Koninklijk besluit van 12 augustus 1993
betreffende het manueel hanteren van lasten
(B.S. 29.9.1993)
Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren
belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S. 18.9.2002)
(2) koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op
de werknemers (B.S. 16.6.2003)
Omzetting in Belgisch recht van de vierde bijzondere richtlijn 90/269/EEG van de Raad van
de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers
Artikel 1.- De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de werkgevers en werknemers, zoals bepaald in artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming,
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947.
Art. 2.- In de zin van dit besluit wordt onder manueel hanteren van lasten verstaan, elke handeling waarbij een last door één of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals
het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last, en die vanwege
de kenmerken ervan of ergonomisch ongunstige omstandigheden voor de werknemers gevaren inhoudt, met name voor rugletsels.
Art. 3.- Het manueel hanteren van een last kan gevaar opleveren, met name voor rugletsel, in
de volgende gevallen:
1° wanneer de last:

− te zwaar of te groot is;
− onhandig of moeilijk vast te pakken is;
− onstabiel is of de inhoud ervan kan gaan schuiven;
− zo ligt dat hij op een afstand van de romp of met voorovergebogen of verdraaide romp
gehanteerd moet worden;

− door zijn vorm en/of consistentie, met name in geval van stoten, voor de werknemer letsels kan veroorzaken;

2° wanneer de lichamelijke inspanning:

− te groot is;
− slechts mogelijk is door een draaiende beweging van de romp;
− kan leiden tot een plotselinge beweging van de last;

− wordt uitgevoerd met het lichaam in onstabiele positie;
3° wanneer de taak één of meer van de volgende factoren vereist:

− er moeten lichamelijke inspanningen worden verricht die met name de wervelkolom te
vaak of te langdurig belasten;

− er zijn onvoldoende rust- of recuperatieperioden;
− de lasten moeten over te grote afstanden worden opgetild, neergezet of gedragen;
− het werktempo wordt bepaald door een proces dat door de werknemer niet kan worden
aangepast;

4° wanneer de kenmerken van de arbeidsplaats en van de arbeidsomstandigheden het gevaar
doen toenemen, d.w.z. wanneer:

− er niet genoeg ruimte is, met name in verticale richting, om het werk te verrichten;
− de bodem oneffen is, en dus gevaar oplevert voor struikelen, of glad is, zodat de werknemer erop kan uitglijden met het schoeisel dat hij draagt;

− de ruimte of de arbeidsplaats zodanig is dat de werknemer de lasten niet manueel kan
hanteren op een veilige hoogte of in een gunstige houding;

− de bodem of de werkplek hoogteverschillen vertoont, zodat de last op verschillende
hoogten moet worden gehanteerd;

− de bodem of het steunpunt instabiel is;
− de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtcirculatie niet aangepast is.
Art. 4.- De werkgever is ertoe gehouden passende organisatorische maatregelen te nemen,
passende middelen te gebruiken, of zulke middelen aan de werknemers te bezorgen, met name mechanische uitrustingen, om te voorkomen dat de werknemers lasten manueel moeten
hanteren.
Art. 5.- Wanneer niet kan worden vermeden dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren, beoordeelt de werkgever, zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en gezondheidsaspecten
van het soort werk, waarbij hij inzonderheid let op de kenmerken van de last, bedoeld in artikel 3, 1°.
Art. 6.- Op grond van het resultaat van de beoordeling bedoeld in artikel 5 richt de werkgever
de werkposten zodanig in dat het hanteren zo veilig en zo gezond mogelijk gebeurt, en ziet hij
erop toe dat het gevaar van met name rugletsel voor de werknemer door passende maatregelen
wordt vermeden of verminderd, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden en met de eisen van de taak bedoeld in artikel 3, 3° en 4°.
Art. 7.- De werkgever stelt het resultaat van de evaluatie en de maatregelen bedoeld in de
artikelen 5 en 6, vast na het advies van de arbeidsgeneesheer, van het hoofd van de dienst
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en dat van het comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen te hebben ingewonnen.

De werkgever neemt de maatregelen bedoeld in dit besluit, onverminderd de bepalingen van
artikel 28bis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
Art. 8.- De werknemers dienen in kennis te worden gesteld van alle maatregelen die, in toepassing van dit besluit, betreffende het manueel hanteren van lasten worden genomen. Zij
dienen inzonderheid algemene indicaties en, telkens wanneer het mogelijk is, nauwkeurige
inlichtingen te krijgen betreffende het gewicht van de last en het zwaartepunt of de zwaarste
kant, wanneer het gewicht van de inhoud van een verpakking niet gelijk is verdeeld.
Art. 9.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming dienen zij bovendien nauwkeurige inlichtingen te krijgen:
1° over de manier waarop lasten gehanteerd moeten worden;
2° over de risico's die zij lopen wanneer de werkzaamheden technisch verkeerd worden uitgevoerd, rekening houdend met de bepalingen van artikel 3;
3° over de risico's die zij lopen ten gevolge van hun fysieke conditie en het dragen van verkeerde kleding, schoeisel of andere persoonlijke uitrusting en in geval van een onvoldoende of onaangepaste kennis of opleiding.
Art. 10.- Onverminderd de bepalingen van artikel 28ter van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming dient elke werknemer die in de zin van artikel 2 een manuele handeling
uitvoert, met het risico op rugletsel, een adequate opleiding in het correct hanteren van lasten
te krijgen.
Art. 11.- Voor de werknemers belast met het manueel hanteren van lasten met gevaar voor
met name rugletsel, dient de werkgever erop toe te zien dat de volgende maatregelen worden
genomen:
1° vooraleer aangesteld te worden aan het werk, moet de betrokken werknemer beschikken
over een evaluatie van zijn gezondheidstoestand. Deze evaluatie omvat een onderzoek
van het spierstelsel en beendergestel, en van de hart- en bloedvaten;
2° een nieuwe evaluatie dient ten minste om de drie jaar te gebeuren en dit zolang de aanstelling duurt. Voor de werknemers die 45 jaar zijn of ouder, moet die evaluatie elk jaar
worden hernieuwd;
[3° een gezondheidsdossier wordt voor elke werknemer opgemaakt in overeenstemming met
de bepalingen van afdeling 8 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers (2)].

