


Programma 



Werken met derden  - Wettelijk Kader 

Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling  1 
 

 

[HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden 

uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten (9)] 
 

[Afdeling 1.-Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van 

buitenaf* 
 

* is een belangrijke uitbreiding naar een categorie van personen die 

normaal niet zijn onderworpen aan de bepalingen van de welzijnswet. 

  

Opgelet: alle andere wetgeving kan hier ook zijn rol in hebben ! 



Werken met derden  - Wie zijn die derden ? - art. 8 §1 

Aannemer :  
 

een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in de inrichting van een 

werkgever, voor diens rekening of met diens toestemming, werkzaam- 

heden verricht conform een met deze laatste werkgever gesloten 

overeenkomst. 
 

 



Werken met derden  - Wie zijn die derden ? - art. 8 §1 

 

Onderaannemer :  
 

een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in het kader van de onder 

vorig bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verricht in de inrichting 

van een werkgever op basis van een met een aannemer gesloten 

overeenkomst; 

of 

werkgevers of zelfstandigen van buitenaf die in het kader van de onder 

vorig bedoelde overeenkomst, werkzaamheden verrichten in de inrichting 

van een werkgever op basis van een met een onderaannemer gesloten 

overeenkomst. 

 



Werken met derden  - Wie zijn die derden ? - art. 8 §1 

In alle andere gevallen is het geen “Werken met derden “  

 het art. 7: ondernemingen op dezelfde, naburige of aanpalende 

arbeidsplaats ≠ WmD; 

 werken met uitzendkrachten ≠ WmD; 

 werken op een tijdelijke of mobiele bouwplaats ≠ WmD . 
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Werken met derden  - Wie zijn die derden ? - art. 8 §1 

Opgelet: 

 

niet alleen van toepassing op “contractorarbeid”, maar ook op het gebruik 
van de infrastructuur van de werkgever, 

 

bvb: 

 

Expohallen, zelfstandige artsen in ziekenhuizen 

 

steeds op basis van een overeenkomst 



Werken met derden  - Verplichtingen WG 

Informeren (art.9 §1, 1°): 

 

 algemene info over de in zijn onderneming specifieke gegevens m.b.t. 

de risico’s , preventie- maatregelen e.a. ‘ welzijnsbeleid ‘ ; 

 

 duidelijke info over EHBO, brandbestrijding en evacuatie;  

 

dit moet de aannemer in staat stellen vooraf de juiste evaluatie te maken 

van de te nemen preventiemaatregelen.  



Werken met derden  - Verplichtingen WG 

 Nagaan of de werknemers - derden wel de instructies hebben 
ontvangen (art.9 §1, 2°) 

 

om ze in staat te stellen veilig en gezond te kunnen werken. 

 

 Een specifiek onthaal organiseren (art.9 §1, 3°) 

 

om de werknemers-derden uitleg te geven over de specifieke risico’s en 
te nemen welzijnsvoorzorgen geldig binnen de onderneming; hier kan 
reeds worden nagegaan of ze de info reeds ontvingen van de aannemer. 



Werken met derden  - Verplichtingen WG 

 De coördinatie organiseren (art.9 §1, 4°) 

 

Aannemers, onderaannemers, zelfstandigen en eigen werknemers werken 
binnen een zelfde inrichting; daarom moet er zorg worden gedragen dat er 
veilig wordt ‘samen’ gewerkt. 

 

 De ‘ onveilige ‘ aannemers weren (art.9 §2, 1°) 

 

Deze weren waarvan men vooraf kan weten dat de aannemer zijn 
verplichtingen niet zal naleven 

- de wet geeft geen uitleg hoe dat te doen 

- moet gedaan worden in een zo’n vroeg mogelijk stadium:  

- reeds opgedane ervaringen;  

- opvragen van bepaalde info; 

- opleggen van vereisten in lastenboek;  

- Voorleggen van certificaten; 

- ……e.a. 



Werken met derden  - Verplichtingen WG 

 Een overeenkomst afsluiten (art.9 §2, 2°) 

 

Moet 3 clausules bevatten.  

1° Aannemer verklaart zich akkoord om het welzijnsbeleid in de 

onderneming na te leven. 

 

2° Dat de werkgever na in gebrekestelling op kosten, incl kosten 

(financieel beding) onderzoek ernstig ongeval, van de aannemer de 

nodige correctieve maatregelen kan nemen.  

 

3° Dat de aannemer verplicht is een gelijkaardige overeenkomst te 

sluiten met zijn onderaannemers. 



Werken met derden  - Verplichtingen derde 

 Veiligheidsregels naleven (art.10 §1 ,1° - §2 - art.11) 

 

- welzijnsbeleid van onderneming zelf naleven en deze verplichtingen 

doorschuiven naar de onderaannemers ( aannemer neemt hier rol van 

opdrachtgever over); 

 

- aannemer kan deze taak aan opdrachtgever doorgeven mits dit vooraf 

te hebben overeengekomen; (vb. opleiding, geven van instructies, 

werken volgens bepaalde procedures, vereist efficient toezicht => bij 

specifieke risicovolle werken en omgevingen) 



Werken met derden  - Verplichtingen derde 

 Informatie doorgeven (art.10 §1 ,2° en 3°)  

 

- alle welzijnsinfo verkregen van de opdrachtgever doorgeven aan 

eigen werknemers en aannemers;  

- de opdrachtgever inlichten inzake alle info m.b.t. de risico’s en te 

nemen preventie eigen aan de werken van de aannemer – belangrijk 

is dat deze info zo precies mogelijk is. 

- Incidenten en ongevallen. 

 

 Meewerken aan de coördinatie (art.10 §1 ,4° ) 

 

- is deze die opgezet is door de opdrachtgever of die hij invoert t.o.v. 

zijn aannemers.  

 



Werken met derden  - Verantwoordelijkheden 

Conclusie: 

 

Het is niet voldoende dat de onderneming waar de derden komen werken 
veilig werkt en dat de derden veilig werken , MAAR wat er ook veilig moet 
gebeuren is een VEILIGE INTERACTIE TUSSEN ONDERNEMING EN DE 
DERDEN !! 

 

= gedeelde verantwoordelijkheid 



Werken met derden  - Derden zonder contract 

Wat met chauffeurs die zelf komen laden en/of lossen, bezoekende 

inspectiediensten, gewone bezoekers, leveranciers, … zonder contract 

 

 zijn ‘derden’ die weliswaar zonder schriftelijke overeenkomst maar 

met toestemming (ééns ze zijn binnen gelaten) ook de 

welzijnsvoorschriften in de onderneming moeten krijgen en naleven, 

wel te verstaan aangepast aan de opdracht waarvoor deze komen. 

 

Welzijnvoorschriften zijn aangepast aan de opdracht. 

 

 



Werken met derden  - Uitzondering TMB 

Definitie van een TMB: 

 

elke bouwplaats waar civiel-technische werken of bouwwerken worden 

uitgevoerd waarvan de lijst is vastgesteld door de Koning – zie. art. 

2 §1 van het K.B. van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen.  

 

Wanneer een TMB is opgericht binnenin een onderneming of aanpalend 

of op dezelfde ‘site’ dan is dit nooit ‘ Werken met derden’ zoals bedoeld in 

hoofdst. 4 – afd. 1 van de Welzijnswet. 

 

Opgelet: interferentie van en naar de TMB binnen het bedrijf ! 


