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Evolutie welzijnsregelgeving 2017

Belangrijkste wijziging: 
invoering van de codex over 

het welzijn op het werk

(in werking vanaf 12/06/2017)
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Evolutie welzijnsregelgeving 2017

• 01/01/2017: opdeciemen x 8  i.p.v.  x 6

– actuele strafrechtelijke boetes:

• niveau 3: 800 tot 8000 euro

• niveau 4: 4800 tot 48000 euro

– administratieve geldboetes steeds de helft van bovenstaande

• 30/01/2017: (vroegere) KB gezondheidstoezicht

– gezondheidsbeoordeling tijdens de werkuren

– opsomming soorten onderzoeken:

• tijdens werving & selectie

• in het kader van re-integratie

– art. 39 tot 41 opgeheven door de inwerkingtreding van het re-
integratietraject
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Evolutie welzijnsregelgeving 2017

• 01/06/2017: geïndexeerd bedrag van art. 37 van KB 
TMB = 3.298.697 euro (excl. BTW)

– één van de criteria om een coördinatiestructuur op te richten

• 11/07/2017: controles op liften worden opgedreven 
(persbericht)

– aanwezigheid van een kooideur of elektronisch 
veiligheidsgordijn is de belangrijkste veiligheidseis voor alle 
liften in dienst vanaf 1958.

– repressieve aanpak (stopzetting / verzegeling)

– (dodelijke) ongevallen !
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Evolutie welzijnsregelgeving 2017

• 21/07/2017: KB tot wijziging van boek VI van de 
codex:

– op reprotoxische stoffen  zijn nu dezelfde regels van toepassing 
als op kankerverwekkende en mutagene stoffen

– dit wil o.a. zeggen:

• meer nadruk op vermijden van de blootstelling (verplichte 
substitutie …, gesloten systemen)

• RA minstens éénmaal per jaar herhalen (met daarbij 
aandacht voor werknemers in risicogroepen)

• register van blootgestelde werknemers bijhouden

• intensievere opleiding met vastgelegde frequentie
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Evolutie welzijnsregelgeving 2017

• KB van 14/09/2017:

– Limosa-aangifte moet nu de identificatiegegevens van de 
verbindingspersoon bevatten

– verbindingspersoon (= natuurlijke persoon) dient de 
contacten te verzekeren met de controle-ambtenaren

• 27/11/2017: lancering OIRA tool voor bakkers

– online risico-analysetool

– o.a. focus op farinose

– maar ook op brandveiligheid, gevaarlijke machines, 
elektriciteit, explosieveiligheid, …
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Campagnes 2017

• Asbestinzameling

• Wegmarkeringen

• Bliksemactie in de bouw (11/09/2017 – 40 werven)
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Stopzetting; 10

Waarschuwing; 

33

Advies; 7

Geen 

opmerkingen; 2



Campagnes 2018
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Campagnes 2018
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Campagne Oost VL - 2018

Bescherming van de werknemers binnen de 

sierteelt

met bijzondere aandacht voor 

de risico’s van het gebruik van  gevaarlijke 

chemische agentia 

(gewasbeschermingsmiddelen, ...)

op het werk.
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Campagne sierteelt
Gezondheidsrisico’s

• schadelijk bij inademing

• ernstige brandwonden

• giftig  bij inslikken 

• veroorzaakt ernstig 
oogletsel

• allergische huidreactie

• astma

• kan kanker veroorzaken

• kan ongeboren kind 
schaden
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Campagne sierteelt
Voorbereidende inspectie - inbreuken

• Geen instructie’s PBM

• Geen informatie naar derden m.b.t. her-betredingstijd

• VIB niet up-to-date 

• Geen RA chemische agentia

• Risicopostenlijst niet correct

• Geen biologische monitoring

• Geen EH opgeleiden

• Geen noodplan chemische agentia 

• Rondgang door EDPBW niet uitgevoerd
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Campagne sierteelt
Andere aandachtspunten

• Bijzondere werknemers categorieën:
– Seizoenarbeiders/uitzendarbeid

– Jongeren

– Moederschapsbescherming

• Veilig gebruik arbeidsmiddelen (6 EAO in O.Vl)

• Brandpreventie 

• Elektrische installaties

• Aanwezigheid asbest
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Campagne Oost VL - 2018

Veilige dakwerken 

i.s.m. de beroepsverenigingen
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Campagne dakwerken



Campagne dakwerken
• Aandachtspunten:

– valgevaar en het gebruik van collectieve valbescherming

– asbest

– arbeidsmiddelen voor het heffen en hijsen van lasten 
(keuringen, opleidingen, elektrische luchtleidingen)

– signalisatie bouwplaats

– kwartsstof

• Vijf inspectiemomenten:
– provincie / 4 delen : elk deel 1 dag met meerdere  inspecteurs

– één zaterdag over gehele provincie

– vooraf gecommuniceerd door de partners uit de bouwwereld
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