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Advies nr. 82 van 25 februari 2005 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 
 
Bij brief van 13 december 2004, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft Mevrouw 
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 agen-
tia op het werk. 
 
Dit ontwerp heeft tot doel een aantal elementen betreffende de risico-evaluatie en het gezond-
heidstoezicht te verduidelijken. 
 
Het betreft meer bepaald: 
 
• de verplichting de risico-evaluatie schriftelijk vast te stellen; 
 
• de verantwoording van een beperkte risico-evaluatie na advies van het comité PBW; 
 
• de opname van de specifieke maatregelen in het globaal preventieplan; 
 
• de verduidelijking van de gevallen waarin het gezondheidstoezicht verplicht is. 
 
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad besliste op 17 december 2004 om een commissie 
ad hoc te belasten met het onderzoek van de aanvraag en de voorbereiding van het advies. 
 
De commissie ad hoc vergaderde op 31 januari 2005. 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 

25 FEBRUARI 2005  
 
De Raad formuleerde een unaniem advies, gepreciseerd als volgt: 
 
De Hoge Raad staat gunstig ten opzichte van het ontwerp van koninklijk besluit dat een aantal 
elementen verduidelijkt in het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescher-
ming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische 
agentia op het werk. 
 
Hij is evenwel bezorgd over de niet uniforme formuleringen op het vlak de risico-evaluaties 
en de bijhorende acties, die in de diverse CODEX-besluiten (biologische agentia, carcinogene 



agentia, enz.) voorkomen als gevolg van het op verschillende tijdstippen omzetten van de di-
verse Europese richtlijnen. 
 
De Raad mag veronderstellen dat de codificatie een deel van de problemen zal oplossen.   
 
Naar aanleiding van de in het ontwerp van besluit voorgestelde schriftelijke vastlegging van 
de risico-evaluaties, wenst de Hoge Raad nu reeds een bijdrage tot de gewenste uniformering 
te leveren door het zoeken naar het antwoord op de volgende vragen: 
 
1. welke informatie, die uit de risicoanalyse verkregen wordt, aan de werknemer moet mee-

gedeeld worden; 
 
2. op welke wijze deze informatie kan worden geoptimaliseerd, bij voorbeeld door te vragen 

aan de werknemer die de werkpost bezet waarvoor de informatie werd ontwikkeld, of de 
erin voorgeschreven preventiemaatregelen naar zijn oordeel wel degelijk de geschikte 
zijn; 

 
3. op welke manier deze informatie, op een zo uniform mogelijke veralgemeende wijze, ge-

bundeld kan worden, bij voorbeeld in een uniforme samenvattende werkpostfiche; 
 
4. in welke omstandigheden de risicoanalyse en de informatie aan de werknemers moet 

worden aangepast. 
 
Het opleggen van de verplichting om de informatie voor een aantal gevaren op uniforme wij-
ze te bundelen, zou tegelijk het probleem oplossen van de afwezigheid in de praktijk van een 
werkpostfiche  voor een aantal risicovolle beroepen in de uitzendsector.  De vastleggen van de 
lijst van de gevaren waarvoor het gebruik van zulke samenvattende informatie zich opdringt 
zal de Hoge Raad toevertrouwen aan een specifieke commissie ad hoc.  De Raad wenst even-
wel de goedkeuring van het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit niet te hinderen door 
te wachten op het resultaat van laatstgenoemde commissie en beslist daarom wat volgt:  
 
1. de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk geeft unaniem een principieel 

gunstig advies over het voorgelegde 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; 

 
2. de Raad vat in zijn schoot een globale discussie aan over: 

 
• de risicoanalyse; 
• de resultaten van de risicoanalyse; 
• de te nemen preventiemaatregelen; 
• de raadpleging van de werknemers; 
• de informatie die aan de werknemers moet verstrekt worden; 
• de vorm waaronder die informatie moet verstrekt worden, bijvoorbeeld aan de hand 

van een uniform samenvattend document, dat de vorm kan aannemen van een werk-
postfiche. 

 
Daartoe richt de Raad, in het verlengde van de activiteiten van de commissie ad hoc be-
treffende de uitzendarbeid, een specifieke commissie ad hoc op. 


