FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 135 van 19 december 2008 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit
inzake moederschapbescherming.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief van 21 december 2007, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de
Minister van Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk
besluit inzake moederschapbescherming.
Dit
ontwerpbesluit
heeft
als
doel
de
reglementeringen
betreffende
moederschapbescherming in verband met het welzijn op het werk, samen te brengen.

de

Deze reglementeringen zijn momenteel opgenomen in de Arbeidswet van 16 maart 1971
(gewijzigd op 3 april 1995 wat moederschapbescherming betreft) en in het koninklijk besluit
van 2 mei 1995 inzake moederschapbescherming.
Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit stelt dus in één enkel structuur de artikelen 41
tot 43bis van de wet van 16 maart 1971 en de artikelen van het koninklijk besluit van 2 mei
1995 voor.
Het ontwerp brengt geen fundamentele wijzigingen aan, maar brengt wel verduidelijkingen
aan door het gebruik van nieuwe termen.
Evenwel werden de bijlagen van het koninklijk besluit van 2 mei 1995 bijgewerkt.
Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is de reglementering betreffende het welzijn
van de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
toegankelijkere en begrijpelijkere maken, teneinde het onophoudelijke verwijzen in de Codex
over het welzijn op het werk naar de wet van 16 maart 1971 evenals de herhalingen, te
vermijden.
In tweede instantie zal indien dit voorstel is aangenomen, de wet van 16 maart 1971 gewijzigd
worden door middel van het integreren van een beschikking die bepaalt, dat het welzijn van
de werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie geregeld
wordt in de Codex betreffende het welzijn op het werk.
Het is dus de bedoeling dit project in de Codex over het welzijn op het werk te integreren.
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 8 januari 2008 aan het Uitvoerend Bureau
voorgelegd. (PBW - D127 - BE 567)

Het Uitvoerend Bureau heeft tijdens de vergaderingen van 8 januari en 1 februari 2008 beslist
het onderzoek van dit ontwerp en de voorbereiding van het advies aan een ad hoc commissie
toe te vertrouwen.
Het Uitvoerend Bureau besliste op 2 december 2008 om het ontwerp van koninklijk besluit
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op
de vergadering van 19 december 2008. (PBW - D127 - 429)
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 19
DECEMBER 2008
De Hoge Raad brengt een eenparig negatief advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit,
maar voor andere redenen.
De vertegenwoordigers van het ABVV geven een negatief advies omtrent het ontwerp van
koninklijk besluit dat beoogt de bepalingen uit het huidig koninklijk besluit van 2 mei 1995
betreffende moederschapbescherming en de artikelen 41 tot 43bis van de Arbeidswet van 16
maart 1971, samen te brengen in één koninklijk besluit.
De vertegenwoordigers van het ABVV vragen dat de artikelen 41 tot 43bis van de Arbeidswet
van 16 maart 1971 behouden blijven.
De vertegenwoordigers van het ACV geven een negatief advies over de overdracht van
artikelen 41 tot 43bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971 naar het koninklijk besluit over
moederschapbescherming.
Daarentegen stellen de vertegenwoordigers van het ACV voor om verbeteringen aan te
brengen aan de beschikkingen van het huidig koninklijk besluit van 2 mei 1995, met name op
de volgende punten:
•

Informatie over de algemene preventiemaatregelen (artikel 5): Aangezien de risico's voor
de zwangere werkneemster en de foetus bestaan voordat de werkneemster de werkgever
van haar toestand in kennis heeft gesteld, moet de informatie over de algemene
maatregelen ter bescherming van de zwangere werkneemsters gegeven worden aan alle
werkneemsters van de onderneming die leeftijd hebben om kinderen te verwekken.

•

Inzake de risicoanalyse, is het wenselijk om de lijst van de bijlage I te herzien, in het
bijzonder om rekening te houden met de mededeling van de Europese Commissie over de
richtsnoeren (COM (2000) 466 - def/2) voor de evaluatie van de chemische, fysische en
biologische agentia alsmede van de industriële procédés welke geacht worden een risico te
vormen voor de veiligheid of de gezondheid op het werk van de werkneemsters tijdens de
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.
Men moet, volgens het ACV, minstens de risico's van psychosociale belasting en de
risico's verbonden aan bepaalde houdingen toevoegen, niet alleen ter bescherming van de
foetus, maar ook ter bescherming van de moeder tegen risico's die voor haar
gezondheidtoestand kunnen verergeren, bijvoorbeeld in geval van langdurig rechtstaande
houding.

De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties vinden dat in een koninklijk besluit
over moederschapbescherming verwezen moet wordt naar de Collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 80 van 27 november 2001 tot invoering van een recht op
borstvoedingspauzes (geratificeerd door het koninklijk besluit van 21 januari 2002,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2002).
III. BESLISSING
Het advies aan mevrouw de Minister van Werk bezorgen.

