
Codex over het welzijn op het werk 

Boek VIII.- Ergonomische belasting 

Titel 1.– Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen 

Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het wel-

zijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft  

(B.S. 11.6.2019) 

Art. VIII.1-1.- § 1. De werkgever is ertoe gehouden voor elke activiteit die staande wordt 

verricht, een risicoanalyse uit te voeren overeenkomstig artikel I.2-6. 

Deze risicoanalyse houdt rekening met het feit of de activiteit aanhoudend of doorgaans 

staande wordt uitgeoefend, evenals met de duur en de intensiteit van de blootstelling aan de 

statische belasting, teneinde elk risico voor het welzijn van de werknemers te beoordelen. 

§ 2. Indien uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in § 1, blijkt dat er een risico voor 

het welzijn van de werknemers bestaat, neemt de werkgever de nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat elke betrokken werknemer over een rustzitplaats beschikt waarop hij 

bij tussenpozen of na bepaalde tijdruimten kan gaan zitten. 

Wanneer de aard van de activiteiten van de betrokken werknemer niet toelaat een rustzit-

plaats te gebruiken, organiseert de werkgever de activiteiten op dergelijke wijze dat deze 

werknemer bij tussenpozen of na bepaalde tijdruimten zittend kan werken op een werkzit-

plaats. 

§ 3. De rusttijden of de zittende werktijden moeten ten minste een kwartier tijdens de eerste 

helft van de arbeidsdag en ten minste een kwartier tijdens de tweede helft van de arbeids-

dag bereiken. 

Deze rusttijden of deze zittende werktijden moeten genomen worden ten vroegste na ander-

half uur en ten laatste na twee en een half uur prestaties. 

De preventieadviseur-arbeidsarts kan, rekening houdend met de risico’s waaraan de werk-

nemer wordt blootgesteld of rekening houdend met de resultaten van het gezondheidstoe-

zicht, andere rusttijden of zittende werktijden vaststellen, dan deze bepaald in het eerste en 

tweede lid. 

Art. VIII.1-2.- Voor de werknemers die activiteiten uitoefenen waarvan de aard verenig-

baar is met zittend werk, stelt de werkgever een werkzitplaats ter beschikking. 

Art. VIII.1-3.- § 1. De werkzitplaatsen en de rustzitplaatsen beantwoorden aan de comfort- 

en gezondheidseisen. 

Voorafgaand aan hun keuze maken ze het voorwerp uit van een risicoanalyse overeenkom-

stig artikel VIII.1-1, § 1, eerste lid, om het welzijn van de werknemers te waarborgen tij-

dens het gebruik ervan. 

§ 2. De rustzitplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar, kunnen onmiddellijk gebruikt worden 

en mogen in geen geval een hindernis vormen voor de doorgang. 



Art. VIII.1-4.- De werknemers worden ingelicht omtrent alle maatregelen die genomen 

worden in toepassing van deze titel. 


