FICHE KLEEDKAMERS
De kleedkamers en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de
minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het
werk.

De lokalen :


de ligging van de kleedkamers moet volledig gescheiden zijn van werkplaatsen en
bureaus



gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen



de bouw van de kleedkamers is als volgt :
o
o
o
o
o

in duurzame materialen
vloer met effen en waterdichte bekleding
wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte
voldoende ruimte tussen de rijen kleerkasten of de kapstokken (1,20 m)
rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers

De inrichting van de kleedkamers :


de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale
voorzieningen zoals de kleedkamer, na advies van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer en het Comité



de werknemer beschikt over de mogelijkheid zijn kledij op te hangen, naargelang het
geval door middel van :
o ofwel een kapstok met kleerhaak of kleerhanger
o ofwel een individuele kleerkast (wanneer men bijvoorbeeld beschikt over
persoonlijke werkkledij zoals vest, broek, schoenen en deze beter afgesloten
opbergt)
o ofwel een dubbele individuele kleerkast (wanneer er risico is op bevuiling of
besmetting van de eigen kledij door de werkkledij)



de werknemer beschikt over de mogelijkheid zijn persoonlijke spullen op te bergen,
naargelang het geval door middel van :
o ofwel de individuele kleerkast, indien de werknemer over een kleerkast
beschikt
o ofwel een apart kastje voor het opbergen van de spullen



de afmetingen van de kleerkasten zijn :
o individuele kleerkast :
- 30 cm breed x 48 cm diep x 160 cm hoog
- met legplank
- met minstens 1 kleerhaak
- met doorboorde deur voor de verluchting
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o individuele kleerkast met mechanische verluchting :
- 25 cm breed x 48 cm diep x 160 cm hoog
- met legplank
- met minstens 1 kleerhaak
o individuele kleerkast met mechanische verluchting zonder legplank :
- 37,5 cm breed x 48 cm diep x 140 cm hoog
- zonder legplank
- met minstens 2 kleerhaken
o individueel kastje, indien geen individuele kleerkast :
- 30 cm breed x 30 cm diep x 25 cm hoog


voorzie kleerkasten en kastjes die kunnen afgesloten worden



voorzie ook liefst een zitbank om van schoenen te wisselen



drogen van kledij moet mogelijk zijn, dus kledij ophangen in de verluchte kleerkast
of in de verluchte kleedkamer

Schoonmaak en controle :


de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden
de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt



daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar :
o de algemene netheid :
- voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het
lokaal moeten verwijderd worden (brooddozen horen niet thuis in de
kleedkamers, de voorraad papier voor het kantoor ook niet en de
kleedkamer is geen bezemkast)
- wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld (de
kledij, de toiletartikelen en handdoeken worden opgeborgen,
veiligheidsbrillen, -helmen en -schoenen slingeren niet rond)
o het in goede staat houden van de voorzieningen :
- functioneert de verlichting, verluchting, verwarming ?
- de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken
verdwenen ?
 staan de kasten nog stabiel ?
 hangen de kapstokken nog vast ?
 zijn er geen kleerhaken afgebroken ?
 ontbreken er geen kleerhangers ?
 zitten de legplankjes nog in de kast ?
 sluiten de deurtjes van de kasten nog goed ?
 kunnen ze nog afgesloten worden ?
o geen maaltijden nuttigen in de kleedkamer
o controle op het rookverbod

