Codex over het welzijn op het werk
Boek I.- Algemene beginselen
Titel 1.– Inleidende bepalingen
Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers op het werk

Hoofdstuk I.- Oorsprong van de bepalingen
Art. I.1-1.– De codex over het welzijn op het werk is inzonderheid de omzetting van de
richtlijnen van de Europese Unie vastgesteld in uitvoering van artikel 153 van het verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de wijze vastgesteld in bijlage I.1-1.
Hoofdstuk II.– Toepassingsgebied
Art. I.1-2.– Onverminderd de bijzondere bepalingen van de codex die een specifiek toepassingsgebied vaststellen, is de codex over het welzijn op het werk van toepassing op de werkgevers en de werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.
Hoofdstuk III.– Definities
Art. I.1-3.– Voor de toepassing van de bepalingen van de codex worden de volgende begrippen verkort geciteerd:
1° de wet: de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
2° de codex: de codex over het welzijn op het werk;
3° de Minister: de Minister tot wiens bevoegdheid het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk behoort;
4° de algemene directie HUA: de algemene directie Humanisering van de Arbeid van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
5° de leidend ambtenaar HUA: de ambtenaar belast met de leiding van de algemene directie
HUA of zijn afgevaardigde;
6° de algemene directie TWW: de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
7° de plaatselijke directie TWW: de voor de plaats waar het werk wordt uitgevoerd bevoegde directie van de afdeling van het regionaal toezicht van de algemene directie TWW;

8° de leidend ambtenaar TWW: de ambtenaar belast met de leiding van de algemene directie
TWW of zijn afgevaardigde;
9° de met het toezicht belaste ambtenaar: de ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van
het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de
wet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
10° de interne dienst: de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
11° de externe dienst: de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;
12° EDTC: externe dienst voor technische controles op de werkplaats als bedoeld in artikel
40, § 2, van de wet;
13° het erkend laboratorium: het laboratorium of de dienst erkend voor het uitvoeren van bepaalde metingen in verband met biologische, chemische en fysische agentia;
14° het Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, bij ontstentenis van
een comité, de vakbondsafvaardiging, en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging,
de werknemers zelf, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;
15° de Hoge Raad: de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk;
16° de Vaste Operationele Commissie: de vaste operationele commissie opgericht bij de Hoge Raad in toepassing van artikel 47bis van de wet;
17° ARAB: het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
18° Verordening (EG) nr. 1272/2008: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen
67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
19° Verordening (EG) nr. 1907/2006: Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en
de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting
van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en
Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de
Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie;
20° AREI: het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, goedgekeurd bij de koninklijke besluiten van 10 maart 1981 en 2 september 1981;
21° het algemeen reglement ioniserende stralingen: 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.

Art. I.1-4.– Voor de toepassing van de bepalingen van de codex wordt verstaan onder:
1° gevaar: de intrinsieke eigenschap of het intrinsiek vermogen van inzonderheid een voorwerp, een stof, een proces of een situatie die schade kan veroorzaken of het welzijn van
de werknemers kan bedreigen;
2° risico: de waarschijnlijkheid dat de schade of de aantasting van het welzijn van de werknemers zich in bepaalde gebruiksomstandigheden of door blootstelling aan een gevaar
voordoet en de mogelijke omvang van die schade of aantasting;
3° risicoanalyse: de identificatie van gevaren voor het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, de vaststelling en bepaling van de risico's voor dit welzijn en de
beoordeling van deze risico’s;
4° risicobeoordeling: de fase van de risicoanalyse waarbij de risico’s beoordeeld worden
met het oog op de keuze van de preventiemaatregelen;
5° preventie: het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgesteld
in alle stadia van de activiteit van de onderneming of instelling, en op alle niveaus, teneinde beroepsrisico’s te voorkomen of te verminderen;
6° gezondheidstoezicht: het geheel van preventieve handelingen van een preventieadviseurarbeidsgeneesheer, met het oog op het vaststellen van preventiemaatregelen, waaronder
de beoordeling van de gezondheidstoestand van een individuele werknemer in functie
van een welbepaald risico;
7° de psychosociale risico’s op het werk: de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten
gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties
op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden;
8° eerste hulp: het geheel van noodzakelijke handelingen die er op gericht zijn de gevolgen
van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en er
voor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp;
9° hiërarchische lijn: alle door de werkgever aangeduide werknemers die een gedeelte van
het gezag van de werkgever over de werknemers uitoefenen;
10° preventieadviseur: de natuurlijke persoon die vanuit de interne of de externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk, de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn
en de werknemers bijstaat in de uitvoering van het welzijnsbeleid en die voldoet aan de
reglementaire voorwaarden voor de uitoefening van zijn functie;
11° de preventieadviseur psychosociale aspecten: de natuurlijke persoon bedoeld in artikel
32sexies, § 1 van de wet, die verbonden is hetzij aan een interne dienst hetzij aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in boek I, titel 3, hoofdstuk V, afdeling 1;
12° de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: de preventieadviseur die beantwoordt aan de
voorwaarden bedoeld in artikel II.3-30, § 1, 2° en die belast is met het gezondheidstoezicht op de werknemers;

13° de preventieadviseur arbeidsveiligheid: de preventieadviseur die overeenkomstig de artikelen II.1-20, II.1-21 of II.3-30, § 1, 1° over de nodige bekwaamheid beschikt om, in
overeenstemming met de voorwaarden en de nadere regels bepaald in boek II, de opdrachten en taken van de interne dienst in verband met arbeidsveiligheid uit te oefenen,
zoals ze worden beschreven in specifieke bepalingen van de codex;
14° bevoegd persoon: een persoon die aangeduid is door de werkgever en die door middel
van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven om specifieke door de codex bepaalde handelingen te stellen, inzonderheid in verband met de toepassing van bepaalde
preventiemaatregelen of het uitvoeren van controles;
15° de vertrouwenspersoon: de persoon bedoeld in en aangewezen overeenkomstig artikel
32sexies, §§ 2 tot 2/2 van de wet;
16° andere aanwezige personen op de arbeidsplaats: iedere andere persoon dan deze bedoeld
bij artikel 2, § 1 van de wet die in contact treedt met de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, inzonderheid klanten, leveranciers, dienstverleners, leerlingen en studenten en
personen die uitkeringen genieten;
17° dynamisch risicobeheersingssysteem: de structurele planmatige aanpak van preventie
gebaseerd op de algemene preventiebeginselen die resulteert in het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan;
18° globaal preventieplan: het plan bedoeld in artikel I.2-8;
19° jaaractieplan: het plan bedoeld in artikel I.2-9;
20° werkpost: de plek waar men werkt, het toestel of het geheel van uitrustingen waarmee
men werkt, evenals de onmiddellijke werkomgeving;
21° de sociale voorzieningen: de sanitaire installaties, de refter, het rustlokaal en het lokaal
voor de zwangere werkneemsters en de werkneemsters die borstvoeding geven;
22° chemisch agens: elk chemisch element of elke chemische verbinding, in zuivere vorm of
in een mengsel, zoals deze in natuurlijke staat voorkomt of het resultaat is van, gebruikt
of vrijgekomen is, ook in de vorm van afval, bij een beroepsactiviteit, al dan niet opzettelijk geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht;
23° biologische agentia: micro-organismen, met inbegrip van die welke genetisch zijn gemodificeerd, celculturen en menselijke endoparasieten die een infectie, een allergie of een
intoxicatie kunnen veroorzaken;
24° arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen
en installaties;
25° collectief beschermingsmiddel, hierna « CBM » genoemd: elke beschermingsuitrusting
die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn
veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn, en die gelijktijdig de volgende kenmerken
vertonen:
a) ze is dermate ontworpen en geïnstalleerd dat ze zo rechtstreeks mogelijk inwerkt op
de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt;

b) ze is bestemd om, voorafgaand aan de uitvoering van het werk te worden geïnstalleerd;
c) ze is van die aard dat de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid
en gezondheid op het werk te verzekeren;
26° werkkledij: hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt
door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij;
27° persoonlijk beschermingsmiddel, hierna « PBM » genoemd: iedere uitrusting die, behoudens de reglementair bepaalde uitzonderingen, bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer risico's
die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen;
28° veiligheids- en gezondheidssignalering: een signalering die, toegepast op een bepaald
object, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze, door
middel van - al naar gelang van het geval - een bord, een kleur, een lichtsignaal, een
akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein, een aanwijzing
of een voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het
werk.

BIJLAGE I.1-1
Omzettingstabel van de Europese richtlijnen
Bepalingen codex
Boek I, met uitzondering van titel 3

Richtlijnen
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers op het werk

Boek II, met uitzondering van titel 5, titel 6 en Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12
titel 9
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers op het werk
Boek II, titel 5

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006
betreffende diensten op de interne markt

Boek III, titels 1 en 3

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30
november 1989 betreffende minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid
voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van Richtlijn
89/391/EEG)

Boek III, titel 4

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999
betreffende minimumvoorschriften voor de
verbetering van de gezondheidsbescherming
en de veiligheid van werknemers die door
explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
(vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek III, titel 6

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni
1992 betreffende de minimumvoorschriften
voor veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn
in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

Bepalingen codex

Richtlijnen

Boek IV

Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009
betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid bij het gebruik door
werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de
zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

Boek V, titel 2

Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan de risico’s
van fysische agentia (lawaai) (zeventiende
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek V, titel 3

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan de risico’s
van fysische agentia (trillingen) (zestiende
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek V, titel 5

Richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4
december 1990 inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar
lopen aan ioniserende straling te worden
blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone

Bepalingen codex

Richtlijnen

Boek V, titel 6

Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan risico's van
fysische agentia (kunstmatige optische straling) (negentiende bijzondere richtlijn in de
zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

Boek V, titel 7

Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de
blootstelling van werknemers aan de risico’s
van fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

Boek VI, titel 1

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april
1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers
tegen risico’s van chemische agentia op het
werk (veertiende bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

Boek VI, titel 2

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek VI, titel 3

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009
betreffende de bescherming van werknemers
tegen de risico’s van blootstelling aan asbest
op het werk

Bepalingen codex

Richtlijnen

Boek VII, titel 1, met uitzondering van hoofd- Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parstuk VI
lement en de Raad van 18 september 2000
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan
biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1,
van Richtlijn 89/391/EEG)
Boek VII, titel 1, hoofdstuk VI

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

Boek VIII, titel 2

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29
mei 1990 betreffende minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek VIII, titel 3

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad 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
(vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek IX, titel 2

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30
november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
voor het gebruik op het werk van persoonlijke
beschermingsmiddelen door werknemers
(derde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Boek X, titel 1

Richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003
van de Raad betreffende een aantal aspecten
van de organisatie van de arbeidstijd

Bepalingen codex

Richtlijnen

Boek X, titel 2

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 25 juni 1991
ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en
de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde
tijd of uitzendarbeidbetrekkingen

Boek X, titel 3

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni
1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk

Boek X, titel 5

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op
het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
(tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

