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Advies nr. 164 van 16 december 2011 over 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  
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
A. Voorgeschiedenis 
 
Op 15 februari 2010 startte een publieke raadplegingsprocedure over een voorstel tot aanpas-
sing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling, opgenomen in punt A van bijla-
ge I van 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. 
 
Het ter advies voorliggende ontwerp van koninklijk besluit is een verdere concretisering van 
de resultaten van de publieke raadplegingsprocedure. 
 
B. Het huidige ontwerp van koninklijk besluit 
 
Bij brief van 8 november 2011, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister 
van Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd 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. 
 
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de aanpassing van het punt A “Lijst van de grens-
waarden voor blootstelling aan chemische agentia” van de bijlage I bij het bovenvermelde ko-
ninklijk 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 op-
genomen in deze lijst, en nu werden gewijzigd. 
 
Tegen de introductie/ aanpassingen van de grenswaarden van deze agentia werd initieel be-
zwaar aangetekend in het kader van de publieke raadplegingsprocedure maar werden in een 
tweede fase geen bezwaardossiers ingediend met als gevolg dat de nieuwe grenswaarden 
voorgesteld tijdens de procedure, behouden bleven.   
 
Deze aangepaste lijst werd opgenomen als bijlage in het voorgelegde ontwerp van koninklijk 
besluit. 
 
Het gaat om de introductie/wijziging van de grenswaarden voor de volgende chemische agen-
tia: 
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EINECS- nr. 

 
 
 

N° EINECS 

CAS-nr. 
 
 
 

N° CAS 

Naam van de agentia  
 
 
 
Noms des agents 

oorsprong 
 
 

origine 

     
201-178-4 79-11-8 Monochloorazijnzuur (damp en aëro-

sol) 
 
 

Acide chloroacétique 
(vapeur et aérosol) 

ACGIH 2006 

 9002-86-2 Polyvinylchloride (inadembare frac-
tie) 

Chlorure de polyvinyle (fraction 
alvéolaire) 
 

ACGIH 2008 

204-617-8 00123-31-9 Hydrochinon Hydroquinone ACGIH 2008 
215-168-2 01309-37-1 IJzeroxide (inadembare fractie) Oxyde de fer (fraction alvéolaire) ACGIH 2006 
231-442-4 07553-56-2 Jood en jodides (damp en aerosol) Iode et iodures (vapeur et aéro-

sol) 
ACGIH 2008 

231-442-4 07553-56-2 Jood (damp) Iode (vapeur) ACGIH 2008 
204-062-1 00115-07-1 Propeen Propylène ACGIH  2006 

 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 22 november 2011 aan het Uitvoerend Bureau 
voorgelegd.  (PBW/PPT – D72bis - BE 871) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 22 november  2011 om het ontwerp van koninklijk besluit 
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op 
de vergadering van 16 december 2011.  
 
II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD TIJDENS ZIJN VERGADE-

RING VAN 16 DECEMBER 2011 
 
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig ad-
vies uit over het ontwerp. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan mevrouw de Minister van Werk bezorgen. 


