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DEEL I. ACTIVITEITEN VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
A. AANTAL VERGADERINGEN
De Hoge Raad is in 2011 vijf maal bijeengekomen en in 2012 vier maal bijeengekomen, namelijk op
18 februari 2011, 29 april 2011, 24 juni 2011, 21 oktober 2011, 16 december 2011, 17 februari 2012,
20 april 2012, 22 juni 2012 en 21 december 2012.
B. ADVIEZEN, UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD
I.

Aantal adviezen

De Hoge Raad bracht in 2011 negen adviezen uit (van nr. 157 tot en met 165), in 2012 waren het vijf
adviezen (advies van nr. 166 tot en met 170).
Chronologisch overzicht van de adviezen.
2011
1. Advies nr. 157 van 18 februari 2011
Betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk. (zie I-3)
2. Advies nr. 158 van 29 april 2011
Betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen. (zie I-3)
3. Advies nr. 159 van 24 juni 2011
Betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats en over de vaststelling van de regels voor
de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden. (zie I-4)
4. Advies nr. 160 van 21 oktober 2011
Betreffende de thermische omgevingsfactoren. (zie I-4)
5. Advies nr. 161 van 16 december 2011
Betreffende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties. (zie I-5)
6. Advies nr. 162 van 16 december 2011
Betreffende het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen. (zie
I-6)
7. Advies nr. 163 van 16 december 2011
Betreffende de vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en de aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van
intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (zie I-7)
8. Advies nr. 164 van 16 december 2011
Betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk. (zie I-7)
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9. Advies nr. 165 van 16 december 2011
Betreffende het huishoudelijk reglement voor de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het
werk (eigen-initiatief-advies). (zie I-8)
2012
1. Advies nr. 166 van 22 juni 2012
Betreffende de beveiliging van liften. (zie I-9)
2. Advies nr. 167 van 22 juni 12
Betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. (zie I-11)
3. Advies nr. 168 van 21 december 2012
Betreffende de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve
beschermingsmiddelen. (zie I-12)
4. Advies nr. 169 van 21 december 2012
Betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en
gezondheidszorgsector. (zie I-14)
5. Advies nr. 170 van 21 december 2012
Betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (betwiste grenswaarden). (zie I-14)
De integrale tekst van deze adviezen van de Hoge Raad PBW kan geraadpleegd worden op de Webstek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
http://www.werk.belgie.be/adviezenhogeraad.aspx
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Ter informatie wordt hieronder in het kort de inhoud van het ontwerp van besluit en de krachtlijnen van het advies vermeld.

Advies nr. 157
van 18/02/2011

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk (D153)

Inhoud:
Het ontwerp van koninklijk besluit komt in de plaats van hoofdstuk VI van het Algemeen Reglement
op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de
ioniserende stralen (ARBIS). Dit huidige hoofdstuk VI bevat bepalingen zowel inzake menselijke geneeskundige als diergeneeskundige toepassingen.
Het herziene luik dierengeneeskunde wordt in een afzonderlijk besluit ondergebracht. Dit ontwerp van
koninklijk besluit wordt dus niet in het ARBIS opgenomen en losgekoppeld van de menselijke geneeskunde. Uit een campagne bij dierenartsen bleek dat het onderbrengen van beide bepalingen in dit
Hoofdstuk VI soms tot verwarring leidde.
In het herziene luik wordt er rekening gehouden met de dagelijkse praktijk bij dierenartsen en de recente evolutie van de stralingsbescherming in de menselijke geneeskunde voor zover van toepassing in
de dierengeneeskunde. Ook aan de dieren moet een optimale bescherming geboden worden. Dit zal
onrechtstreeks ook de bescherming van de dierenartsen, hun help(st)ers en de eigenaars (van de dieren)
ten goede komen.
De recente evolutie inzake bepalingen rond stralingsbescherming in de menselijke geneeskunde zal in
een apart besluit in het ARBIS opgenomen worden en nog later voor adviesvraag volgen.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies over het ontwerp uit en maakt enkele opmerkingen.
Advies nr. 158
van 29/04/2011

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (D151)

Inhoud:
Het koninklijk besluit is zowel van toepassing op de oude als de nieuwe elektrische installaties.
Voor elke elektrische installatie is de werkgever er toe gehouden een risicoanalyse uit te voeren en
preventiemaatregelen te treffen ter bescherming van de werknemers.
De uitvoering van elke elektrische installatiemoet minstens voldoen aan de bepalingen van het AREI.
Voor oude installaties kan hiervan afgeweken worden, maar ze moeten beantwoorden aan bijlage I.
De controle van nieuwe elektrische installaties gebeurt a.d.h.v. een gelijkvormigheidsonderzoek. Oude
elektrische installaties maken het voorwerp uit van een eerste controle die ten laatste 1 januari 2014
dient te worden uitgevoerd.
Voor oude elektrische installaties wordt een overgangsbepaling ingevoerd. Deze installaties dienen
uiterlijk op 1 januari 2014 te voldoen aan de afdelingen II en III van het besluit. De werkgever kan
deze datum met 2 jaar overschrijden, onder de voorwaarden vastgesteld in het koninklijk besluit.
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Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over
het ontwerp uit, mits rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen.
Advies nr. 159
van 24/06/2011

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats en over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor
de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden (D138)

Inhoud:
Er waren 2 redenen waarom het nodig was om de regelgeving in artikel 52 van het ARAB te herschrijven:


Het was nodig om de regelgeving aan te passen aan de stand van de techniek en de technologie
omdat de laatste wijziging van artikel 52 van het ARAB dateert van 1971;



Het was nodig om de regelgeving aan te passen aan principes van de Wet Welzijn Werknemers en
zijn uitvoeringsbesluiten, voornamelijk het besluit Welzijnsbeleid evenals aan de Richtlijn 89/654
van 30 november 1989 betreffende de minimale voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de
arbeidsplaats.

De preventie van brand maakt het voorwerp uit van twee ontwerpen van koninklijk besluit met onderscheiden doelstellingen:


enerzijds de organisatie van de preventie in de onderneming;



anderzijds het vaststellen van meer technische voorschriften met betrekking tot de constructie van
de gebouwen waar de werknemers tewerkgesteld zijn.

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad PBW geeft een unaniem gunstig advies betreffende de beide ontwerpen van koninklijke
besluiten maar formuleert een aantal opmerkingen.
Advies nr. 160
van 21/10/2011

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren
(D130ter)

Inhoud:
Ingevolge het advies nr. 149 van de HRPBW van 23 april 2010 werd een nieuw ontwerp KB opgesteld.
Dit ontwerp van KB houdt rekening met het advies nr. 149 wat het uitgangspunt betreft van de risicoanalyse en de overname van de relevante bepalingen van het ARAB.
Omwille van recente wetenschappelijke inzichten, na grondig onderzoek van de administratie, is gebleken dat:


Het noodzakelijk is de WBGT-index als uitgangspunt te behouden omdat het een soepel instrument
is dat toelaat om gemakkelijk vast te stellen of bepaalde actiewaarden worden overschreden. Dit
belet evenwel niet dat de werkgever wetenschappelijk meer verfijnde methodes zou gebruiken om
preventiemaatregelen vast te stellen;
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Het noodzakelijk is de oorspronkelijk door de administratie voorgestelde actiewaarden te behouden, daar de waarden vermeld in het ARAB geen correcte inschatting geven van het risico;



De in het ARAB opgenomen tabel bij art. 148decies 2, 4.2, §3, voor de afwisseling van werken en
rusten niet wetenschappelijk gefundeerd is.

Het ontwerp KB stelt voor dat het beter is deze afwisseling te laten vaststellen door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
Comfortwaarden die in het oorspronkelijk koninklijk besluit waren opgenomen, zijn niet meer in het
huidige ontwerp KB opgenomen.
Dit ontwerpbesluit zal deel uitmaken van de Codex Titel IV. – Omgevingsfactoren en fysische agentia,
Hoofdstuk II. – Thermische omgevingsfactoren. De oude ARAB-bepalingen worden opgeheven.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit uit mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
Op vele plaatsen in het ontwerp KB wordt verwezen naar technische termen. Deze technische termen
worden soms in normen gedefinieerd. De Hoge Raad vindt het noodzakelijk praktische voorbeelden uit
te werken die deze begrippen en normen illustreren in een toelichtende nota of brochure die beschikbaar wordt gesteld op de webstek van de FOD WASO.
De Hoge Raad wenst betrokken te worden in de toelichtende nota’s of brochures die beschikbaar zullen gesteld worden op de webstek van de FOD WASO waarin o.a. methodes zullen uitgewerkt worden.
Op vele plaatsen in het ontwerp KB worden vage termen gebruikt. De Hoge Raad kan begrijpen dat
het niet altijd gemakkelijk of aangewezen is dit duidelijker te omschrijven in een reglementaire tekst.
De Hoge Raad vindt het daarom aangewezen om dit verder uit te werken en te illustreren in een toelichtende nota of brochure dat beschikbaar wordt gesteld op de webstek van de FOD WASO.
De Sociale Partners denken wel verschillend over de actiewaarden en betreffende een tabel rond de
afwisseling van periodes van aanwezigheid op de werkpost met rusttijden, in geval van blootstelling
aan warmte.
Advies nr. 161
van 16/12/2011

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (D152bis)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit is een aanvulling op een ander ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties (dat voorwerp heeft uitgemaakt van advies nr.
154). Met dit ontwerp van koninklijk besluit wordt het aspect eindberging van radioactief afval ingevuld in het lege hoofdstuk 4 van dit ander ontwerp van koninklijk besluit waarover op 29 oktober 2010
reeds opmerkingen zijn gegeven (advies nr. 154).
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies over het ontwerp uit en maakt daarbij een aantal
opmerkingen en doet enkele suggesties.
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Advies nr. 162
van 16/12/2011

Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (D155)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit is een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
pesticiden.
Het OKB regelt enerzijds de certificering van professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters
(via de fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen.
Deze regels van het ontwerp van koninklijk besluit hebben als doel de overeenkomstige bepalingen in
het KB van 28 februari 1994 (betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van
de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik) te vervangen. Het KB voorziet reeds in een
systeem van erkende verkopers, erkende gebruikers en speciaal erkende gebruikers.
Vijf verschillende types fytolicentie zijn voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit, nl. 1 voor nietprofessioneel gebruik (“distributie/voorlichting”) en 4 voor professioneel gebruik (“assistent professioneel gebruik”, “professioneel gebruik”, “distributie/voorlichting” en “specifiek professioneel gebruik”).
De invoering van de fytolicentie zal de verkoops- en gebruiksvoorwaarden wijzigen, rekening houdend
met de wijziging van de classificatie van de producten.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt ook voorwaarden voor aanvraag, toekenning en vernieuwing van een fytolicentie (diploma of het slagen voor een examen, aanvullende opleiding).
Anderzijds legt het ontwerp van koninklijk besluit een expliciet wettelijk kader vast betreffende:


het beginsel van een verbod op spuiten van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de lucht en de vereisten voor de afwijkingen daarvan;



de hantering en opslag van gewasbeschermingsmiddelen en behandeling van de verpakkingen en
restanten daarvan;



de vermindering van de risico’s gerelateerd aan het gebruik van deze producten in specifieke gebieden;



de bescherming van het aquatische milieu en het drinkwater.

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies over dit ontwerp uit en maakt daarbij enkele algemene opmerkingen gevolgd door artikelsgewijze opmerkingen.
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Advies nr. 163
van 16/12/2011

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal
centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel
45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (D157)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit regelt het taalgebruik op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad en wijst het orgaan bedoeld in art. 45 van de CLP-verordening (1272/2008) aan.
Dit ontwerp voorziet dat het KB op 1 juni 2015 in voege zal treden.
Momenteel wordt het taalgebruik en het aangewezen orgaan geregeld door het koninklijk besluit van
24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen
zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu en het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt
brengen of het gebruik ervan.
Op 1 juni 2015 worden deze koninklijke besluiten ten gevolge van de CLP-verordening opgeheven.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad onderschrijft unaniem het advies dat door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) in november 2011 is uitgebracht.
De Hoge Raad herinnert aan het belang van de leesbaarheid van de informatie op de etiketten. De
Raad verwijst hiervoor o.a. naar art. 31 van de CLP-verordening dat stelt dat de etiketteringselementen, bedoeld in art. 17, lid 1, duidelijk tegen een achtergrond moeten afsteken en de grootte en spatiering zo gekozen moet zijn dat ze gemakkelijk leesbaar zijn.
Advies nr. 164 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart
van 16/12/2011 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (D72bis)
Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de aanpassing van het punt A “Lijst van de grenswaarden
voor blootstelling aan chemische agentia” van de bijlage I bij het bovenvermelde koninklijk besluit.
De veranderingen in de lijst betreffen enerzijds grenswaarden voor twee chemische agentia die nog
niet waren opgenomen in deze lijst (monochloorazijnzuur en polyvinylchloride) en nu werden toegevoegd, en anderzijds grenswaarden voor chemische agentia die reeds waren opgenomen in deze lijst,
en nu worden gewijzigd.
Krachtlijn van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies uit over
het ontwerp.
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Advies nr. 165 Betreffende het huishoudelijk reglement voor de Hoge Raad Preventie en Beschervan 16/12/2011 ming op het werk (Eigen-initiatief-advies) (D100bis)
Inhoud:
In het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk is op vele plaatsen sprake van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.
Over de totstandkoming ervan stelt dat besluit het volgende:
“Art. 16.- De Hoge Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op dat wordt goedgekeurd door de Minister.”
Het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad betreft de Hoge Raad en zijn organen behalve de Vaste
Operationele Commissie.
Daarover zegt het besluit Hoge Raad PBW het volgende:
“Art. 35.- De vaste (operationele) commissie stelt een huishoudelijk reglement op dat wordt goedgekeurd door de Minister.”
Artikel 31 §3 houdt een beschikking in die één aangelegenheid van de Vaste Operationele commissie
regelt.
Artikel 31 § 3 luidt:
“§ 3. Indien de in § 1, eerste lid, 1° bedoelde leden verhinderd zijn, voorzien zij zelf in hun vervanging
door een ander lid van de Hoge Raad dat behoort tot de organisatie die zij vertegenwoordigen of door
een lid van hun organisatie dat bijzonder bevoegd is voor de materie en voorkomt op een lijst die door
het Uitvoerend Bureau daartoe opgemaakt werd, volgens de regels bepaald in het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad.”
Waarom moeten nu huishoudelijke reglementen uitgewerkt worden?
1.

De Hoge Raad was einde mandaat en door nieuwe regels voor de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad moest ook de samenstelling van de Hoge Raad veranderen; bovendien
is de benoeming van een Hoge Raad een gelegenheid om de werkingsregels te herzien die
golden voor de Hoge Raad in zijn vroegere samenstelling en werking.

2.

Einde 2004 heeft de programmawet een Vaste Operationele Commissie toegevoegd aan de
Hoge Raad PBW zodat het sociaal overleg over het welzijn op het werk volledig tot de bevoegdheid behoort van de Hoge Raad.

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad besluit het huishoudelijk reglement dat in bijlage aan dit advies gehecht is goed te keuren en het als advies op eigen initiatief te zenden aan de Minister van Werk met het oog op een goedkeuring door de Minister van dit Huishoudelijk Reglement.
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Advies nr. 166 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart
van 22/06/2012 2003 betreffende de beveiliging van liften (D69ter)
Inhoud:
Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de verplichte modernisering voor privéliften met 5 jaar uit.
Een uitzondering hierop vormt de installatie van een elektronisch veiligheidsgordijn of een kooideur en
de positieve vergrendeling van de bordesdeuren met automatische onderbreking van de stroomkring
die in 2013 voorzien blijven.
De andere maatregelen moeten in 2018 en 2023 uitgevoerd worden, vijf jaar later dan voorzien.
Voor liften op de arbeidsplaats is er geen uitstel meer. De voorziene maatregelen moeten hetzij tegen
2013 of 2018 uitgevoerd worden.
Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen zoals een aanpassing van de risicoanalyse om de 15 jaar in
plaats van om de 10 jaar, enkele verduidelijkingen in verband met de toegankelijkheid voor personen
met beperkte mobiliteit, aangaande onderhoud en keuringen met een lagere frequentie voor privé-liften
en enkele andere tekstuele aanpassingen.
Krachtlijnen van het advies:
1.

2.

De Raad wenst te onderstrepen dat de motieven zoals opgenomen in de overwegingen bij het
OKB niet stroken met de werkelijkheid en formuleert de volgende opmerkingen:


Uit de risicoanalyse kunnen wel alternatieven volgen.



Standaardoplossingen zijn niet altijd de duurste.



Aanpassingen van oude liften met grote risico’s (en dus proportioneel met het risico) kosten
veel geld.



De eerste reeks maatregelen moeten voor 1 januari 2013 genomen zijn, maar men heeft hier al
2 uitstellen gekregen van telkens 5 jaar.



Optische gordijnen staan wel ter discussie; kooideuren hebben een hoger veiligheidsniveau;
voor schachten met traliewerk is er nog altijd geen equivalente oplossing gevonden.



Maatregelen voor personen met beperkte mobiliteit staan al in de regelgeving.



Het argument van rechtszekerheid terwijl men bepaalde maatregelen met 10 jaar vooruitschuift, klopt niet.
Verwijzing naar de adviezen 57 van 25 oktober 2002 en 83 van 25 februari 2005

De Raad verwijst naar de twee reeds gegeven adviezen en onderstreept dat de opmerkingen erin vervat
nog steeds pertinent zijn en de standpunten ongewijzigd zijn. Hij wenst dan ook te herhalen:
Uit het advies 57
Noot: in het advies was er sprake van privé-liften en ARAB-liften; hieronder worden de termen nietprofessionele en professionele liften gebruikt.
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“De sociale partners verwijzen naar het advies van de Raad van State van 31 maart 2002
waarin gesteld wordt dat een dergelijke wetgeving betrekking moet hebben op alle liften (professionele liften als niet-professionele).



De sociale partners steunen alle voorstellen, die tot doel hebben het beveiligingsniveau van liften te verhogen, temeer daar er ruimte is voor nieuwe verbeteringen en dat nieuwe beveiligingstechnieken ten volle moeten worden benut.



De sociale partners zijn bovendien verheugd dat werk wordt gemaakt van de beveiliging van
niet-professionele liften, die een sterke achterstand kennen ten opzichte van de professionele
liften (gebruikt in arbeidsomstandigheden) en vaak belangrijke veiligheidsrisico’s meebrengen.



De sociale partners pleiten voor een zelfde systeem van onderhoud en inspecties zowel voor
niet-professionele liften als voor professionele liften.

De Hoge Raad stelt vast dat in het OKB met deze principes geen rekening wordt gehouden. Er wordt
opnieuw een onderscheid gemaakt tussen niet-professionele liften en professionele liften met een verschillend veiligheidsniveau.”
Uit het advies 83


“De sociale partners wensen te benadrukken dat de veiligheid van zowel de liftgebruikers als
diegenen die inspecties of andere werkzaamheden dienen uit te voeren aan liften primordiaal
is. Zij wensen met hun voorstellen geen afbreuk te doen aan het vooropgestelde veiligheidsniveau van liften.



Zij vrezen voor een stilstand indien alle moderniseringswerken worden uitgesteld met 5 jaar.
Nadien zal het proces van risicoanalyse en modernisering moeilijk terug op gang komen.”

De Hoge Raad stelt vast dat in het OKB met deze principes geen rekening wordt gehouden. Er wordt
opnieuw een uitstel voorzien van 5 jaar boven het vorige uitstel van 5 jaar. Ze vrezen dat de discussie
zich nogmaals zal herhalen aan het einde van deze 5 jaar.
De Raad brengt unaniem een negatief advies over het ontwerp uit voor wat betreft het verschil in
benadering tussen niet-professionele liften en professionele liften (op de arbeidsplaats).
Hiervoor verwijst het ook o.a. naar zijn vroegere adviezen en naar het advies van de Raad van State
hierover.
De Hoge Raad brengt unaniem een negatief advies uit voor wat betreft de verlenging van de termijnen.
Hiervoor verwijst het ook o.a. naar de vroegere adviezen hierover.
De Hoge Raad formuleert een alternatief voorstel (en beperkt uitstel) indien men oordeelt dat een
opsplitsing toch niet noodzakelijk is.
Hij steunt zich daarbij op andere criteria en andere termijnen:


Voor patrimoniale waardevolle liften: apart regime;



Voor liften in dienst genomen tussen 01/04/84 en 01/04/98: alle veiligheidsmaatregelen voor 1
januari 2014;



Voor liften in dienst genomen tussen 01/01/58 en 31/03/84: alle veiligheidsmaatregelen voor 1
januari 2016;



Voor liften in dienst genomen voor 01/01/58: alle veiligheidsmaatregelen voor 1 januari 2018.

I-10

Advies nr. 167 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 tot 43 van het kovan 22/06/2012 ninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk (D159)
Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt:


de erkenningsprocedure transparanter te maken;



de erkenningsprocedure aan te passen aan de actuele noden;



het chronologisch ordenen van het verloop van de erkenning evenals de hernieuwing van de erkenning, dit van aanvraag over onderzoek tot erkenning;



het afstemmen van de procedures voor de aanvraag tot erkenning en voor de aanvraag tot hernieuwing, zowel wat de aanvraag en het onderzoek als de erkenning zelf betreft;



het opheffen van artikel 40, dat een inmiddels niet meer toepasselijke overgangsregeling inhoudt;



het verfijnen van de erkenningsmodaliteiten met het oog op een betere controle op de externe
diensten tijdens de duur van de erkenning:





ten eerste kan de erkenning onder voorwaarden worden toegekend, die tijdens de
looptijd van de erkenning kunnen worden getoetst zoals tijdens de vorige erkenningsronde door de Vaste Operationele Commissie (VOC) geadviseerd werd;
Het betreft hier de reglementair opgelegde voorwaarden die geïndividualiseerd
worden op basis van de vaststellingen van de AD TWW en de VOC tijdens de
looptijd van de vorige erkenning;



ten tweede wordt de mogelijkheid voorzien om de erkenning te beperken tot de
opdrachten die het voorwerp zijn van de bestaande overeenkomsten voor een periode die bepaald wordt door de Minister.

de mogelijkheid om de looptijd van de erkenning te beperken (bijvoorbeeld om een nieuw erkende externe dienst in dezelfde erkenningscyclus te brengen als de andere externe diensten).

Krachtlijnen van het advies:
In het eerste deel van het advies formuleren de werknemers en de werkgevers volgende algemene
opmerkingen


De sociale partners wensen in de nabije toekomst een grondige discussie aan te vatten over de
werking van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in het algemeen en
over de toepassing van de erkenningsvoorwaarden.

Deze discussie zou onder meer moeten leiden tot meer duidelijkheid aangaande de te hanteren criteria.


Ze vragen om in de afdeling V “de erkenning van de externe dienst” tussentitels in te voegen
om meer duidelijkheid te brengen.

A. De werknemersvertegenwoordigers
De werknemersvertegenwoordigers staan positief ten opzichte mogelijkheden (onder meer de erkenning met voorwaarden, het beperken tot de opdracht die het voorwerp zijn van de bestaande overeen-
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komsten en van de looptijd van de erkenning) die gecreëerd worden door dit ontwerp van koninklijk
besluit, maar merken op dat hiermee niet alle problemen betreffende de EDPBW opgelost zijn.
Ze begrijpen dat Mevrouw de Minister advies vraagt binnen de twee maand om er voor te kunnen zorgen dat het koninklijk besluit nog voor het einde van het lopende jaar gepubliceerd kan worden, met
het oog op de lopende erkenningsronde.
B. De werkgeversvertegenwoordigers
De werkgeversvertegenwoordigers maken ten aanzien van het ontwerp van koninklijk besluit volgende
opmerkingen:


de termijn waarbinnen een advies gegeven moet worden, is vrij kort en hierdoor komen de
nauwkeurige behandeling van het dossier en het opstellen van weldoordachte voorstellen met
betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit in het gedrang;



ze stellen vast dat er slechts werd gesleuteld aan details;



de hele wetgeving betreffende externe diensten voor preventie en bescherming van het werk zou
moeten herzien worden in de huidige preventiecontext, rekening houdend met de nieuwe inhoudelijke uitdagen en noden en rekening houdend met het aantal preventieadviseurs dat ter beschikking is op de arbeidsmarkt (de verschillende disciplines);



ze vinden het niet kunnen dat de spelregels worden veranderd tijdens de lopende erkenningsronde. Zowel vanuit het oogpunt van rechtszekerheid als uit dat van de geloofwaardigheid van
het beleid moeten dergelijke manier van ingrijpen absoluut vermeden worden;



ze vinden het jammer dat een visie (zowel korte als lange termijn) op de rol van de externe preventiediensten, als adviseurs en ondersteuners van de werkgevers en werknemers op het vlak
van welzijn op het werk, compleet ontbreekt. Meer en meer ontstaat de indruk dat de diensten
gezien worden als een verlengstuk van inspectie en/of als verantwoordelijken voor het bereiken
van preventiedoelstellingen. Dit is symptomatisch voor een beleid dat er niet in slaagt om een
coherente strategie te ontwikkelen ter ondersteuning van de algemeen aanvaarde preventiedoelstellingen;



de werkgeversvertegenwoordigers maken ook een voorbehoud bij de mogelijkheid om bijkomende voorwaarden op te leggen, zoals opgenomen in het ontwerp van KB.

In het tweede deel van het advies formuleren de werknemers en de werkgevers artikelsgewijze opmerkingen die allen unaniem zijn behalve deze betreffende artikel 38. - §1 derde lid.
Advies nr. 168 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende
van 21/12/2012 de persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen (D160)
Inhoud:
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voorziet de oprichting van hulpverleningszones en voorziet eveneens dat de Koning minimumnormen voor materieel en uitrusting per type interventie en de normen inzake persoonlijke uitrusting, uniform, kentekens en andere middelen van
identificatie kan bepalen.
De wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van hoger vermelde wet voorziet in het oprichten van operationele prezones met rechtspersoonlijkheid.
Deze operationele prezones moeten de inwerkingtreding van de hulpverleningszones voorbereiden en
hiertoe concrete acties ondernemen, zoals het aankopen van de persoonlijke beschermingsmiddelen om
zich te conformeren aan de federale minimale normen die bepaald liggen in dit voor advies voorligI-12

gend ontwerp van koninklijk besluit. De operationele prezones ontvangen een jaarlijkse federale dotatie voor zover zij een plan opstellen met al hun voorbereidende acties voor de oprichting van de hulpverleningszones (onder meer de aankoop van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen) en
dat plan uitvoeren.
Om de federale dotatie van 2012 te ontvangen moeten de operationele prezones hun plan voorleggen
voor 31 oktober 2012.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een unaniem ongunstig advies over het ontwerp uit.
De Hoge Raad baseert dit negatief advies op volgende overwegingen.
In het algemeen
De sociale partners menen dat de principes in dit ontwerp van koninklijk besluit in strijd zijn met de
algemene principes van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, in zonderheid met de verplichting een preventiebeleid te baseren op risicoanalyse.
Bijgevolg vrezen de sociale partners dat de werkgever van deze openbare diensten geen risicoanalyse
volgens de welzijnswet meer zal uitvoeren eens de PBM en CBM vastliggen. Ze vrezen bovendien dat
de betrokken werkgevers enkel deze middelen die vastliggen zullen kiezen om geen dotaties te verliezen.
Ze zijn dus gekant tegen een koninklijk besluit dat minimumnormen oplegt die niet zijn gebaseerd op
een risicoanalyse.
De sociale partners wijzen tenslotte nog op het volgende. Als de prezone werkgever wordt, vragen ze
zich af of ze alle consequenties van de welzijnswet in overweging hebben genomen en niet enkel deze
rond CBM en PBM’s vervat in dit ontwerp van koninklijk besluit
De Hoge Raad maakt ook nog een aantal inhoudelijke opmerkingen. En formuleert een tegenvoorstel.
De sociale partners zijn niet gekant tegen het initiatief als dusdanig ter ondersteuning van lokale interventiediensten bij de aankoop van middelen. Zij wensen het protocolakkoord van 9 februari 2012
niet te hypothekeren.
Daarom willen de sociale partners een constructief alternatief formuleren. Ze stellen voor om een
OKB in de Codex op te nemen. Centraal staat hierbij de risicoanalyse in het aankoopbeleid (als één
van de 3 groene lichten). De catalogus met normen kan dan wel gehanteerd worden, mits uit de risicoanalyse blijkt dat de betrokken PBM en CBM afdoende bescherming bieden.
In het alternatieve voorstel is het een uitvoeringsbesluit van de welzijnswet. De sociale partners menen
dat de AD Toezicht van het welzijn op het werk van de FOD WASO bevoegd is en moet zijn voor de
handhaving ervan.
Vermits het OKB een Codex-besluit wordt, zal de Minister van Werk dit besluit dan ook voordragen en
uitvoeren in samenwerking en mede ter ondertekening van de Minister van Binnenlandse zaken.
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Advies nr. 169 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augusvan 21/12/2012 tus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met het oog op de preventie van scherpe
letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector (D158)
Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting van richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10
mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.
Op 20 april 2012, werd beslist om naar de werkzaamheden binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR)
betreffende deze richtlijn te verwijzen en om de conclusies van deze werkzaamheden af te wachten.
Een adviesaanvraag van Mevrouw de Minister van Werk betreffende dit ontwerp van besluit werd op
22 mei 2012 aan de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad gestuurd.
Krachtlijn van het advies:
De Hoge Raad onderschrijft unaniem het advies nr. 1827 dat door de Nationale Arbeidsraad (NAR) op
27 november 2012 is uitgebracht.
Advies nr. 170 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart
van 21/12/2012 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (D72bis)
Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de aanpassing van het punt A “Lijst van de grenswaarden
voor blootstelling aan chemische agentia” van de bijlage I bij het bovenvermelde koninklijk besluit.
Het betreft de grenswaarden voor arsine, latex en zwavelzuur, die ter discussie aan de HRPBW worden
voorgelegd.
Het gaat om de wijziging van de grenswaarden voor de volgende chemische agentia:
EINECS- nr.

CAS-nr.

Naam van de agentia

232-066-3

07784-42-1

Arsine

232-689-0

09006-04-6

Latex (natuurrubber)

09003-31-0

polyisopreen (als inhaleerbare allergene eiwitten)

07664-93-9

Zwavelzuur (nevel) thoracale fractie

231-639-5

In het ontwerp van KB
voorgestelde grenswaarde
ppm

In het ontwerp KB
voorgestelde grenswaarde mg/m³

0,005

0,016

-

0,0001

-

0,05

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk brengt een unaniem negatief advies uit
over de in het ontwerp voorgestelde grenswaarden voor arsine en latex en een verdeeld advies over de
voorgestelde grenswaarde voor zwavelzuurnevel.
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Betreffende arsine:
De sociale partners stellen unaniem voor om enkel een kortetijdsgrenswaarde van 0,05 ppm voor arsine te weerhouden.
0,05 ppm is de huidige 8-uur grenswaarde.
Het probleem met arsine is niet dat de in het ontwerp van koninklijk besluit voorgestelde grenswaarde
(0,005ppm), technisch niet gehaald kan worden, maar dat de detectietoestellen, wanneer ze op de
voorgestelde grenswaarde (0,005ppm) worden afgesteld, zeer veel valse alarmen zullen geven, waardoor het alarm niet ernstig gaat genomen worden.
Betreffende latex:
De sociale partners stellen unaniem voor om de huidige grenswaarde voor latex (0,001mg/m³), in het
koninklijk besluit te behouden.
Het ontbreken van een geschikte meetmethode voor inhaleerbare allergene eiwitten maakt de controle
op de naleving van de in het ontwerp van koninklijk besluit voorgestelde grenswaarde (0,0001mg/m³)
onmogelijk.
De sociale partners geven de voorkeur aan een doorgedreven preventieve aanpak om de blootstelling
zo laag als haalbaar te houden.
Betreffende zwavelzuurnevel:
Negatief advies van de werkgeversvertegenwoordigers:
Door de werkgeversvertegenwoordigers voorgestelde grenswaarde: 0,5 mg/m³ inhaleerbaar.
Positief advies van de werknemersvertegenwoordigers:
De werknemersvertegenwoordigers wensen de waarde die door SCOEL naar voor wordt geschoven,
0,05mg/m³ thoracaal, of een gelijkwaardige waarde uitgedrukt in inhaleerbare fractie op te nemen in
de grenswaardenlijst.
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II.

Koninklijke besluiten genomen na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

In de loop van 2011 werden zes Koninklijke besluiten, na advies van de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming gepubliceerd, voor het jaar 2012 waren dit zeven koninklijke besluiten.
afkondiging publicatie

Onderwerp

09.01.2011

26.01.2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende
de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 153 van 25 juni 2010 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende
de erkenning van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats (D150)

20.05.2011

30.06.2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's
van chemische agentia op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 155 van 29 oktober 2010 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de
risico’s van chemische agentia op het werk (niet betwiste grenswaarden)
(D72bis2010NB)

14.09.2011

31.10.2011

Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 140 van 17 april 2009 over een ontwerp van
koninklijk besluit houdende de Codex over het welzijn op het werk en over het ontwerp
van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen
Reglement voor de Arbeidsbescherming (D133 & D140)

14.10.2011

25.11.2011

Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. .
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 139 van 17 april 2009 over een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen
(D142)

14.10.2011

02.12.2011

Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. Erratum.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 139 van 17 april 2009 over een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen
(D142)

30.11.2011

21.12.2011

Koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 157 van 10 februari 2011 over een koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk (D153)

26.04.2012

01.06.2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 132 van 17 oktober 2008 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (D134)
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afkondiging

publicatie

Onderwerp

04.06.2012

21.06.2012

Koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 160 van 21 oktober 2011 over een ontwerp
van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren (D130ter)

7.09.2012

24.02.2012

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 163 van 16 december 2011 over een ontwerp het koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter
voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (D157)

10.10.2012

05.11.2012

Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen
moeten beantwoorden.
Dat besluit werd genomen na het advies nr.156 van 29 oktober 2010 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (D128 & D128bis)

05.11.2012

22.11.2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 167 van 22 juni 2012 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 tot 43 van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk (D159)

04.12.2012

21.12.2012

Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 158 van 29 april 2011 over een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (D151)

10.12.2012

19.12.2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende
de beveiliging van liften.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 166 van 22 juni 2012 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende
de beveiliging van liften (D69ter)
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C. OVERIGE ACTIVITEITEN.
Volgende thema’s werden tijdens de voltallige vergaderingen van 2011 bijkomend besproken.
1. OSHA-campagnes
Informatie over de thema’s op tafel voor de campagne 2014 –2015.
2. De gerechtelijke en administratieve vervolging volgens het nieuwe sociaal strafwetboek
Uiteenzetting door mevrouw Marie-Anne FRANQUINET, advocaat-generaal bij het arbeidshof te
Luik, magistraat lid van de Sociale Inlichting en Opsporing Dienst (SIOD).
3. Prijs van de Hoge Raad 2011
Informatie over de uitreiking van de Prijzen.
4. Workshop – studienamiddag 24 oktober 2011
Informatie over het programma van de studienamiddag.
5. Jaarverslag HRPBW 2009 – 2010
Voorstelling van het jaarverslag 2009-2010 en goedkeuring.
6. Toepassing van de regelgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Discussie over de toepassing van de regelgeving op beurzen, salons, tentoonstellingen.

Volgende thema’s werden tijdens de voltallige vergaderingen van 2012 besproken.
1. HRPBW – installatie en vervolg
Voorstel van lijst van buitengewone leden van de Hoge Raad en goedkeuring.
2. 2012 European Year Active ageing
Voorstelling betreffende het Europees jaar en voorstelling van de gids voor leeftijdsbewust beleid.
3. Jaarverslagen HRPBW
Voorstelling van het jaarverslag 2007-2008.
4. DIOVA-onderzoeksprojecten
Overzicht van de nieuwe onderzoeken DIOVA 2012 en informatie over studiedagen.
5. Visienota over de toekomst van de arbeidsgeneeskunde
Voorstelling door dr. Lode Godderis van de visienota, een initiatief van de Belgische beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, de Wetenschappelijke Verenigingen en de Vereniging voor Interne Bedrijfsartsen.
6. Jaarverslag 2010 TWW
Voorstelling van het jaarverslag.
7. Musculoskeletale aandoeningen
Bespreking over de preventie betreffende musculoskeletale aandoeningen.
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D. STUDIEDAGEN, CONFERENTIES, PRIJZEN
In 2011 en 2012 (mede) organiseerde de Hoge Raad het volgende:
1. Ronde Tafel: Certificatie / accreditatie in de welzijnsregelgeving – 18 mei 2011
Speciale aandacht was er voor sterkte, zwakte, opportuniteit, bedreiging van accreditatie/certificatie in de welzijnsregelgeving, de evolutie van het hebben van een kwaliteitssysteem,
evoluties in de ons omringende landen, toekomstige evoluties in de schema’s, toekomstige richting
in België rond welzijnsaspecten.
2. Uitreiking Prijs Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 2011 tijdens het Slotcolloquium Campagne 2010-2011 - Veilige onderhoudswerken – 24 oktober 2011
Het project «Ensemble pour prévenir les risques de chute de hauteur» (Swift) krijgt de eerste prijs
in de categorie projecten.
In de categorie eindwerken werd het eindwerk «Approche et analyse des risques liés à la présence
d’entreprises dangereuses pour le personnel policier à l’occasion d’interventions » als beste weerhouden.
Het project “Ik wil er wel-zijn – Taken op maat” (Familiehulp) krijgt de twee prijs in de categorie
projecten.
3. Asbestforum – 06 maart 2012 en 4 mei 2012
Zie voor meer informatie in Deel IV Activiteiten van de Vaste Commissie Bouw van de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
4. Internationale dag van de veiligheid en gezondheid op het werk – 27 april 2012
Speciale aandacht was er voor de arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gevolge van de verhuur
van arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen en de blootstelling aan lasrook op het
zich voordoen.
5. Uitreiking Prijs Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 2012 – 27 november
2012
De drie laureaten van de Prijs van de Hoge Raad 2012 zijn:




CIBO NV “Met Sirk Sekuur naar veiligheidscultuur”.
Familiehulp VZW “Alleen op de werkvloer, unieke samenwerking voor preventie”.
Magolux S.A. “Tous ensemble pour la sécurité”.
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DEEL II
___________

ACTIVITEITEN VAN HET UITVOEREND BUREAU VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL II.

ACTIVITEITEN VAN HET UITVOEREND BUREAU VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET
WERK

A. AANTAL VERGADERINGEN
In 2011 heeft het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad vijftien vergaderingen gehouden, namelijk op
11 januari, 1 en 18 februari, 1 maart, 5 en 29 april, 10 en 31 mei, 24 juni, 6 september, 4 en 21 oktober,
8 en 22 november en 16 december 2011.
In 2012 vonden er dertien vergadering van het Uitvoerend Bureau plaats te weten op 10 en 31 januari,
17 februari, 6 maart, 20 april, 8 mei, 5 en 22 juni, 4 september, 2 oktober, 6 en 27 november en 21 december 2012.
In 2011 besliste het Uitvoerend bureau om 4 bijzondere Uitvoerende bureaus te houden - 11 januari
(jaarverslagen en campagnes TWW), 11 februari en 30 augustus (D100bis) en 5 december 2011
(D156) - in 2012 waren dat er 4 - 4 juni en 7 september (D72bis), 15 juni (D159) en 13 november 2012
(D161).
Een overzicht is te vinden in hoofdstuk “D. Bijzondere Uitvoerende Bureaus”.
B. BEHANDELDE ONDERWERPEN IN 2011
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft de hiernavolgende onderwerpen behandeld:
1. Regeling van de werkzaamheden van de commissies ad hoc van de Hoge Raad;
2. Stand van zaken van de ontwerpen van de koninklijke besluiten;
3. De agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad;
4. Opvolging adviezen van de Hoge Raad;
5. BELAC – eventuele oprichting Sectorcomité “Welzijn” (D149);
6. Regelgeving “eerste hulp”;
7. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats & ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld
worden (D138);
8. HRPBW – installatie en vervolg (D100bis);
9. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk (D153);
10. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2022 betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (D72bis/2011/NB);
11. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische
installaties op arbeidsplaatsen (D151);
12. Rol van de sociale partners bij de nucleaire controle in België (D144);
13. EU Raadgevend Comité Veiligheid en Gezondheid (D118);
14. Handhavingsbeleid & Campagnes TWW (D104);
15. Jaarrapport TWW 2009;
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16. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren (D130ter);
17. Keuze van de onderwerpen voor de OSHA-campagnes;
18. Werelddag voor de Veiligheid en Gezondheid op het werk van 28 april 2011;
19. Studiedag van 10 mei 2011 over de resultaten van de onderzoeken van AD HUA;
20. Rol van de sociale partners in de begeleidingscomités van de verschillende onderzoeksprojecten;
21. Veralgemeend samenvattend document (D39ter);
22. Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp en eerste zorgen, die aan werknemers slachtoffers van een
ongeval of ongesteldheid worden gegeven (D123bis);
23. Evaluatie regelgeving Ernstige Arbeidsongevallen (EAO) (D136);
24. Nationale Strategie - Uitvoering (D104bis);
25. Werking EDTC (D154);
26. Interprovinciaal congres “welzijn op het werk” - 20/05/2011 - Antwerpen;
27. Oprichting van een begeleidingscomité in het kader van onderzoek van de Belgische resultaten van de enquête van Eurofound Dublin;
28. BA 4 en BA 5;
29. Prijs van de HRPBW 2011;
30. Gebruik van dichloormethaan;
31. De gerechtelijke en administratieve vervolging volgens het nieuwe sociaal strafwetboek;
32. Prijzen van de Hoge Raad PBW en Awards van het Agentschap in Bilbao;
33. De evaluatie van de regelgeving in verband met pesten;
34. WBNet - beConnected;
35. Status actieplannen EDPBW in het kader van hun erkenning;
36. Vraag tot deelname aan een enquête over de representativiteit van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de papiersector;
37. Erkenningsaanvraag van CLB als EDPBW;
38. Vereenvoudiging van de reglementering – antwoord van België;
39. Nanotechnologieën;
40. Jaarverslag Hoge Raad PBW 2009 – 2010;
41. Seminarie in Antwerpen bij het PVI;
42. Aanvraagformulier voor de verlenging van de erkenning van een EDPB;
43. Aanduiding van afgevaardigden in de Commissie van Advies en Toezicht (artikel 275.09 AREI) bij de FOD
Economie, Middenstand en Energie;
44. De erkenning van de Externe Diensten voor de preventie en bescherming op het werk;
45. Activiteitenprogramma 2012 Vaste Commissie Bouw – voorstel;
46. Initiatief van OSHA Bilbao: Interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA);
47. Studiedag over de psychosociale risico’s van 6 oktober 2011;
48. Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften
voor de kerninstallaties – Hoofdstuk 4 (D152bis);
49. Memorandum van de sociale partners;
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50. Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (D155);
51. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad
van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van
intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (D157);
52. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming, de bijscholing
en de deskundigheden van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk - organiseren Ronde Tafel (D109bis);
53. Brochure Alcohol;
54. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2022 betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (Betwiste chemische agentia D72bis/B);
55. Ronde Tafel ergonomie en bouwmaterialen;
56. 2012: jaar van de actieve veroudering – rol van de Hoge Raad;
57. Wederoprichting Vaste Commissie Bouw – Advies op eigen initiatief;
58. Begassingen/ gassen in containers (D117).

C. BEHANDELDE ONDERWERPEN IN 2012
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft de hiernavolgende onderwerpen behandeld:
1. Regeling van de werkzaamheden van de commissies ad hoc van de Hoge Raad;
2. Stand van zaken van de ontwerpen van de koninklijke besluiten;
3. De agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad;
4. Opvolging adviezen van de Hoge Raad;
5. OiRA-project (Interactieve onlinetool voor risicobeoordeling) van het Europees Agentschap in Bilbao
(D156);
6. Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften
voor de kerninstallaties – Hoofdstuk 4 (D152bis);
7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk (Betwiste chemische agentia D72bis/B);
8. Ontwerp van Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (D155);
9. Ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad
van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van
intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (D157);
10. D100bis – HRPBW – installatie en vervolg;
11. Wederoprichting Vaste Commissie Bouw – Advies op eigen initiatief;
12. BELAC - eventuele oprichting Sectorcomité “Welzijn” (D149);
13. Nationale Strategie – Uitvoering (D104bis);
14. Handhavingsbeleid & Campagnes TWW (D104);
15. Evaluatie regelgeving EAO (D136bis);
16. Veralgemeend samenvattend document (D39ter);
17. Memorandum van de sociale partners;
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18. Brief van FOD Economie – Commissie van Advies en Toezicht;
19. 2012 jaar van het actief ouder worden;
20. Werelddag Veiligheid en Gezondheid 27 april 2012;
21. CLB : adviescomité;
22. Seminarie over het werken aan elektrische installaties – Agoria;
23. Antwerpen – fusie van EDPB;
24. Batterijen in wagens;
25. Campagne over psychosociale risico’s (PSR) – Bespreking over het luik acties 2013;
26. Vernieuwing van de erkenningen van de EDPBW;
27. Jaarverslagen HRPBW;
28. Jaarverslag 2010 van AD TWW;
29. De vorming van preventieadviseurs (D109bis);
30. BeConnected;
31. Studiedag om de beëindigde projecten van de AD HUA – 22 mei 2012;
32. DIOVA-onderzoeksprojecten;
33. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (D131);
34. Arbeidsgeneesheer - visienota;
35. Prijs van de HRPBW 2012 en award;
36. Abestforum;
37. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, met
het oog op de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector (D158);
38. Evaluatie van de Europese richtlijnen Veiligheid en gezondheid door de Lidstaten: concrete aanpak;
39. Belgische/Europese strategie 2007-2012 / 2013-2020;
40. Vertrek van de heer De Brouwer, voorzitter HRPBW;
41. Interprovinciaal congres 2013;
42. Deelname van de sociale partners aan de Europese campagne « samen sterk voor preventie »;
43. Nieuw ontwerp van reglement over de prijs van de Hoge Raad;
44. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de
beveiliging van liften (D69ter);
45. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D159);
46. Musculoskeletale aandoeningen;
47. Erkenningsaanvraag van aanvullende opleidingen;
48. Vervanging van de leden van de HRPBW;
49. Nanotechnologie;
50. Werkpost fiche – gezinszorg;
51. Document Europese Commissie: reflexie over de werkmethode met het oog op de evaluatie van de omzetting of Europese richtlijnen;
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52. Jaarverslag van IDPBW;
53. Activiteiten van de Vaste Commissie Bouw;
54. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen (D160);
55. Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid;
56. Brochure arbeidsplaatsen;
57. ECAP 2013;
58. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode
2013-2017 (D162).
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D. BIJZONDERE UITVOERENDE BUREAUS
In 2011 en 2012 vonden samen 8 bijzondere vergaderingen van het Uitvoerend Bureau plaats.
BUB betreffende de “Jaarverslagen 2008 en 2009 van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk, de opvolging van de nationale campagnes en de ernstige arbeidsongevallen ” (D104 Handhavingsbeleid);
1 vergadering: 11 januari 2011
BUB betreffende het “Huishoudelijk reglement van de Hoge Raad” (D100bis);
2 vergaderingen: 11 februari 2011 en 30 augustus 2011
BUB betreffende het “OiRA-project (Interactieve onlinetool voor risicobeoordeling) van het Europees
Agentschap in Bilbao (D156)”;
1 vergadering: 5 december 2011
BUB betreffende het “Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11
maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de
risico’s van chemische agentia op het werk (D72bis)”
2 vergaderingen: 4 juni 2012 et 7 september 2012
BUB betreffende het “Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk”( D159);
1 vergadering: 15 juni 2012
BUB betreffende de “Campagne over psychosociale risico’s 2013” (D161).
1 vergadering: 13 november 2012
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DEEL III
___________

ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIES

VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL III. ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIES VAN DE HOGE
RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
A. VASTE COMMISSIE SENSIBILISATIE EN COMMUNICATIE
De Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vergaderde vier keer in 2011.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vonden twee vergaderingen plaats.
 De vergadering van 27 april 2011 behandelde volgende punten:
De Activiteitenverslagen 2010 van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid en
van de Afdeling promotie van het welzijn op het werk van de Algemene directie Humanisering
van de Arbeid.
Voorstellen en overwegingen betreffende de thema's 2012.
 De vergadering van 16 november 2011 handelde over de goedkeuring van de programma’s 2012
van de Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid en van de Afdeling Promotie van
de Algemene Directie Humanisering van de arbeid.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - sociaal onderzoek vonden twee vergaderingen plaats om advies uit te brengen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek
en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming (10 mei en 24 juni 2011).
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - het vast bureau kwamen
de items van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op
het werk aan bod tijdens verschillende uitvoerende bureaus.
De Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vergaderde in 2012 vijf keer.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vonden twee vergaderingen plaats.
 De vergadering van 25 april 2012 behandelde volgende punten:
De Activiteitenverslagen 2011 van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid en
van de Afdeling promotie van het welzijn op het werk van de Algemene directie Humanisering
van de Arbeid 1.
Voorstellen en overwegingen betreffende de thema's 2013.
 De vergadering van 7 november 2012 handelde over de goedkeuring van de programma’s 2013
van de Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid en van de Afdeling Promotie van
de Algemene Directie Humanisering van de arbeid.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - sociaal onderzoek vond
een vergadering plaats om advies uit te brengen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor
vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming (30 mei 2012).

1 De activiteitenverslagen van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid staan op http://www.beswic.be/nl/network
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Ook in 2012 werden in het kader van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - het vast
bureau de werking en het actieplan van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de
veiligheid en gezondheid op het werk tijdens verschillende vergaderingen besproken (22 juni en 27
september 2012).
B. VASTE OPERATIONELE COMMISSIES
In 2011 en 2012 vergaderde de vaste operationele commissie als volgt:
De vaste operationele commissie – bevoegdheid externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk kwam op 5 april 2011, 10 mei 2011, 10 april 2012, 25 en 26 juni 2012, 27 september 2012, 11
oktober 2012 en 22 november 2012 samen.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid erkenning van de externe diensten voor technische
controles op de werkplaats vond plaats op 11 januari 2011 en 5 april 2011.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten kwam samen op
11 januari 2011, 18 februari 2011, 5 april 2011, 10 mei 2011, 24 juni 2011, 8 mei 2012, 23 juli 2012, 4
en 21 september 2012, 6 en 27 november 2012.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid controlegeneeskunde kwam bijeen op 5 april 2011, 6
september 2011 en 6 maart 2012.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid ervaringsfonds besprak op 1 februari 2011, 5 april
2011, 10 mei 2011, 6 september 2011, 4 oktober 2011 en 20 april 2012 bezwaardossiers en gaf er advies over.
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DEEL IV
___________

ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIE BOUW VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL IV. ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIE BOUW VAN DE
HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET
WERK
A. AANTAL VERGADERINGEN
De Vaste Commissie Bouw is in 2011 en 2012 telkens vijf maal bijeengekomen, in 2011 was dit onder
het voorzitterschap van de heer Luc Proesmans en in 2012 van mevrouw Virginie Caverneels.
Namelijk op 7 februari 2011, 4 april 2011, 3 oktober 2011, 5 december 2011, 6 februari 2012, 16 april
2012, 4 juni 2012, 8 oktober 2012 en 3 december 2012.
Over de Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector werd op 25 maart 2011 door de Vaste
Commissie Bouw, in samenwerking met de sociale partners van de Hoge Raad en met medewerking
van het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor Beroepsziekte en het NAVB een studievoormiddag georganiseerd. De geplande jaarlijkse studiedag over de arbeidsongevallen en beroepsziekten
in de bouw op 27 april 2012 werd afgelast op verzoek van de sociale partners in de Vaste Commissie
Bouw wegens een vakbondsactie.
B. ACTIVITEITEN
In 2011 werden volgende punten tijdens de verschillende vergaderingen besproken:











Voorbereiding van de studiedag arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector op 25 maart 2011;
Voorbereiding van studiedag arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw in 2012;
Evaluatie van de studiedag arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector op 25 maart 2011;
Oprichting van een interdepartementeel asbestforum – organisatie van een rondetafel;
Activiteitenprogramma van de Vaste Commissie Bouw voor 2011-2012 (door het Uitvoerend Bureau aanvaard voorstel van Kris De Meester);
Beschikkingen over de Vaste Commissie Bouw in het Huishoudelijke Reglement van de Hoge Raad;
Heroprichting Vaste Commissie Bouw volgens het besluit Hoge Raad PBW van 2006;
Jaarprogramma VC Bouw voor 2012;
Vaststelling van de vergaderdata in 2012;
Verslaggeving vanuit het NAVB.

In 2012 werden volgende punten tijdens de verschillende vergaderingen besproken:












Asbestforum;
Voorbereiding en evaluatie van Studiedag op 27 april 2012 betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten
in de bouwsector;
Europees Jaar 2012 Active Ageing;
Verslaggeving vanuit het NAVB;
Het verbod van aanbrengen van zonnepanelen op asbesthoudende daken;
Bespreking van de nota over de werking van de Vaste Commissie Bouw;
Aanduiding van de regelgeving betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen als vast agendapunt voor de
bijeenkomsten van de VC Bouw;
Informatie over de stand van zaken betreffende de wijziging van de regelgeving betreffende tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen;
Machinistenliften in torenkranen: initiatief van de VC Bouw?;
Code van goede praktijk Werken op Hoogte;
Jaarlijkse studiedag over de statistieken op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw
– vaststelling van datum voor 2013;
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Verslaggeving van de voorzitster over haar ontvangst door het Uitvoerend Bureau op 6 november 2012;
vastleggen van de data voor de 5 bijeenkomsten van de VC Bouw in 2013.

Programma van de Studievoormiddag betreffende de Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de
bouwsector van 25 maart 2011:
9.35
09.45
10.15
10.30
10.50
11.25

Inleiding door de Voorzitter van de Vaste Commissie Bouw van 2010 door de heer Patrick Franceus
(werknemersvertegenwoordiging in de VC Bouw).
Aandacht voor beroepsziekten in de Bouwsector door de heer Joeri Lutz van het Fonds voor Beroepsziekten.
Vragenmoment.
Koffiepauze.
Presentatie van de statistieken van de arbeidsongevallen in de bouw in 2009 door de heer Bernard Renneson van het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Het NAVB bespreekt de resultaten van zijn campagne Dakwerken door de heer Christian Depue van het
NAVB.

Programma van de Rondetafel Bouwmaterialen en ergonomie van 24 februari 2012:
Bespreking na inleidende presentaties betreffende:
1. Pathologie van heffen en tillen in de bouwnijverheid door Fonds voor Beroepsziekten;
2. Arbeidsongevallen in verband met heffen en tillen door Fonds voor Arbeidsongevallen;
3. Voorbeeld van een ergonomisch project in verband met bouwmaterialen door een preventieadviseur van
een bouwonderneming;
4. Voorstelling van factsheet bestratingswerk van de heer Juffermans.

Asbestforum van 6 maart 2012:
Tijdens een bijeenkomst van de Vaste Commissie Bouw werd een probleem besproken in verband met het gebruik van hogedrukreinigers voor het onderhoud van asbesthoudende daken.
Vrij snel was duidelijk dat het gestelde probleem niet onmiddellijk te maken had met het toepassingsgebied van
het besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling
aan asbest.
Daarom werd een eerste bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden van de Vaste Commissie Bouw en van
het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De opzet is dat eerst zes afgevaardigden van de overheid in het kort de regelgeving schetsen die van hen uitgaat
en dat daarna samen gezocht wordt waar er nog leemten zijn in de regelgeving.

Asbestforum van 4 mei 2012:
Besproken punten:


Toewijzing van de bevoegdheid voor de uitvoering van de voorstellen.
De vertegenwoordigers van de overheid bespreken de gedane voorstellen en duiden aan voor welke voorstellen hun overheid bevoegd is.



Bespreking van de voorstellen.
Omdat niet iedereen het eens is met alle voorstellen worden de voorstellen in discussie gebracht.



Studiedag voor een ruimer publiek.
Vanaf het begin was er overeenstemming over het nut van het organiseren van een studiedag voor een ruimer publiek; indien daarvoor tijd is wordt van gedachten gewisseld over de organisatie daarvan.
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DEEL V
___________

ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES AD HOC VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL V.

ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES AD HOC VAN DE HOGE
RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

In 2011 waren er 9 bijeenkomsten van Commissies ad hoc, in 2012 waren dat er 2.
Hieronder vindt u een opsomming van de vergaderingen die plaats vonden in 2011 en 2012.
Commissie ad hoc D153 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk
1 vergadering 14/01/2011.
Initiatief van de FANC van 3 december 2010
Advies nr. 157 van 18 februari 2011 (zie I-3)

Commissie ad hoc D154 Werking van de EDTC, de opvolging ervan en mogelijke voorstellen van
reglementeringwijzigingen
1 vergadering: 11/02/2011.
Initiatief van het Uitvoerend Bureau van 1 februari 2011

Commissie ad hoc D136bis Evaluatie regelgeving ernstig arbeidsongeval (2011)
2 vergaderingen: 18/02/2011, 6/04/2011.

Commissie ad hoc D130ter Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren
3 vergaderingen: 17/03/2011, 11/04/2011, 9/05/2011.
Initiatief van de Minister van Werk van 4 februari 2011
Advies nr. 160 van 21 oktober 2011 (zie I-4)

Commissie ad hoc D152bis Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit
houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties – Hoofdstuk 4
1 vergadering: 20/10/2011.
Initiatief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 augustus 2011
Advies nr. 161 van 16 december 2011 (zie I-5)

Commissie ad hoc D155 Ontwerp van koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen
1 vergadering: 23/11/2011.
Initiatief van de Minister van Werk van 8 november 2011
Advies nr. 162 van 16 december 2011 (zie I-6)

Commissie ad hoc D69ter Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften
1 vergadering: 15/05/2012.
Initiatief van de Minister van Werk van 7 mei 2012
Advies nr. 166 van 22 juni 2012 (zie I-9)

Commissie ad hoc D161 Campagne over psychosociale risico’s 2013
1 vergadering: 19/12/2012.
Initiatief van het Uitvoerend Bureau van 13 november 2012
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DEEL VI
___________

SAMENSTELLING VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK

EN

BESLUITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP
DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL VI. SAMENSTELLING VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK EN BESLUITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
A. LIJST VAN DE LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 31/12/2012.2
Voorzitter: mevrouw SCHLEICH Eveline3
Vice-voorzitters: de heren DENEVE Christian en TOUSSEYN Paul

GEWONE LEDEN
Leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

Leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigden

mevrouwen BOSMANS Isabelle
LOMBAERTS Véronique4
ROSMAN Sophie5
VAN DER SMISSEN Anne6
de heren
ANRIJS Paul
BAERT Jules
DE MEESTER Kris
DE PREZ Geert
GULLENTOPS Dirk
SOENS Luc
VANMOL Thierry
BAETENS Kris7
PELEGRIN André6

mevrouwen LE GARROY Martine
CAVERNEELS Virginie
PIETTE Patricia
VAN DEN BOSSCHE Bergie
VAN HIEL Isabelle
de heren
FONCK Herman
FRANCEUS Patrick
LEPOUTRE Stéphan
PHILIPS François
VAN DAELE Daniel
VAN DER HAEGEN Vincent
VERBRUGGHE Johann
MELCKMANS Bruno8

PLAATSVERVANGENDE LEDEN
Plaatsvervangende leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

Plaatsvervangende leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen

mevrouwen BOSCH Claire
CARPRIEAUX Gillie
DE PAUW Myriam
ENGELS Hilde
MARISSAEL Rebecca
JAUMOTTE Anne-Marie4
VANDERSTAPPEN Anne9
de heren
CAEN David
DEURINCK Luk

mevrouwen DE PAEPE Christine
DE PAUW Marie-Jeanne
JACOBS Ada
SLEGERS Sabine
de heren
DE MEY Alfons
MASAI Christian
MOREELS Frank
SONDA Claudio
VAN EYCK Kris

2 Het Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 20
september 2009, Belgisch Staatsblad, 5 november 2009, gewijzigd bij KB van 18 november 2011, Belgisch Staatsblad, 15 mei 2012.
3 Het Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 15 mei 2012, Belgisch
Staatsblad, 25 mei 2012.
4 Ontslagnemend
5 Ontslag genomen op 30 september 2010
6 Ontslag genomen op 13 december 2012
7 Ontslag genomen op 9 mei 2012
8 Ontslag genomen op 2 maart 2012
9 Ontslag genomen op 27 juni 2012
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DEWANDELEER Pascal
JUNIUS Marc
OGER Jean-Michel
LERAT Michel6

VAN KERREBROECK Vic
VAN LANCKER Eddy
VANDENBUSSCHE Johan
VANESSCHE Rik

PERMANENTE DESKUNDIGEN
LEIDEND AMBTENAAR VAN HET FONDS VOOR DE BEROEPSZIEKTEN

dhr.

UYTTERHOEVEN Jan

LEIDEND AMBTENAAR VAN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

mevr.

DE BAETS Jacqueline

UNIVERSITEIT VAN GENT

mevr.

BRAECKMAN Lutgart

PREVENTIE & INTERIM

mevr.

BRUYNINCKX Marijke

PREVENT HET INSTITUUT VOOR PREVENTIE EN WELZIJN OP HET
WERK

dhr.

DE GREEF Marc

VERENIGING VAN INTERNE BEDRIJFSARTSEN (VVIB)

mevr.

DE LAMPER Annemie

VERENIGING VAN EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING (CO-PREV)

dhr.

DE SMET Geert

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BELGE DES MEDECINS DU TRAVAIL (ABMT)

dhr.

FARR Philippe

PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT (PVI)

mevr.

FIVEZ Liesbeth

UNIVERSITEIT VAN LUIK

mevr.

HANSEZ Isabelle

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

mevr.

HELLEMANS Catherine

NATIONAL ACTIECOMITE VOOR VEILIGHEID EN HYGIENE IN HET
BOUWBEDRIJF (NAVB)

dhr.

HEYRMAN Carl

BELGIAN ERGONOMICS SOCIETY (BES)

mevr.

HERMANS Veerle

VERENIGING VOOR PREVENTIEADVISEURS PSYCHOSOCIALE ASPECTEN (VPPA)

mevr.

KATSHINDA Joceline

ASSOCIATION ROYALE DES CONSEILLERS EN PREVENTION (ARCOP)

dhr.

LOUPPE Jean-Yves

KONINKLIJKE VLAAMSE VERENIGING VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING (PREBES)

dhr.

PEUTERS Jozef

UNIVERSITEIT VAN BERGEN

mevr.

VAN DAELE Agnès

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

mevr.

VAN REGENMORTEL Anne

BELGIAN SOCIETY FOR OCCUPATIONAL HYGIENE (BSOH)

dhr.

VERPAELE Steven

BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VOOR ARBEIDSGENEESHEREN
(BBVAG)

dhr.

VOGT Guy

BUITENGEWONE LEDEN10

10 Het Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 15 mei 2012,
Belgisch Staatsblad, 31 oktober 2012.
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SECRETARIAAT
mevr.

GYSEN Solange, secretaris

mevr.
dhr.
mevr.
dhr.
mevr.

CHEYNS Yannick
DE BAERE Danny
DELIEGE Valérie
GOORDEN Henk
LIZIN Elise

B. BESLUITEN BETREFFENDE DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
1. Koninklijk besluit van 18 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20
september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (BS 15-05-2012 – Ed. 3)
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
worden de woorden "Mevr. Patricia Piette" gevoegd tussen de woorden "De heer François Philips"
en de woorden "De heer Daniel Van Daele".
Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "De heer Jules Baert" gevoegd tussen
de woorden "De heer Paul Anrijs" en de woorden "De heer Kris Baetens".
Art. 4. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "Mevr. Ada Jacobs" gevoegd tussen
de woorden "Mevr. Marie-Jeanne De Pauw" en de woorden "De heer Christian Masai".
Art. 6. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 7. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de woorden "Mevr. Anne-Marie Jaumotte" gevoegd
tussen de woorden "Mevr. Hilde Engels" en de woorden "De heer Marc Junius".
Art. 8. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.
Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.
Art. 10. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 november 2011.

2. Koninklijk besluit van 15 mei 2012 tot benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad
voor Preventie en Bescherming op het Werk (BS 25-05-2012 – Ed. 2)
Artikel 1. Mevrouw Evelyne Schleich wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk voor een periode van zes jaar.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2012.
Art. 3. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2012.
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3. Koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden
van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (BS 31-10-2012).
Artikel 1. Worden benoemd tot buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk:
- Mevrouw Lutgart Braeckman, professor aan de Universiteit van Gent;
- Mevrouw Marijke Bruyninckx voor Preventie en Interim;
- De heer Marc De Greef voor Prevent, het Instituut voor preventie en welzijn op het werk;
- Mevrouw Annemie De Lamper voor de VVIB, Vereniging van interne bedrijfsartsen;
- De heer Geert De Smet voor Co-Prev, Vereniging van externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk;
- De heer Philippe Farr voor de APBMT, de l’Association professionnelle Belge des Médecins
du Travail;
- Mevrouw Liesbeth Fivez voor het PVI, Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen;
- Mevrouw Isabelle Hansez, professor aan de Universiteit van Luik;
- Mevrouw Catherine Hellemans, professor aan de Université libre de Bruxelles;
- De heer Carl Heyrman, voor het NAVB, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne
in het Bouwbedrijf;
- Mevrouw Veerle Hermans voor de BES, de Belgian Ergonomics Society;
- Mevrouw Joceline Katshinda voor Psychoprev, l'association des psychologues conseillers en
prévention, en voor de VPPA, de Vereniging voor Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten;
- De heer Jean-Yves Louppe voor de ARCoP, Association royale des Conseillers en prévention;
- De heer Jef Peuters voor PreBes, de Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming;
- Mevrouw Agnès Van Daele, professor aan de Universiteit van Bergen;
- Mevrouw Anne Van Regenmortel, professor aan de Universiteit Antwerpen;
- De heer Steven Verpaele voor de Belgian Society for Occupational Hygiene;
- De heer Guy Vogt voor de B.B.v.Ag., Belgische beroepsvereniging voor arbeidsgeneesheren.
Art. 2. Het mandaat van deze personen vervalt wanneer zij niet langer actief zijn bij de instantie
waarbij zij werkzaam waren op het ogenblik dat zij benoemd zijn voor de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
Art. 3. Alle mandaten van buitengewone leden vervallen wanneer de Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het werk wedersamengesteld wordt in uitvoering van artikel 13, § 1 van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op
het werk.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2012.
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