewaard. 
 
Dit alles zal eveneens op ondernemingsniveau in een praktische procedure 
moeten gegoten worden. 
 
Verdere verwijzingen naar wettelijke verplichte keuringen door een Externe 
dienst voor Technische Controle (erkend organisme) zijn te vinden in diverse 
artikels van het ARAB en specifieke wetgeving. 
 
2.4. Instructies voor het gebruik van arbeidsmiddelen 
 
Bij elke machine met CE-markering wordt door de fabrikant een 
gebruikershandleiding afgeleverd die alle aspecten van de inzet dekt. Het zijn 
deze instructies die mee de gebruiksvoorwaarden vastleggen waarbinnen de 
fabrikant de overeenstemming van zijn machine met de toepasselijke 
richtlijnen garandeert. 
 
Anderzijds legt art. 7, bepalingen op inzake informatie en 
gebruiksaanwijzigingen. 
 
Art.7 De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werknemers over voldoende informatie en, in voorkomend geval, over 
gebruiksaanwijzigingen betreffende de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen 
beschikken. 
 
Deze informatie en deze gebruiksaanwijzigingen 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 gebruiksaanwijzigingen moeten voor de betrokken 
werknemers begrijpelijk zijn. 
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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. 
 
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 
preventieadviseur van de interne of externe dienst PBW. 
 
In art 21 van Hoofdstuk III, Titel I van de Codex zijn er ook verplichtingen 
opgenomen tot aangepaste opleiding van de werknemers, ondermeer bij 
invoering van nieuwe arbeidsmiddelen. Deze instructies zullen dus een 
belangrijke basis vormen bij de opleiding. 
 
Ook in art 6 van Titel VI, hoofdstuk I wordt gesproken van een adequate 
specifieke opleiding voor de werknemers die betrokken worden bij herstelling, 
ombouwing, onderhoud of verzorging van arbeidsmiddelen. 
 
In de onderneming dient eveneens een strategie en praktische werkwijze 
uitgewerkt te worden voor het adequaat opstellen en geven van instructies. 
 
2.5. Bijzondere regels voor specifieke arbeidsmiddelen 
 
We gaan hier 3 specifieke groepen bespreken: 
 
Mobiele arbeidsmiddelen 
Arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten 
Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 
 
2.5.1. Mobiele arbeidsmiddelen 
 
De bepalingen betreffende mobiele arbeidsmiddelen zijn opgenomen in de 
Codex over welzijn op het werk, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling II. 
 
Deze bepalingen zijn van toepassing op mobiele arbeidsmiddelen, al dan niet 
met eigen aandrijving. 
 
Deze bepalingen moeten gezien worden als aanvullend op de algemene 
bepalingen van arbeidsmiddelen. 
 
In onderafdeling II worden de specifieke minimum voorschriften van 
toepassing op mobiele arbeidsmiddelen beschreven. Deze zijn van 
toepassing voor zover het mobiel arbeidsmiddel niet gedekt is door de CE-
markering en dus niet voldoet aan de fundamentele eisen van toepassing op 
nieuwe mobiele arbeidsmiddelen. 
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De specifieke minimumvoorschriften hebben betrekking op: 
 
- het onverhoeds blokkeren van elementen voor energieoverbrenging 

tussen een mobiel arbeidsmiddel en zijn hulpstukken en/of aanhangers 
- het risico voor het kantelen of omvallen van mobiele arbeidsmiddelen 

met één of meerdere meerrijdende werknemers. 
- het risico van verplaatsing van mobiele arbeidsmiddelen met eigen 

aandrijving (aanrijding van werknemers) 
 
In onderafdeling III zijn specifieke bepalingen betreffende het gebruik van 
mobiele arbeidsmiddelen opgenomen. 
 
Het betreft maatregelen inzake: 
- de opleiding van bestuurders 
- het opstellen van verkeersregels 
- het vermijden van aanrijding van werknemers 
- het meerijden van werknemers 
- verluchting van de werkzones ingeval de mobiele arbeidsmiddelen 

voorzien zijn van verbrandingsmotor 
 
2.5.2. Arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van lasten 
 
De bepalingen betreffende arbeidsmiddelen voor het heffen of hijsen van 
lasten zijn opgenomen in de Codex over welzijn op het werk, Titel VI, 
Hoofdstuk II, Afdeling III. 
 
Deze bepalingen moeten gezien worden als aanvullend op de algemene 
bepalingen van arbeidsmiddelen. 
 
In onderafdeling II worden de specifieke minimumvoorschriften van 
toepassing op arbeidsmiddelen voor heffen of hijsen van lasten beschreven. 
Deze zijn van toepassing voor zover het arbeidsmiddel niet gedekt is door de 
CE-markering en dus niet voldoet aan de fundamentele eisen van toepassing 
op nieuwe arbeidsmiddelen voor heffen of hijsen van lasten. 
 
De specifieke minimumvoorschriften hebben betrekking op: 
 
- stevigheid en stabiliteit bij vast opstellen 
- het aangeven van de nominale last en signalering van het 

toepassingsgebied 
- de risico’s dat de lasten werknemers raken, ongewild uit hun baan, in 

vrije val of losraken 
- maatregelen voor arbeidmiddelen die werknemers hijsen, heffen of 

verplaatsen 
 
In onderafdeling III zijn specifieke bepalingen betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten opgenomen. 
 
Het betreft maatregelen inzake: 
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- het waarborgen van de stabiliteit van demonteerbare of mobiele 

arbeidsmiddelen, rekening houdend met de aard van de bodem onder 
alle voorzienbare omstandigheden 

- het hijsen en heffen van werknemers 
- hangende lasten boven de hoofden van werknemers 
- keuze en gebruik van hijs- en hefhulpstukken 

 
 
In onderafdeling IV zijn specifieke bepalingen betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van niet-geleide lasten opgenomen. 
 
Het betreft bepalingen inzake: 
 
- het gebruik van twee of meer arbeidsmiddelen met overlappende 

werkgebieden. 
- het gebruik van een mobiel arbeidsmiddel voor het hijsen  of heffen 

van niet geleide lasten 
- de bediening van een arbeidsmiddel waarbij de bedienaar niet de 

volledig baan van de last kan zien 
- het met de hand los- of vastmaken van een last 
- planning en toezicht van de handelingen – hijsen of heffen met twee 

arbeidsmiddelen 
- uitvallen van de energietoevoer 
- maatregelen bij slechte weersomstandigheden 

 
In onderafdeling V zijn bepalingen betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten die uitzonderlijk 
gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen opgenomen. 
 
Het betreft bepalingen inzake: 
 
- toegelaten en verboden arbeidsmiddelen voor het uitzonderlijk gebruik 

voor het hijsen of heffen van personen – evenals de voorwaarden 
- controle van de arbeidsmiddelen en hun hulpmiddelen 
- bediening, communicatiemiddel en mogelijkheden voor evacuatie uit 

de werkbak 
 
 
 
2.5.3. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte 
 
De bepalingen betreffende arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op 
hoogte zijn opgenomen in de Codex over welzijn op het werk, Titel VI, 
Hoofdstuk II, Afdeling V. 
 
In onderafdeling II worden algemene principes inzake de risicobeoordeling en 
preventiemaatregelen beschreven. 
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Onderafdeling III handelt over specifieke bepalingen betreffende het gebruik 
van ladders, trapladders en platformladders. 
 
Onderafdeling IV handelt over specifieke bepalingen betreffende het gebruik 
van steigers. 
 
Onderafdeling V heeft het over specifieke bepalingen betreffende het gebruik 
van toegangs- en positioneringtechnieken met touwen. 
 
 
 
Eric	  Van	  de	  Plas	  
preventieadviseur	  -‐	  risicobeheersing	  


