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Voorwoord 
 

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd door België 

uitgewerkt volgens de aanbevelingen van de IAO, inzonderheid volgens de Aanbeveling nr. 

197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

 

Volgens het IAB heeft het nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk 

(VGW) als doel informatie en gegevens te bezorgen voor een exhaustieve inventaris van de 

situatie betreffende VGW in een land. Het profiel is bestemd om als referentiedocument te 

dienen voor de uitwerking van toekomstige actieplannen van de publieke overheden, van 

werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende VGW in het land. De uitwerking van het 

beleid betreffende welzijn op het werk en van preventieprogramma’s van beroepsrisico’s 

maakt het noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van het bestaande systeem en van de 

behoeften op nationaal vlak en op het vlak van de onderneming.  

 

Het profiel heeft als doel informatie te verschaffen over veiligheid en gezondheid op het werk, 

zowel met betrekking tot de wetgeving, het herzien van het beleid betreffende VGW, de 

infrastructuur, de samenwerkingsstructuren, de activiteiten van de verschillende betrokken 

partners, de menselijke hulpbronnen, de belanghebbenden, de statistieken en indicatoren, de 

demografie, de problemen en uitdagingen betreffende de behoeften voor de toekomstige 

ontwikkeling van de Belgische VGW. 

 

Deze informatie zal ook dienen als basis voor de actualisatie en de verdere ontwikkeling van 

het nationale beleid en de programma’s over veiligheid en gezondheid op het werk. 

 

De structuur van het rapport volgt de richtlijnen van het Internationaal Arbeidsbureau zoveel 

als mogelijk. 

 

Soms werd bijkomende informatie toegevoegd. 

 

Het tripartiete overleg wordt gerespecteerd, het basisdocument werd gereviseerd na overleg 

met de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.917 van de zitting van 

25 november 2014. 

 

Het document is beschikbaar op de website: www.beswic.be. 

 

Sleutelwoorden: arbeidsongevallen, statistieken ongevallen, externe diensten voor preventie 

en bescherming op het werk, beroepsziekten, sociale partners. 

Brussel 01-03-2015  

 

 

 

  

http://www.beswic.be/
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A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving 
 

Beschrijf V&G gerelateerde bepalingen in uw nationale grondwet. Als er geen zijn, moet 

dit gemeld worden. 

Beschrijf de voornaamste V&G gerelateerde bepalingen in uw nationale wet- en 

regelgeving – betreft het specifieke wetten of codes van goede praktijk. Als er geen zijn, 

moet dit gemeld worden. Wetten en werk gerelateerde risico’s, werknemersvergoedingen 

voor arbeidsletsels en –ziekten, gezondheidszorg voor de werkende bevolking en 

arbeidsveiligheid moeten hier worden weergegeven, ook indien zij niet de zin 

‘arbeidsveiligheid en –gezondheid’ bevatten in de titel en de teksten. Beschrijf elke V&G 

gerelateerde bepalingen in het algemeen opgenomen in de nationale collectieve 

arbeidsovereenkomsten. Indien de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 

wettelijk of regelgevend afdwingbaar zijn in uw land, meldt dit, alsook de wijze van 

afdwingbaarheid. (bv. moet de collectieve overeenkomst geregistreerd en/of geratificeerd 

worden in een arbeidsrechtbank?)  

 

 

België heeft opeenvolgende staatshervormingen ondergaan van een centrale eenheidsstaat 

naar een federale staat, en vele ambtenaren zijn verplaatst van de centrale administratie 

naar de Gemeenschappen en de Gewesten. 

 

De Centrale Publieke Administratie (CPA) omvat gedecentraliseerde overheden zowel op 

het regionale als het lokale niveau. Gedecentraliseerd verwijst naar de overdracht van 

bevoegdheden (en middelen) door een centrale overheid naar lokale overheden zoals 

provincies en gemeenten (territoriale decentralisatie) of naar functioneel voor een bepaald 

gebied bevoegde overheden zoals de Koninklijke Muntschouwburg (functionele 

decentralisatie).  

 

Deconcentratie is het uitoefenen van bevoegdheden van een CPA door ambtenaren op het 

lokale niveau die echter ambtenaren zijn en blijven van de CPA en daarom gebonden 

blijven aan nationale aanwijzingen. Vele departementen beschikken aldus over 

buitendiensten en inspecties in de regio’s, bijvoorbeeld de belastingsdiensten van de FOD 

Financiën (Figuur 1). 
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Centrale Publieke Administratie inclusief gedeconcentreerde niveaus 

De besluiten worden op het centrale (regerings-)niveau gemaakt en kunnen op centraal, regionaal 

of lokaal niveau toegepast worden. (Decentraal) 

Bron: Eurofound – Rapport ‘Working conditions in central public administration’ van de Europese stichting voor 

de verbetering van de leef- en werkvoorwaarden, 2013 

  

Figuur 1: De verschillende niveaus van de centrale publieke administratie in België 

1. Wetten en regelgeving VGW 

 

Een overzicht van alle regelgeving inzake veiligheid en gezondheid vindt men op de 

website Natlex voor België: 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=BEL 
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De welzijnswet is van toepassing op alle werknemers op het Belgisch grondgebied, werkend 

voor lokale en buitenlandse wettelijke rechtspersonen en natuurlijke personen, overheden en 

gemeenschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Structuur van de wetten en regelgeving VGW 

1.1 Bepalingen van de Grondwet 

 

De Belgische grondwet voorziet in artikel 7bis van Titel 1 bis ‘Algemene 

beleidsdoelstellingen van het Federale België, de Gemeenschappen en de gewesten’ het 

volgende:  

‘Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de 

gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen na van een duurzame ontwikkeling in haar 

sociale, economische en milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit 

tussen de generaties.’ 

Verder voorziet de Belgische grondwet in artikel 23 van Titel 2 ‘De Belgen en hun rechten’ 

het volgende:  

‘Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend 

met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de 

voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 

Die rechten omvatten inzonderheid: 

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 

werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en 

Grondwet 

Welzijnswet 

Koninklijke 

besluiten 

Collectieve 

arbeidsovereenkomsten 

Welzijnsbeleid van de 

werkgever 
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stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een 

billijke beloning, evenals het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige 

en juridische bijstand; 

3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.’ 

 

Meer specifieke bepalingen betreffende de veiligheid en gezondheid van de werknemers zijn 

niet opgenomen in de Belgische Grondwet, echter wel in de Wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18.9.1996). 

Deze Wet Welzijn is de omzetting in Belgisch recht van de kaderrichtlijn 89/391/EEG van de 

Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van 

de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.  

1.2 Voornaamste wetten over VGW 

De wet van 05/05/1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke 

inrichtingen en op de stoomtuigen en stoomketels (B.S. 13 mei 1888) 

De wet van 30/08/1919 waarbij het vervaardigen, het invoeren, het verkopen en het houden 

voor de verkoop van witfosforhoudende lucifers wordt verboden (B.S. 14 september 1919) 

De wet van 24/02/1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en 

verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 

stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 

en psychotrope stoffen (B.S. 6 maart 1921) 

De wet van 10/03/1925 betreffende de elektriciteitsvoorziening (B.S. 25 april 1925) 

De wet van 30/03/1926 op het gebruik van loodwit en andere loodwitverven (B.S. 22 april 

1926) 

De wet van 24/12/1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van 

beroepsziekten (B.S. 31 december 1963) 

De wet van 3/07/1967 betreffende de preventie of de schadevergoeding voor arbeidsongeval-

len, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheids-

sector (B.S. 10 augustus 1967) 

 

De arbeidsongevallenwet van 10/04/1971 (B.S. 24 april 1971) 

De wet van 29/06/1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers (B.S. 2 juli 1981) 

De wet van 12/07/1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen 

de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en utrasonen 

(B.S. 26 november 1985) 
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De wet van 21/01/1987 ter stijving van het fonds voor risico’s van zware ongevallen en van 

het fonds voor preventie van zware ongevallen (B.S. 10 maart 1987) 

De wet van 09/02/1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten (B.S. 1 april 

1994) 

De wet van 15/04/1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu 

tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle (B.S. 29 juli 1994) 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk (B.S. 18/09/1996) vormt de basis van een grondige hervorming van de wetgeving 

over veiligheid en gezondheid op het werk.  

Informatie over de welzijnswet vindt men op: 

http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx 

Toelichting van de welzijnswet met zijn voornaamste punten vindt men op: 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=1954 

De wet van 21/12/1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 

productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid 

en de werknemers (B.S. 11 februari 1999) 

De wet van 22/12/2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 

toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S. 

29/12/2009)  

Het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, met name Boek IX Veiligheid van 

producten en diensten 

1.3 Wetten en regelgeving gerelateerd met VGW 

1.3.1 Wetten en regelgeving over VGW aangenomen door verschillende publieke 

overheidsdiensten 

 

Bestaat er nationale wetgeving – wetten, besluiten, 

regelgeving – of wettelijk bindende bepalingen in 

collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende: 

Ja Neen Worden 

zij 

toegepast 

in de 

praktijk? 

 

De identificatie en de bepaling van gevaren op het werk?      

Het verbod, de beperking of andere maatregelen ter 

vermindering van de blootstelling? 

     

Evaluatie van de risico’s?      

http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=1954
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Het verbod of de beperking van het gebruik van 

gevaarlijke processen, machines, producten, enz. … ? 

     

De specificatie van de beroepsblootstellingslimieten?      

Het toezicht en de bewaking van de werkomgeving?      

De registratie van gevaarlijk werk en van de gerelateerde 

autorisatie- en certificatievereisten? 

     

De indeling en de etikettering van gevaarlijke producten?      

Het opstellen van informatiebladen?      

Het ter beschikking stellen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen? 

     

Veilige methoden voor de behandeling en de opslag van 

gevaarlijk afval? 

     

Afspraken betreffende arbeidsduur?      

De aanpassing van productie-installaties, machines, 

arbeidsmiddelen en processen aan de mogelijkheden van 

de werknemers (ergonomische factoren)?  

     

Het ontwerp, de constructie, de montage en het 

onderhoud van de werkposten en de installaties? 

     

Het voorzien in adequate infrastructuur rekening 

houdend met het welzijn op het werk? 

     

 

Besluit: er bestaat regelgeving voor de bescherming van de werknemers tegen gevaarlijke 

processen, machines en uitrusting en gevaarlijke chemische, fysische en biologische agentia, 

gerelateerd aan de thema’s vermeld in de bovenstaande tabel. Deze regelgeving wordt 

concreet toegepast in de praktijk. De naleving van de toepassing van de regelgeving in de 

praktijk wordt bewaakt door de toezichthoudende overheid. 

1.3.2 De Minister van Werk heeft de volgende koninklijkebesluiten betreffende VGW 

ten uitvoer gebracht 

 

a) Codex over het welzijn op het werk 

De codex over het welzijn op het werk bevat de uitvoeringsmaatregelen die sinds 1993 

worden uitgevaardigd vanuit de Wet op het Welzijn. Daarbij werd eerst een structuur 

vastgesteld die geleidelijk aan wordt ingevuld. 

We geven hieronder de structuur zoals die momenteel feitelijk bestaat. Indien er een 

verwijzing is naar een PDF bestand dan bestaat dit Koninklijk besluit al, indien geen 

verwijzing dan moet dit Koninklijk besluit nog opgemaakt worden. 

De website is: http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1958 

TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN 

Hoofdstuk I: Toepassingsgebied 

Hoofdstuk II: Definities 

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1958
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Hoofdstuk III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid [KB 27/3/1998; 

PDF, 58 KB]  

Hoofdstuk IV: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers 

[KB 28/5/2003; PDF, 213 KB]  

Hoofdstuk V: Maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico’s op 

het werk [KB 10/4/2014; PDF, 248 KB] 

Hoofdstuk VI: Eerste hulp [KB 15/12/2010; PDF, 195 KB]  

TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN 

Hoofdstuk I: De interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 

27/03/1998; PDF, 103 KB]  

Hoofdstuk II: De externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 

27/03/1998; PDF, 163 KB]  

Hoofdstuk III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats [KB 

29/04/1999; PDF, 37 KB]  

Hoofdstuk IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk [KB 

03/05/1999; PDF, 41 KB]  

Hoofdstuk V: Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk [KB 

27/10/2006; PDF, 42 KB]  

Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs [KB 17/5/2007; 

PDF, 206 KB]  

Hoofdstuk VII: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming 

op het werk [KB 27/10/2009; PDF, 39 KB]  

TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN 

Hoofdstuk I: Basiseisen 

Afdelingen I tot VII: KB 10/10/2012 (PDF, 292 KB)  

Afdeling I: Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen 

Afdeling II: Uitrusting van de arbeidsplaatsen 

Afdeling III: Verlichting 

Afdeling IV: Luchtverversing 

Afdeling V: Temperatuur 

Afdeling VI: Sociale voorzieningen 

Afdeling VII: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen 

Afdeling VIII: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk [KB 17/06/1997; 

PDF, 168 KB]  

Hoofdstuk II: Elektrische installaties [KB 4/12/2012; PDF, 171 KB]  

Hoofdstuk III: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen [KB 28/3/2014; PDF, 195 KB]  

Hoofdstuk IV: Bijzondere arbeidsplaatsen 

Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken 

Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's 

Afdeling 3: Loodaccumulatoren 

Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen 

Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons 

Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke 

Afdeling 7: Lood- en zinkertsen 

Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn 

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2140
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2140
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1894
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=1894
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41477
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41477
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=32892
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2754
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2754
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4878
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4878
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4880
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=4880
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2764
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2764
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2148
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2148
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=10554
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=10554
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=25306
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=25306
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=37811
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2138
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2138
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=38061
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=41384
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Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen [KB 13/03/1998; PDF, 111 

KB]  

Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer 

[KB 26/03/2003; PDF, 102 KB]  

Afdeling 11: Steenbakkerijen 

Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen 

Afdeling 13: Magazijnen en winkels 

Afdeling 14: Haarsnijderijen 

Hoofdstuk V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen [KB 25/01/2001; PDF, 247 KB]  

Hoofdstuk VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving [KB 23/12/2003; PDF, 55 

KB]  

TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA 

Hoofdstuk I: Ventilatie van de werklokalen 

Hoofdstuk II: Thermische omgeving [KB 04/06/2012; PDF, 118 KB]  

Hoofdstuk III: Geluidsomgeving [KB 16/01/2006; PDF, 51 KB]  

Hoofdstuk IV: Trillingen [KB 07/07/2005; PDF, 130 KB]  

Hoofdstuk V: Kunstmatige optische straling [KB 22/04/2010; PDF, 309 KB]  

Hoofdstuk VI: Niet-ioniserende straling 

Hoofdstuk VII: Ioniserende straling [KB 25/04/1997; PDF, 114 KB]  

TITEL V: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN 

BIOLOGISCHE AGENTIA 

Hoofdstuk I: Chemische agentia [KB 11/03/2002; PDF, 257 KB]  

Hoofdstuk II: Kankerverwekkende en mutagene agentia [KB 02/12/1993; PDF, 59 

KB]  

Hoofdstuk III: Biologische agentia [KB 04/08/1996; PDF, 198 KB]  

Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest [KB 16/03/2006; PDF, 125 

KB]  

TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen [KB 12/08/1993; PDF, 97 KB]  

Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen 

Afdeling I: Beeldschermen [KB 27/08/1993; PDF, 74 KB]  

Afdeling II: Mobiele arbeidsmiddelen [KB 04/05/1999; PDF, 80 KB]  

Afdeling III: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten [KB 04/05/1999; 

PDF, 92 KB]  

Afdeling V: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte [KB 

31/08/2005; PDF, 43 KB]  

TITEL VII: COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE BESCHERMING 

Hoofdstuk I: Werkkledij [KB 06/07/2004; PDF, 13 KB]  

Hoofdstuk II: Persoonlijke beschermingsmiddelen [KB 13/06/2005; PDF, 117 KB]  

Hoofdstuk III: Collectieve beschermingsmiddelen [KB 30/08/2013; PDF, 42 KB]  

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2028
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2028
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2168
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2168
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2160
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2174
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2174
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=36905
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2114
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2110
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=29324
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2136
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2162
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2128
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2128
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2132
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2116
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2116
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2122
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2126
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2154
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2766
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2766
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2112
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2112
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2176
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2108
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=39870
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TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN 

WERKSITUATIES 

Hoofdstuk I: Moederschapsbescherming [KB 02/05/1995; PDF, 97 KB]  

Hoofdstuk II: Jongeren op het werk [KB 03/05/1999; PDF, 40 KB]  

Hoofdstuk III: Stagiairs [KB 21/09/2004; PDF, 26 KB]  

Hoofdstuk IV: Uitzendkrachten [KB 15/12/2010; PDF, 51 KB]  

Hoofdstuk V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten [KB 

12/08/1993; PDF, 68 KB]  

Hoofdstuk VI [opgeheven door KB 17/5/2007 (PDF, 60 KB)]: Bijzondere maatregelen 

betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [KB 

11/07/2002; PDF, 37 KB]  

Hoofdstuk VII: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst [KB 16/07/2004; 

PDF, 80 KB] 

  

b) Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming 

Het ARAB is de bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 1947 en 1993 tot stand zijn 

gekomen. 

De website is: http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1964 

TITEL Ibis: 

Toepassingsgebied [art. 28; PDF, 148 KB]  

TITEL II: Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de 

veiligheid en de gezondheid van de arbeiders 

Hoofdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders 

Afdeling I: Bescherming tegen aanraking met werktuigen en werktuigdelen [art. 29 tot 38; 

PDF, 15 KB]  

Afdeling IV: Behandeling, vervoer en opslag van voorwerpen binnen de inrichting [art. 44 tot 

51bis; PDF, 23 KB]  

Afdeling V: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van 

schadelijke of ontvlambare gassen [art. 52; PDF, 66 KB]  

Afdeling VI: Werkzaamheden in de plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen voorhanden zijn 

[art. 53; PDF, 34 KB]  

Afdeling VII: Voorzorgen te nemen gedurende de schafttijd [art. 54; PDF, 14 KB]  

Afdeling IX: Afgezonderd tewerkgestelde werknemers [art. 54ter; PDF, 14 KB]  

Hoofdstuk III: Bepalingen betreffende de gezondheid van de arbeiders 

Afdeling II: Strijd tegen de hinder 

Onderafdeling I: Maatregelen ter voorkoming van de hinder [art. 148decies; PDF, 22 KB]  

 

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2130
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2784
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2106
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=32890
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2768
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2768
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=9854
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2164
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2164
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2164
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2762
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2762
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=1964
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2088
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2096
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2096
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2046
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2046
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2012
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2012
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2054
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2054
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2056
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2060
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2036
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TITEL III: Bijzondere bepalingen toepasselijk in zekere nijverheidstakken 

Hoofdstuk I: Toestellen, installaties, arbeidsprocédés, gemeen aan verscheidende 

nijverheidstakken 

Afdeling II: Hefwerktuigen 

Toepassingsgebied.- Definities [art. 267; PDF, 49 KB]  

I. Algemene voorschriften betreffende de hefwerktuigen [art. 268; PDF, 17 KB]  

II. Bijzondere voorschriften 

A. Bijzondere voorschriften betreffende de hijswerktuigen [art. 269; PDF, 26 KB]  

B. Bijzondere voorschriften betreffende hoogwerkers [art. 269bis; PDF, 16 KB]  

     C. Bijzondere voorschriften voor personenliften, die niet als paternosterliften of als 

personenbouwliften kunnen beschouwd worden, en voor goederenliften en 

fabrieksliften [art. 270; PDF, 81 KB]  

     D. Bijzondere voorschriften voor hydraulische personenliften, goederenliften en 

fabrieksliften [art. 271; PDF, 32 KB]  

E. Bijzondere voorschriften voor personenbouwliften [art. 272; PDF, 24 KB]  

F. Bijzondere voorschriften voor materiaalliften [art. 273; PDF, 25 KB] 

  

III. Maatregelen te treffen tijdens de bewegingen om de veiligheid der personen te 

verzekeren [opgeheven] 

IV. Speciale bepalingen betreffende de toestellen voor het vervoer van personen [art. 278; 

PDF, 12 KB]  

V. Onderhoud [opgeheven] 

VI. Keuring bij ontvangst en onderzoeken [art. 280 tot 281quater; PDF, 19 KB]  

VII. Bepalingen betreffende de kabelbanen [art. 282 tot 283; PDF, 12 KB]  

Afdeling IIbis: Hefbruggen [art. 283bis; PDF, 22 KB]  

Afdeling III: Arbeidsprocédes pneumatische verstuiving. Recipiënten voor samengeperst, 

vloeibaar gemaakt of opgelost gas 

§ 4. - Aanbrengen van verf of van een bedekking [art. 341bis tot 348; PDF, 22 KB]  

§ 5. - Recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas [art. 349 tot 363; 

PDF, 34 KB]  

§ 6. - Vloeibaar gemaakte gassen - Laden en lossen van tankwagens, tankwagons en 

laadketels [art. 363bis; PDF, 34 KB]  

Hoofdstuk II: Speciale maatregelen op sommige bedrijven toepasselijk 

Afdeling III: A. Bouw- en onderhoudswerken [art. 433bis tot 468; PDF, 93 KB]  

Afdeling VII: Vervoersnijverheid [art. 525 tot 550; PDF, 53 Kb]  

Afdeling IX: Handelsondernemingen: § 1. Autogarages [art. 565 tot 574ter; PDF, 31 KB]  

http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2070
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2072
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2074
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2076
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2078
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2078
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2078
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2080
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2080
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2082
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2084
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2086
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2086
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2090
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2092
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2094
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2098
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2100
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2100
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2102
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2102
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2044
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2052
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=2064
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c) Preventie van zware ongevallen 

Een zwaar ongeval is een gebeurtenis, zoals een zware emissie, brand of explosie die het 

gevolg is van ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een onderworpen 

inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop van tijd een ernstig gevaar oplevert voor 

de gezondheid van de mens binnen of buiten de inrichting of voor het milieu en waarbij één 

of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

Op Europees niveau werd een specifieke wetgeving, de zogenaamde Seveso-richtlijn, 

ingevoerd om dergelijke zware ongevallen te voorkomen. Via de onderstaande links vindt u 

meer informatie over deze wetgeving en de omzetting ervan in België. Ook vindt u informatie 

over welke bedrijven onder deze wetgeving vallen in België, de zogenaamde Seveso-

bedrijven, en hoe gecontroleerd wordt of deze bedrijven de wetgeving naleven. 

Binnen de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk is de Afdeling van het toezicht 

op de chemische risico’s belast met het toezicht op de Belgische Seveso-bedrijven. 

De website is: http://www.werk.belgie.be/acr.aspx 

 Toelichting bij de Seveso III-richtlijn 2012/18  

 Toelichting bij de wetgeving ter preventie van zware ongevallen  

 De Seveso-overheidsdiensten in België  

 Het inspectiesysteem  

 Belgische Seveso-bedrijven  

 Nieuwsbrief preventie zware ongevallen  

 Presentaties over de preventie van zware ongevallen  

 Websites met nuttige informatie  

1.3.3 De Minister van Werk en de Minister van Economie hebben de volgende 

koninklijke besluiten en wetten betreffende VGW ten uitvoer gebracht 

In elke onderneming is elektriciteit een bron voor potentiële risico's waaraan werknemers 

kunnen blootgesteld worden. Elektrische installaties zijn onderworpen aan strikte reglementen 

en controles. Maar ook een degelijke informatie en opleiding maken deel uit van de 

preventiemaatregelen. 

Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) is van toepassing volgens het 

Koninklijk besluit van 10.03.1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische 

installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling 

van elektrische energie bindend wordt verklaard (B.S. 29 april 1981; err. B.S. 1 september 

1981) en volgens het Koninklijk besluit houdende wijziging van het Algemeen Reglement op 

de elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties 

in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd 

bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (B.S. 30 september 

1981). 

De website is: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593 

http://www.werk.belgie.be/acr.aspx
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=39559
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=ID&ItemID=6164
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=5294
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6150
http://www.werk.belgie.be/sevesoHome.aspx?id=6524
http://www.werk.belgie.be/nieuwsbriefseveso.aspx
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=ID&ItemID=31024
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6152
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593
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a) Elektrische installaties en AREI 

 Periodieke controle van een hoogspanningscabine door een afgezonderd 

tewerkgestelde werknemer  

 Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  

 Risico's waartegen beschermd dient te worden  

 Specifieke toelichting  

 Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk  

 Bijkomende inlichtingen  

b) Gerelateerde regelgeving 

De website is: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=640 

 Veiligheid van producten en diensten  

Het Wetboek van economische recht van 28 februari 2013, Boek IX Veiligheid van Producten 

en Diensten, bepaalt het algemeen kader voor de reglementering van de fabricage van 

allerhande toestellen en machines en vormt de wettelijke basis voor een twintigtal koninklijke 

besluiten waarin concrete veiligheidseisen en -procedures worden vastgesteld. Deze 

wetgeving heeft een meer economische inslag, daar zij het op de markt brengen van die 

producten regelt. Daar het op de markt brengen van veilige producten of diensten tot gevolg 

heeft dat het risico bij de bron wordt uitgeschakeld komt deze wetgeving het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk ten goede. 

1.3.4 De Minister van Werk en de Minister van Volksgezondheid hebben de volgende 

koninklijke besluiten en wetten betreffende VGW ten uitvoer gebracht 

 

De website is: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=640 

 Productnormen ter bescherming van de werknemers  

De wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 

productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid 

en de werknemers, voorziet onder meer in het strafbaar stellen van de bepalingen van de 

REACH-verordening waarop een inbreuk kan worden gepleegd door een werkgever. Op die 

manier zijn de strafsancties die in deze wet worden voorzien voor inbreuken op de REACH-

verordening op een en dezelfde manier toepasbaar op de arbeidsplaats wanneer de 

verplichtingen van de REACH-verordening zich richten tot werkgevers ter bescherming van 

hun werknemers. 

Hiertoe voorziet deze wet ook in de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het 

toezicht op de naleving van de wet op de arbeidsplaats. 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=2576
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=2576
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher0
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher1
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher2
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher3
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=593#AutoAncher4
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=640
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=ID&ItemID=641
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=640
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=643
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Deze wet vormt ook de wettelijke basis van het KB van 27 mei 2014 betreffende het op de 

markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (B.S. 24 september 

2014) 

1.3.5 De Minister van Werk en de Minister van Binnenlandse Zaken hebben volgende 

koninklijke besluiten en wetten betreffende VGW ten uitvoer gebracht 

 

a) Ioniserende stralingen 

De website is: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612 

 Toelichting over het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming 

van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling  

 Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk  

 Bijkomende inlichtingen  

Toelichting over het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming 

van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling 

Dit koninklijk besluit beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 

90/641/Euratom van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van de externe 

werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in 

een gecontroleerde zone. 

Voor de definitie van een bewaakte en gecontroleerde zone moeten de voorschriften 

geraadpleegd worden van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 tot inwerkingstelling van de 

wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu 

tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor nucleaire controle. 

De richtlijn en het koninklijk besluit van 25 april 1997 hebben tot doel er voor te zorgen dat 

externe werknemers in alle lidstaten een gelijkwaardige bescherming krijgen als de 

werknemers in vast dienstverband bij de exploitant. Deze categorie van werknemers voert in 

de gecontroleerde zone specifieke en welomschreven opdrachten uit waarbij zij vaak aan 

hogere dosissen blootstaan dan de interne werknemers. Als een voorbeeld voor dergelijke 

categorie werknemers kan verwezen worden naar de "jumpers"; personen die tijdens een zeer 

korte tijdsspanne in een kernreactor zeer welomschreven opdrachten uitvoeren. 

Het middel dat aangewend wordt om deze gelijkwaardige bescherming te bereiken, bestaat in 

het ontwikkelen van een uniform systeem waardoor de radiologische bescherming van de 

externe werknemers optimaal wordt verzekerd. Dit houdt onder meer in dat er een 

geautomatiseerd netwerk moet bestaan. 

In afwachting daarvan moet er gebruik gemaakt worden van een geactualiseerd nationaal 

netwerk of een individueel document van radiologisch toezicht dat uitgereikt wordt aan elke 

werknemer. 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612#AutoAncher0
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612#AutoAncher0
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612#AutoAncher1
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=612#AutoAncher2
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Het koninklijk besluit gaat wel een stap verder dan de richtlijn vermits er eveneens bepalingen 

worden opgenomen i.v.m. de interne werknemers. Op die manier heeft men de kans gegrepen 

om een aantal bepalingen die vroeger waren opgenomen in de voorschriften van het ARAB 

over te hevelen naar de Codex over het welzijn op het werk. 

Daarnaast bestaat ook de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking 

en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en 

betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (B.S. 29 juli 1994) uitvoering 

gevend aan het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende het algemeen reglement voor 

de bescherming van de bevolking, de werknemers en het milieu tegen de gevaren van 

ioniserende straling (M.B. 30 augustus 2001). 

1.4 De collectieve arbeidsovereenkomsten  

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of 

meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer 

werkgevers. In dit akkoord worden individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers 

en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak vastgesteld en worden de rechten en 

verplichtingen van de contracterende partijen geregeld.  

De CAO vormt in het arbeidsrecht een belangrijke rechtsbron. De inhoud van de 

overeenkomsten behoort tot de contractvrijheid van de sociale partners. Bepalingen van de 

CAO die tegenstrijdig zijn met hogere rechtsbronnen (internationale verdragen, wetten, 

decreten, enz…) worden echter als nietig beschouwd. De interprofessionele of sectorale CAO 

kan op vraag van de contracterende partners algemeen verbindend verklaard worden bij 

koninklijk besluit. In dat geval gelden de bepalingen voor alle werkgevers en werknemers van 

het land of van de sector.  

De website is: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=840#AutoAncher0 

De voornaamste collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot welzijn, gesloten in de 

Nationale Arbeidsraad, zijn: 

CAO nr. 72 van 30 maart 1999 betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het 

werk 

CAO nr. 100 van 1 april 2009 betreffende het voeren van een preventief alcohol- en 

drugsbeleid in de onderneming 

CAO nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere 

werknemers in de onderneming 

Een overzicht van de veiligheidsgeoriënteerde cao’s vindt men via een zoekopdracht op 

‘welzijn op het werk’ voor de titel en ‘veiligheid’ als woord in de tekst van website: 

http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708# 

Dit geeft 27 zoekresultaten voor volgende paritaire subcomités: 

- 102.09 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN 

VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN 

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=840#AutoAncher0
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=564
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=564
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24098
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=24098
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=37939
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=37939
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#102.09
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#102.09
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DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED 

VAN HET RIJK  

- 106.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN  

- 106.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE  

- 110 - PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING  

- 112 - PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF  

- 113.04 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PANNENBAKKERIJEN  

- 114 - PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ  

- 133 - PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF  

- 142.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN  

- 149.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK  

- 308 - PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR 

HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE 

2. Harmonisatie met Internationale Standaarden 

 

Lijst alle wetten en regelgeving over gezondheid, landbouw, milieu, industrie, transport, 

bouwstandaarden, enz….op die te maken hebben met VGW. 

Lijst alle VGW gerelateerde IAO verdragen, geratificeerd door uw land op. Evalueer of het 

werd omgezet in nationale wetgeving, of gebruikt wordt als een gids. 

U kan dit doen door het invullen van de volgende tabel: 

2.1 Internationale Standaarden opgenomen in Nationale wetgeving en praktijk 

 

De Welzijnswet en de CODEX zijn  gebaseerd op de Richtlijn van de Raad van 12 juni 1989 

over maatregelen ter verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het 

Werk, en op verschillende andere Richtlijnen (aangenomen op basis van het artikel 16 van de 

Richtlijn 89/391/EEG).  

2.1.1  Graad van overeenstemming met de IAO verdragen VGW 

 
Lijst alle VGW gerelateerde IAO verdragen, geratificeerd door uw land op. Evalueer of het 

werd omgezet in nationale wetgeving, of gebruikt wordt als een gids. 
 

Verdrag Geratifi-

ceerd 

Bepalingen 

omgezet in 

nationale 

wetgeving 

Bepa-

lingen 

gebruikt 

als 

advies 

Voornemen 

te ratifice-

ren in de 

nabije 

toekomst 

Verdrag inzake de arbeidsinspectie, 05/04/1957 Ja - - 

http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#102.09
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#102.09
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#106.01
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#106.02
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#110
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#112
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#113.04
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#114
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#133
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#142.01
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#149.02
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#308
http://www.werk.belgie.be/resultsCAO.aspx?search=QlpoOTFBWSZTWerBHb8AAB1/gP//CQBABUACOcvdAL7//7AAALABG21QaIU8o9R6CZABoADQ0GgyNBqaaFA0yDQyDEAwho0BoYGJSep6g9RoAAAAAAACJmFBznAmQpSkynNHJJA0on9GzkATBMVxYtRmUAADCSXoM0dlUqa6MQARBC+5fEmFpUVOOU2OMMiO9kL36TnY5BPZy0MScW3cJdJzT7Xb4J7RQxqE5idZnAYlcHCHBjEFxRg9CdP+vl2b2XcdyGgagkFpCkZxCze5aACOkD2uFaTCACoVIuunzQjBKCQ77+mwZU0hclHCMEm4gxnEeCq5Ux+i+E9H1KOqEVpTQB9rPe8W0CoSybSaawBzNOV94ibIBF1xWcZ8nsreQjgZEzRCgfiJSGaW26+RC7IIsVZVinH1Czbmfetu4nVVhgU6kvH8XckU4UJDqwR2/A==#308
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1947 (Nr. 81) 

Protocol van 1995 bij het Verdrag op 

de arbeidsinspectie, 1947 (Nr. 81) 

Neen (1) 

 

Neen   

Verdrag inzake stralingsbescherming, 

1960 (Nr. 115) 

02/07/1965 Ja   

Verdrag inzake hygiëne (handel en 

administratie), 1964 (Nr. 120) 

17/05/1978 Ja   

Verdrag inzake arbeidsvergoedingen 

bij ongeval en ziekte, 1964 (Nr. 121) 

22/04/1970 Ja   

Verdrag inzake de arbeidsinspectie 

(landbouw), 1969 (Nr. 129) 

08/09/1997 Ja   

Verdrag inzake beroepskanker, 1974 

(Nr. 139) 

11/10/1996 Ja   

Verdrag over de werkplek (luchtver-

vuiling, geluid en trillingen), 1977 

(Nr. 148) 

01/06/1994 Ja   

Verdrag inzake veiligheid en gezond-

heid op het werk (havenarbeid), 1979 

(Nr. 152) 

Neen (2) 

 

Neen Ja Neen 

Verdrag inzake de veiligheid en 

gezondheid van de werknemers, 1981 

(Nr. 155) 

28/02/2011 Ja   

Protocol van 2002 bij het arbeidsvei-

ligheid en -gezondheidsverdrag, 1981 

(Nr. 155) 

Neen (3) 

 

Neen  Ja 

Verdrag inzake de arbeidsgenees-

kundige diensten, 1985 (Nr. 161) 

28/02/2011 Ja   

Asbestverdrag, 1986 (Nr. 162) 11/10/1996 Ja   

Verdrag inzake veiligheid en gezond-

heid in de bouw, 1988 (Nr. 167) 

Neen (4) 

 

Neen Ja Ja 

Verdrag betreffende de veiligheid bij 

het gebruik van chemische producten 

op het werk, 1990 (Nr. 170)  

Neen (5) 

 

Neen Ja Ja 

Verdrag inzake de preventie van 

zware industriële ongevallen, 1993 

(Nr. 174) 

09/06/2004 Ja   

Verdrag inzake veiligheid en gezond-

heid in de mijnen, 1995 (Nr. 176) 

02/10/2012 Ja   

Verdrag inzake veiligheid en gezond-

heid in de landbouw, 2001 (Nr. 184) 

Neen (6) 

 

Neen Ja Ja 

Verdrag betreffende een promotioneel 

kader voor veiligheid en gezondheid 

op het werk, 2006 (Nr. 187) 

Neen (7) 

 

Neen Ja Ja 

(1) De vraag voor ratificering van dit protocol werd voorgelegd. 

(2) Momenteel geven sommige bepalingen inzake periodieke controle van 

hefwerktuigen problemen, bij de herschrijving van het KB 

arbeidsmiddelen wordt getracht dit op te lossen. 
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(3) Voor 2011 was België niet in staat dit protocol, horende bij het Verdrag 

nr. 155, te ratificeren. Inderdaad, het Verdrag nr. 155 werd pas 

geratificeerd op 28 februari 2011.  

(4) (5) (6) (7) De procedure ter ratificatie loopt. 

2.1.2 Graad van overeenstemming met IAO aanbevelingen VGW 

 

Lever informatie over het gebruik van de VGW gerelateerde IAO aanbevelingen door de 

bevoegde autoriteiten, werkgevers en vakorganisaties. U kan dit doen door het invullen van 

de volgende lijst: 

Aanbeveling Gebruikt 

door de 

nationale 

autoriteiten 

Gebruikt 

door 

werkgevers 

Gebruikt 

door 

vakorgani-

saties 

Aanbeveling inzake arbeidsinspectie, 1947 (Nr. 81) Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake arbeidsinspectie (mijnwezen en 

transport), 1947 (Nr. 82) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de bescherming van de 

gezondheid van de werknemers, 1953 (Nr. 97) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de sociale diensten, 1956 (Nr. 

102) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de bescherming tegen 

ioniserende straling, 1960 (Nr. 114) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de huisvesting van 

werknemers, 1961 (Nr. 115) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de hygiëne (handel en 

kantoren), 1964 (Nr. 120) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de arbeidsvergoedingen bij 

ongeval en ziekte, 1964 (Nr. 121) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de arbeidsinspectie 

(landbouw), 1969 (Nr. 133) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling betreffende beroepskanker, 1974 (Nr. 

147) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling over de werkplek (luchtvervuiling, 

geluid en trillingen), 1977 (Nr. 156) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake veiligheid en gezondheid op 

het werk (havenarbeid), 1979 (Nr. 160) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de veiligheid en gezondheid 

van de werknemers, 1981 (Nr. 164) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake de arbeidsgeneeskundige 

diensten, 1985 (Nr. 171) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling betreffende asbest, 1986 (Nr. 172) Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake veiligheid en gezondheid in de 

bouw, 1988 (Nr. 175) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling betreffende de veiligheid bij het 

gebruik van chemische producten op het werk, 1990 

Ja Ja Ja 
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(Nr. 177)  

Aanbeveling inzake de preventie van zware 

industriële ongevallen, 1993 (Nr. 181) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling over veiligheid en gezondheid in 

mijnen, 1995 (Nr. 183) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling inzake veiligheid en gezondheid in de 

landbouw, 2001 (Nr. 192)
1
 

Neen Neen Neen 

Aanbeveling inzake de lijst van de beroepsziekten, 

2002 (Nr. 194) 

Ja Ja Ja 

Aanbeveling betreffende een promotioneel kader 

voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2006 

(Nr. 197)
2
 

Ja Ja Ja 

                                                           
1 In afwachting van de ratificatie van het Verdrag inzake veiligheid en gezondheid in de landbouw, 2001 (Nr. 184) 
2 In uitvoering van het Nationaal Profiel voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk voor België 
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2.1.3 Graad van overeenstemming met EU-richtlijnen 

 

EU Richtlijnen (en hun individuele amendementen) Bepalingen 

helemaal 

omgezet 

Gedeeltelijk 

omgezet 

Bepalingen 

gebruikt 

als leidraad 

Voornemen 

om te zetten 

in de nabije 

toekomst 

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 

veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 

X    

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de 

minimum-voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor 

arbeidsplaatsen (eerste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 2009/104/EEG van het Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en 

gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers (tweede 

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG 

– codificatie van de richtlijn 89/655/EEG, laatst gewijzigd door de richtlijnen 

95/63/EG en 2001/45/EG) 

X    

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de 

minimum-voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het het gebruik 

op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers 

(derde bijzondere richtlijn volgens artikel 16, lid 1, van de richtlijn 

89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de 

minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel 

hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers 

(vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 

89/391/EEG) 

 

X    
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EU Richtlijnen (en hun individuele amendementen) Bepalingen 

helemaal 

omgezet 

Gedeeltelijk 

omgezet 

Bepalingen 

gebruikt 

als leidraad 

Voornemen 

om te zetten 

in de nabije 

toekomst 

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het 

werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere richtlijn in de zin 

van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde 

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn 

89/391/EEG van de Raad) (gecodificeerde versie) – Codificatie van de 

richtlijn 90/394/EEG 

X    

Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 

september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de 

risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende 

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG) - 

Codificatie van de richtlijn 90/679/EEG 

X    

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de 

maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 

gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 

bepaalde tijd of uitzendarbeidbetrekkingen 

X    

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van 

een betere medische hulpverlening aan boord van schepen 

X    

Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en 

mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 

lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

 

 

X    
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EU Richtlijnen (en hun individuele amendementen) Bepalingen 

helemaal 

omgezet 

Gedeeltelijk 

omgezet 

Bepalingen 

gebruikt 

als leidraad 

Voornemen 

om te zetten 

in de nabije 

toekomst 

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de 

minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op 

het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de 

richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 

veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de 

zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende 

minimumvoor-schriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid 

en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen 

winnen met behulp van boringen (elfde bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 92/104/EEG van de Raad van 3 december 1992 betreffende de 

minimumvoor-schriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid 

en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of 

ondergronds (twaalfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 93/103/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan 

boord van vissersvaartuigen (dertiende bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de 

bescherming van jongeren op het werk  

 

 

 

X    



30 
 

EU Richtlijnen (en hun individuele amendementen) Bepalingen 

helemaal 

omgezet 

Gedeeltelijk 

omgezet 

Bepalingen 

gebruikt 

als leidraad 

Voornemen 

om te zetten 

in de nabije 

toekomst 

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de 

bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen 

risico's van chemische agentia op het werk (veertiende bijzondere richtlijn in 

de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 

december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de 

gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door 

explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn 

in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 25 

juni 2002 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en 

veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's 

van fysische agentia (trillingen)(zestiende bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 6 

februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en 

veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's 

van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

X    

Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 5 

april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en 

veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van 

fysische agentia (kunstmatige optische straling)(negentiende bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van de richtlijn 89/391/EEG) 

 

 

 

 

X    
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EU Richtlijnen (en hun individuele amendementen) Bepalingen 

helemaal 

omgezet 

Gedeeltelijk 

omgezet 

Bepalingen 

gebruikt 

als leidraad 

Voornemen 

om te zetten 

in de nabije 

toekomst 

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 

30 november 2009 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de 

risico’s verbonden aan een blootstelling aan asbest tijdens het werk
 

(Codificatie van de richtlijn 83/477/EEG, laatst gewijzigd door de richtlijnen 

91/382/EEG en 2003/18/EG) 

X    

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 

2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 

gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens 

intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad 

In 

afwachting 

  X 

Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 

2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid 

met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van 

fysische agentia (elektromagnetische velden) (twintigste bijzondere richtlijn 

in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/40/EG 

Wordt 

omgezet 

tegen 2016 

  X 

Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 

februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 

94/33/EG en 98/24/EG van de Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels. 

 

Wordt 

omgezet 

tegen juni 

2015 

  X 

Bron: Verslag van praktische uitvoering door de lidstaten met betrekking tot Richtlijn 89/391/EEG, zijn bijzondere richtlijnen en de richtlijnen 

2009/148/EG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG, en vragenlijst waaruit deze structuur is ontstaan (2013, België) 
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B. Nationaal regelgevingskader: technische normen, leidraden en 

managementsystemen voor VGW 
 

Verstrek informatie over de toepassing van managementsystemen voor VGW op het niveau van de 

onderneming en elke nationale of promotionele regelgeving voor de toepassing van deze systemen, met 

inbegrip van promotionele middelen.  

Geef aan of er leidraden inzake managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk (ILO - OSH 

2001) zijn of werden gebruikt als een basis voor actie op dit gebied. Vermeld of een certificering van 

managementsystemen voor V&G op het werk werd geïntroduceerd. Als dit het geval is, noteert u de details en 

beschrijf de relatie met het algemene systeem voor de beoordeling van de conformiteit van de veiligheid. 

Verschaft informatie over technische normen gebruikt of toegepast, ofwel op basis van bestaande regelgeving 

of op vrijwillige basis. Vermeld de aard en de bron van elke norm (bv gespecialiseerde nationale instelling, 

industrie). Geef voorbeelden en leg hun relatie met toezicht-en regelgevingsstelsels uit als deze er zijn. 

Verschaf informatie over het gebruik van Codes van goede praktijken IAO door de bevoegde nationale 

autoriteiten, werkgevers en de vakorganisaties. U kan dit doen door het invullen van de volgende tabel: 

1. Implementatie van managementsystemen VGW 

1.1 Audit 

Een welzijnsaudit wordt uitgevoerd door verschillende externe diensten voor preventie en bescherming (EDPB) 

of door interne diensten voor preventie en bescherming (IDPB). Een specifieke systeemaudit wordt toegepast 

door de directie chemische risico’s van de arbeidsinspectie. De lijst van de erkende externe diensten voor 

preventie en bescherming vindt men op de website: 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040 

Bij de uitvoering van het een welzijnsaudit wijzen de EDPB op het vastleggen van prioriteiten, op het opsporen 

van niet conformiteiten met de wetgeving of niet conformiteiten die een rol spelen bij het behalen van een VCA 

certificaat of OHSAS 18000-label.  

Ook Prebes, de beroepsvereniging van de preventieadviseurs (N.) heeft een tool ontwikkeld voor de KMO’s, 

zie website: https://osha.europa.eu/data/case-studies/workshop-on-risk-assessment-for-smes. 

Voor de preventie van zware ongevallen is een Metatechnisch Evaluatiesysteem (MES) als auditinstrument 

ontwikkeld. Het laatste nieuws betreffende deze audit bevindt zich op de internet website : 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=16006 

1.2 Leidraden IAO en managementsystemen VGW (ILO-OSH 2001) 

Managementsystemen V&G op het werk worden in België soms door bepaalde bedrijven en publieke diensten 

gebruikt die al dan niet gecertificeerd zijn.  

1.3 Relatie met een algemeen systeem van veiligheidsovereenstemmingsbeoordeling en de SOBANE 

Strategie 

De toestand van de risicobeoordeling in België wordt toegelicht op volgende website: 

http://www.beswic.be/nl/campaigns/hw2008-2009/risk_belgium/?searchterm=dynamisch 

risicobeheersingsysteem 

 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040
https://osha.europa.eu/data/case-studies/workshop-on-risk-assessment-for-smes
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=16006
http://www.beswic.be/nl/campaigns/hw2008-2009/risk_belgium/?searchterm=dynamisch%20risicobeheersingsysteem
http://www.beswic.be/nl/campaigns/hw2008-2009/risk_belgium/?searchterm=dynamisch%20risicobeheersingsysteem
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De FOD WASO, AD Humanisering van de Arbeid heeft als participatieve risicoanalyse-methodiek de Sobane 

strategie laten ontwikkelen.  

SOBANE 

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en 

doeltreffend risicobeheer. Ze omvat vier tussenniveaus: Screening (opsporing), OBservatie, ANalyse en 

Expertise. 

Op de website http://www.werk.belgie.be/nl/home.aspx vindt u achtergrondinformatie en tools om de 

Sobanestrategie toe te passen. U kan hier ook publicaties bestellen die gepubliceerd werden door de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

2. Informatie op basis van technische normen 

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is de Belgische nationale instelling die verantwoordelijk is voor het 

realiseren en publiceren van normen in België. De website is http://www.nbn.be/NL/homenl.html 

Het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, BOEK VIII. - Kwaliteit van producten en diensten, titel 

I, Normalisatie voorziet in een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid: NBN. 

Het NBN vertegenwoordigt België op Europees vlak, als lid van het Europese normalisatie-comité (ENC) en op 

wereldvlak als lid van de Internationale organisatie voor standaardisatie (IOS). Het behartigt natuurlijk ook de 

normalisatie betreffende veiligheid en gezondheid op het werk. 

3. Informatie gebaseerd op het gebruik van codes van goede praktijk IAO  

 

Code van goede praktijk IAO  Gebruikt 

door de 

nationale 

autoriteiten 

Gebruikt 

door 

werkgevers 

Gebruikt 

door de vak-

organisaties 

Beroepsmatige blootstelling aan schadelijke 

stoffen voor de gezondheid in de lucht, 

1980 

Ja Ja Ja 

Veiligheid bij het gebruik van asbest, 1984 Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de koolmijnen, 

1986  

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Stralingsbescherming van werkers 

(ioniserende straling), 1987  

Ja Ja Ja 

Veiligheid, gezondheid en arbeidsomstan-

digheden bij de technologieoverdracht naar 

ontwikkelingslanden, 1988 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid bij mijndagbouw, 

1991 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Preventie van zware industriële ongevallen, 

1991 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de bouw, 1992  Ja Ja Ja 

Technische en ethische leidraden voor de 

gezondheidsbewaking van werknemers: 

directeursprincipes, 1992 

Ja Ja Ja 

http://www.werk.belgie.be/nl/home.aspx
http://www.nbn.be/NL/homenl.html
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Veiligheid in het gebruik van chemische 

stoffen op het werk, 1993 

Ja Ja Ja 

Registratie en kennisgeving van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten, 1996 

Ja Ja Ja 

Beheer van alcohol- en druggerelateerde 

problemen op de werkpost, 1996 

Ja Ja Ja 

Bescherming van persoonsgegevens van 

werknemers, 1997 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid bij werken in de 

bosbouw, 1998 

Ja Ja Ja 

Gebruik van synthetische glasvezel 

isolatiewol (glaswol, rotswol, slakkenwol), 

2001 

Ja Ja Ja 

HIV/aids en de arbeidswereld, 2001 Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de non-ferro 

metaalindustrieën, 2003 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de havens, 

2003 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de ijzer- en 

staalindustrie, 2005 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid in de 

ondergrondse koolmijnen, 2006 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Niet van 

toepassing 

Veiligheid en gezondheid in de landbouw, 

2011 

Ja Ja Ja 

Veiligheid en gezondheid bij het gebruik 

van machines, 2012 

Ja Ja Ja 
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C. Nationaal bevoegde autoriteiten 
 

Naam van de autoriteit, de autoriteiten, de instantie of de instanties verantwoordelijk voor veiligheid en 

gezondheid in uw land. Indien mogelijk, geef ook de menselijke en economische middelen (bv. aantal personen, 

begrotingniveaus) voor elk systeem, voor de bevoegde autoriteit of de instantie. 
 

De Grondwet beschermt de fundamentele economische, sociale en educatieve rechten voor alle mensen die 

wonen in België. De realisatie van deze fundamentele rechten wordt gegarandeerd door de staat 

(nationale/federale), de regionale en de lokale (gemeentelijke) autoriteiten. Vanuit het oogpunt van sociaal 

beleid is het recht op uitgebreide sociale bescherming een van de belangrijkste fundamentele rechten. Sociale 

bescherming bestaat uit preventief sociaal en gezondheidsbeleid, sociaal welzijn en gezondheidsdiensten, 

evenals ziekte- en werkloosheidsverzekering, ouderdomsvoordelen en andere voordelen.  

 

Het doel van de sociale bescherming is de bescherming van de werk- en leefomgeving van de bevolking om te 

zorgen voor goede normen voor gezondheid en werkbaarheid, en voldoende inkomsten, diensten en sociale 

zekerheid in de verschillende stadia van het leven. Vrijwel elk huishouden op een bepaald punt ontvangt enige 

vorm van inkomensoverdracht of maakt gebruik van sociale diensten en gezondheidsdiensten. Het Belgische 

sociale zekerheidsstelsel is gestructureerd in overeenstemming met de beginselen van universaliteit en 

gelijkheid. 

 

De rollen van de Ministers van Werk, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Economie inzake VGW worden 

uitgelegd in het volgende. 

1. De Minister van Werk, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Sociale Zaken 

 

De Minister van Werk en de Ministers van Volksgezondheid en Sociale zaken zijn verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van sociale diensten en gezondheidsdiensten en voor de verbetering van de levensomstandigheden 

van de bevolking door middel van het beleid inzake preventie op gebied van arbeidsvoorwaarden en op gebied 

van gezondheid. De Minister van Werk is belast met het toezicht op de activiteiten van de arbeidsveiligheids- 

en gezondheidsautoriteiten en met het voorstellen van wetgeving betreffende veiligheid en gezondheid op het 

werk, hij houdt toezicht op de uitvoering ervan, hij coördineert het onderzoek en de internationale 

samenwerking op het gebied van de sociale bescherming in het algemeen (met zijn collega voor sociale zaken), 

en de veiligheid en gezondheid op het werk in het bijzonder. 

2. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO: het federale 

ministerie van arbeid) bevordert ook het functioneren van de arbeidsmarkt en de integratie van migranten in de 

Belgische arbeidsmarkt (met de Gewesten). De Minister van Werk ontwerpt, na bipartiete raadpleging, de 

arbeidswetgeving. 
 

De Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA) van de FOD WASO is verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van de nationale wetgeving en het beleid betreffende veiligheid en gezondheid op het werk, de 

coördinatie van het sociaal overleg, de sensibilisering en de communicatie over het VGW-beleid op het werk, 

de coördinatie van het onderzoek betreffende veiligheid en de gezondheid op het werk en de bevordering van 

onderzoeksinformatie. De AD HUA wil invloed uitoefenen op de activiteiten van de werkende 

gemeenschappen en de werkomgeving ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 

en van de arbeidsomstandigheden, alsmede de productiviteit van het werk. De AD HUA werkt in nauwe samen-

werking met de organisaties van de arbeidsmarkt, de werkgevers en de vakorganisaties. Naast de traditionele 
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inspectie- en monitoringdiensten richt de AD HUA zich op de ontwikkeling van veelzijdige instructie-, 

begeleidings- en informatiediensten. 

 

De AD HUA is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wetgeving over de diensten voor de 

preventie en de bescherming op het werk. Zij bepaalt eveneens strategieën voor de diensten voor de preventie 

en de bescherming op het werk en verzekert het secretariaat van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het Werk, een bipartiete instelling. Zie de volgende website: 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=332 

 

De Algemene Directie Toezicht van het welzijn op het werk (AD TWW) is de arbeidsinspectie voor alles 

betreffende de veiligheid en gezondheid op het werk van de werknemers. Haar missie is om ervoor te zorgen 

dat, zowel in de privésector als in de publieke sector, de naleving van het beleid betreffende welzijn op het werk 

gerespecteerd wordt door het vervullen van een adviserende, preventieve en repressieve rol. Zie ook de 

volgende website: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=834 

U vindt het organigram van de FOD WASO in figuur 3. Boven het organigram bevindt zich het Directiecomité 

die geleid wordt door de Voorzitter van het Directiecomité.  

De website is : http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=243 

 

Figuur 3: Organigram FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Naast de FOD WASO die zich met de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten bezig houdt, zijn 

openbare instellingen (OISZ) opgericht die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van de 

slachtoffers en die beheerd worden door bipartiete beheerscomités. Het Fonds voor Arbeidsongevallen en het 

Fonds voor Beroepsziekten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken. De twee 

Fondsen schrijven en ontwikkelen de wetgeving voor de verzekeringsbescherming van de arbeidsongevallen en 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=332
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=834
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=243
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de beroepsziekten en zij zijn verantwoordelijk voor de wetgeving over vergoedingen voor werknemers en 

gedeeltelijk voor de toepassing ervan. De ongevallenverzekeringswetgeving voor de werknemers van de private 

sector is voornamelijk uitgevoerd door particuliere ongevallenverzekeringsondernemingen. 

 

Website van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourministers/MinisterofPublicHealth/index.htm 

 

Website van het Fonds voor Arbeidsongevallen: http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html 

Website voor het Fonds voor Beroepsziekten: 

http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/home 
 

De Nationale Arbeidsraad is een bipartiete instelling die advies geeft aan de regering over vragen ontstaan uit 

het arbeidsrecht en deels uit de sociale zekerheid. Het gaat o.a. over de wetgeving betreffende arbeidsduur, de 

arbeidswetgeving, het loon en deels de veiligheid en gezondheid op het werk, als het gaat om materies die 

verder gaan dan de bevoegdheid van de enige minister van Werk of voor politieke vraagstukken van algemene 

aard. Het belangrijkste orgaan voor de sociale dialoog op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk 

is echter de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. 

 

De website is: http://www.cnt-nar.be/Wie-zijn-we.htm 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft in 1999 de Hoge Raad voor veiligheid, 

gezondheid en verfraaiïng van de werkplaatsen vervangen. De Hoge Raad voor PBW werd hervormd in 2006 in 

de zin dat de Raad nu ook de erkenningscommissies bevat die opgenomen zijn in de reglementering op het 

welzijn op het werk en waarbinnen de sociale partners vertegenwoordigd zijn.  

De Hoge Raad heeft op de eerste plaats de opdracht om op aanvraag adviezen te geven over maatregelen die 

betrekking hebben op de domeinen omschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk. De Hoge Raad kan echter ook op eigen initiatief aangelegenheden 

op dat gebied bespreken en daarover advies geven. 

Hij brengt daarnaast ook advies uit over de jaarverslagen die door de Algemene Directie Toezicht op het 

Welzijn op het werk en door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid worden opgesteld. 

Hij brengt ook advies uit over de verslagen die door de overheid worden opgesteld ten behoeve van de 

Commissie van de Europese Unie met betrekking op de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen over het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en wordt geïnformeerd over de werkzaamheden van 

de Europese Unie over deze materie. 

De website is: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=577 

 

 

 
 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/ourministers/MinisterofPublicHealth/index.htm
http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=citizen#/home
http://www.cnt-nar.be/Wie-zijn-we.htm
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=577


38 
 

D. Mechanismen ter verzekering van de naleving van de wetgeving 
 

Beschrijf alle soorten mechanismen en publieke controlesystemen ter verzekering van de naleving van de 

VGW-wetgeving. Terwijl dit uiteraard de VGW en arbeidsinspectiediensten zal identificeren, zijn er mogelijks 

andere instanties voor toezicht en controle. Als dit het geval is, identificeer de instelling en het gebied van 

activiteit onder controle (gezondheidszorg, chemische stoffen, vervoer, bouw, mijnbouw, technische uitrusting, 

enz…).  

Lijst op en beschrijf elke inspectie of controlesysteem die een belangrijke rol speelt bij de toepassing van 

nationale VGW (zoals arbeidsinspecties, fabrieksinspectiediensten of keuringsdiensten van de gezondheid op 

het werk). Bepaal wie de verantwoordelijkheid draagt voor arbeidsinspectie: bv. het ministerie van arbeid of 

andere ministeries. 

1. Organisatorisch kader en mechanismen voor de implementatie van de wet 

1.1 Bevoegde autoriteiten voor veiligheid en gezondheid op het werk 

 

Overeenkomstig het Verdrag nr. 81 van de IAO en de wet welzijn op het werk is de regering verplicht de 

toestand van kennis inzake VGW te laten controleren en heeft ze eveneens de verplichting, in overleg met de 

werkgevers en de werknemers, binnen haar verantwoordelijkheden, het VGW-beleid  te bepalen, te evalueren, 

aan te passen en te harmoniseren. Voor dit doel heeft de Belgische regering een bipartiete orgaan gecreëerd, de 

Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk waarvan de leden die een deliberatieve stem hebben, 

vertegenwoordigers zijn van werkgeversorganisaties en van vakorganisaties, de andere leden komen uit 

openbare instellingen of vertegenwoordigen andere organisaties werkzaam op het gebied van VGW. 

 

Het welzijn op het werk is de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Werk en deels voor wat het 

op de markt brengen van producten, stoffen en diensten betreft, van de Minister van Economie en de Minister 

van Volksgezondheid. Conform met de welzijnswet op het werk is de Minister van Werk verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van V&G regelgeving, het toezicht op VGW in de praktijk en het opstellen van maatregelen en 

activiteiten ter aanmoediging van de bevordering van VGW. 

2. Implementatie van VGW wetgeving 

2.1 Algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk 

De FOD WASO omvat de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) die de 

arbeidsinspectie is voor alles wat veiligheid en gezondheid op het werk van de werknemers betreft.  

 

Deze administratie is verantwoordelijk voor de inspectie in de privésector en de openbare sector. De inspecteurs 

zijn verantwoordelijk voor de inspecties en hebben hun bureau in elke regionale directie, in totaal zijn er 8 

regionale directies in het land. Iedere regionale directie heeft een inspecteur-directeur als chef. Al de 

inspecteurs-directeurs als chef zijn, op hun beurt, verantwoordelijkheid verschuldigd ten opzichte van hun 

inspecteur-generaal. 
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Menselijke middelen
3
 

 

Personeelscapaciteit  

 

TOTAAL AANTAL INSPECTEURS EN DIENSTHOOFDEN VTE AD TWW 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal aantal inspecteurs en diensthoofden VTE 181,4 185,8 188,5 183,5 189,1 183,1 179,1 169,1 

Hoofdbestuur (management) 10 9 9 10 10 9 7 6 

Afdeling regionaal toezicht 145,0 150,4 148,1 145,1 148,7 144,7 145,5 137,7 

West-Vlaanderen 11,8 14,8 13,8 14,6 13,6 14,6 14,6 12,6 

Oost-Vlaanderen 15,5 13,5 12,8 11,5 12,3 15,3 14,5 14,5 

Antwerpen 18,8 19,8 19,8 18,8 19,8 18,8 20,8 18,8 

Limburg - Vlaams Brabant 28 28 28 28,8 25,8 22,8 23,6 23,6 

Brussel – Bruxelles 12,6 15,6 15,6 15,6 18,4 17,4 16,2 17,4 

Hainaut  19,5 18,5 18,5 19 20 18 21 20 

Namur - Luxembourg – Brabant-wallon 18,8 21,8 20,8 19 20 20 19 17 

Liège 20 18,8 18,8 17,8 18,8 17,8 15,8 13,8 

Afdeling toezicht chemische risico’s 26,4 26,4 31,4 28,4 30,4 29,4 27,4 25,4 

Controle van de preventie van zware ongevallen 18,4 18,4 18,4 16,4 18,4 17,4 17,4 16,4 

 Laboratorium industriële toxicologie 8,0 8,0 13,0 12,0 12,0 12,0 10,0 9,0 

           TOTAAL AANTAL ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS VTE AD TWW 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal aantal administratieve medewerkers VTE 62,5 61,5 60,0 54,0 53,1 54,1 51,1 45,6 

Hoofdbestuur 15,3 14,3 13,3 13,5 12 11 10,2 8,9 

Afdeling regionaal toezicht 42,6 42,6 42,1 36,9 36,5 38,5 36,3 33,1 

West-Vlaanderen 4,4 4,4 4,4 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Oost-Vlaanderen 3,8 3,8 3,8 3,3 3,1 3,1 2,6 4,6 

Antwerpen 4,5 4,5 4 5 4 4 5 4,0 

Limburg - Vlaams Brabant 8,1 8,1 8,1 6,4 6,2 7,2 5,7 4,5 

Brussel – Bruxelles 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,1 4,1 

Hainaut  7,5 7,5 7,5 6 6 7 6 4,0 

                                                           
3 Jaarverslagen AD TWW 
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Namur - Luxembourg – Brabant-wallon 5 5 5 4 5 5 5 4,0 

Liège 6 6 6 5 5 5 4 4,0 

Afdeling toezicht chemische risico’s 4,6 4,6 4,6 3,6 4,6 4,6 4,6 3,6 

Controle van de preventie van zware ongevallen 2,8 2,8 2,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 Laboratorium industriële toxicologie 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,8 

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS VTE AD TWW 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal aantal medewerkers VTE AD TWW 243,9 248,0 248,5 237,5 242,2 237,2 230,2 214,7 

Hoofdbestuur 25,3 23,3 22,3 23,5 22 20 17,2 14,9 

Afdeling regionaal toezicht 187,6 193,0 190,2 182,0 185,2 183,2 181,8 170,8 

West-Vlaanderen 16,2 19,2 18,2 18,5 17,5 18,5 18,5 16,5 

Oost-Vlaanderen 19,3 17,3 16,6 14,8 15,4 18,4 17,1 19,1 

Antwerpen 23,3 24,3 23,8 23,8 23,8 22,8 25,8 22,8 

Limburg - Vlaams Brabant 36,1 36,1 36,1 35,2 32 30 29,3 28,1 

Brussel – Bruxelles 15,9 18,9 18,9 18,9 21,7 20,7 20,3 21,5 

Hainaut  27 26 26 25 26 25 27 24 

Namur - Luxembourg – Brabant-wallon 23,8 26,8 25,8 23 25 25 24 21 

Liège 26 24,8 24,8 22,8 23,8 22,8 19,8 17,8 

Afdeling toezicht chemische risico’s 31 31 36 32 35 34 32 29 

Controle van de preventie van zware ongevallen 21,2 21,2 21,2 18,2 21,2 20,2 20,2 19,2 

Laboratorium industriële toxicologie  9,8 9,8 14,8 13,8 13,8 13,8 11,8 9,8 

Totaal aantal personeelsleden 257 262 262 249 254 250 245 225 

 

OPLEIDINGSNIVEAU EN DE BEROEPSVORMING VAN DE INSPECTEURS  

De personen belast met het toezicht op de implementatie van de wet en andere regelgeving V&G op het werk kunnen een universitair niveau hebben of 

gelijkwaardig met een ‘master’ of een ‘bachelor’ en zij moeten geslaagd zijn voor een beroepsexamen van arbeidsinspecteur. 

 

MOGELIJKHEDEN VAN PERMANENTE VORMING  

Een interne formele permanente vorming voor de inspecteurs bestaat. Zij doet zich voor onder de vorm van vergaderingen, gevarieerde uiteenzettingen en 

dikwijls door seminaries of ateliers gewijd aan specifieke professionele onderwerpen. 
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ROL VAN DE ARBEIDSINSPECTIE BIJ DE IMPLEMENTATIE VAN DE WET 

De arbeidsinspectie is bevoegd om administatieve procedures te starten en om te beslissen over de eliminatie 

van de geïdentificeerde tekorten, om te beslissen over het verbod van zekere praktijken van werkgevers die de 

levens en de gezondheid van de werknemers in gevaar brengen, om te beslissen over het verbod van het gebruik 

van bepaalde machines, zalen of stukken, om te beslissen over de opmaak van een proces-verbaal die 

aanleiding kunnen geven in het bewust geval tot een strafrechtelijke sanctie of een boete voor bepaalde 

schendingen. De rol van de inspectie is conform het Verdrag nr. 81 van de IAO niet beperkt tot het repressieve 

aspect, maar omvat namelijk de rollen van adviseur en gesprekspartner.  

 

WAARVOOR WORDT HET GELD VAN DE BOETES GEBRUIKT 

Dat geld gaat naar het budget van de Staat. 

 

WORDT EEN DEEL VAN DIT GELD GERESERVEERD VOOR V&G OP HET WERK  

Neen.  

 

WELK ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE ERNSTIGE PROBLEMEN TEGENGEKOMEN 

TIJDENS INSPECTIE 

Wanneer tijdens de inspectie voor een rubriek een mondelinge waarschuwing werd gegeven of strenger 

inspectieconclusie dan beschouwen we dit als een rubriek met een vastgestelde inbreuk. Gemiddeld kwam dit in 

42% van de geïnspecteerde rubrieken voor. 

De rubrieken die hoger dan deze gemiddelde score zijn, zijn: 

- AM algemeen (machines, aankoop en indienststelling, instructies,.) 59% 

- ARAB art. 52 (brand), ATEX en ontvlambare vloeistoffen 56% 

- Keuringen en opvolging van keuringsverslagen (EDTC) 55% 

- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia 53% 

- TMB en hyperbare omgeving 51% 

- Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 51% 

- Elektriciteit en elektrische installaties 50% 

- Organisatie welzijnsbeleid, hiërarchische lijn en dynamisch risicobeheersingssysteem 48% 

- IDPB en samenwerking EDPB 46% 

- Werken op hoogte (valgevaar) 43% 

 

Wat de Seveso-bedrijven betreft werden de voorbije jaren 2 soorten van inspecties uitgevoerd, nl. contractor-

inspecties en inspecties chemische agentia & REACH.  

- Een zeer belangrijke vaststelling bij contractorinspecties blijft het werkvergunningsysteem van de 

opdrachtgever (verantwoordelijke personen, concrete afbakening van de risico’s, soort vergunning 

(warm werk, besloten ruimte, lijnbreking, lock-out/tagout, algemeen), gebruik van P.B.M.’s binnen het 

bedrijf van de opdrachtgever maar ook voor de specifieke gevaren van het werk van de contractor, 

geldigheidstermijn, hernieuwing of verlenging vergunning) 

 

- De voornaamste tekortkomingen die werden vastgesteld tijdens inspecties chemische agentia & REACH 

hebben te maken met specifieke informatie in veiligheidsinformatiebladen en de opvolging hiervan, 

inventarisatie en risicoanalyse, controle op de afzuiginginstallaties en materiaal gebruikt bij accidentele 

blootstelling, de keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, informatie doorstroming,  

de organisatie en evaluatie van blootstellingsmetingen en biologische monitoring, procedures en 

afhandeling in geval van incidenten, de betrokkenheid van de arbeidsgeneesheer en orde en netheid. 
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Ook het  toezicht op de werking van de EDPB blijft een werkpunt. De inspecteur moet zich thans vooral 

baseren op de antwoorden en/of documenten die hij krijgt van de werkgever en zijn vaststellingen. In feite zou 

hij zijn vaststellingen moeten aftoetsen bij de EDPB, omdat voor sommige te controleren elementen de EDPB 

afhankelijk is van de medewerking van de werkgever (bv. uitnodiging CPBW, sturen van werknemers op het 

gezondheidstoezicht, verstrekken van de nodige informatie om deskundig advies te leveren, …). 

 

Daarnaast dient men rekening te houden met het feit dat AD TWW vaak reactief optreedt. 

Dat wil zeggen dat men meer komt in ondernemingen waar iets fout is gelopen of het welzijn op het werk 

problematisch is. Als het preventiebeleid of preventieklimaat in die ondernemingen niet goed is, is de kans ook 

groter dat de werking van de EDPB in die bedrijven ook moeilijker verloopt. In overeenstemming met art. 5, 

2de lid van de Europese kaderrichtlijn 89/391, behoudt de werkgever echter de eindverantwoordelijkheid als hij 

een beroep op externe diensten. 

 

WELKE ZIJN DE PROJECTEN VOOR 2014  

 

De campagnes van AD TWW die liepen in 2014 waren: 

 

 Campagne ter preventie van arbeidsongevallen door uitglijden en struikelen: 
zie http://www.beswic.be/nl/campaigns/campaign_glissant  

De campagne is gericht op de volgende sectoren: 

1) Voedselproductie 

2) Metaalverwerkende nijverheid 

3) Gezondheidszorg 

4) Horeca (hotels, restaurants, catering) 

5) Detail- en groothandel (opslag). 

In het kader van deze campagne van het SLIC voerde AD TWW van juni tot september 2014 een 

inspectiecampagne in de instellingen van de gezondheidszorg en de rust- en verzorgingstehuizen om de 

werkgevers en werknemers van die sector te controleren en hen te sensibiliseren over de preventie van 

arbeidsongevallen door uitglijden en struikelen. 

 Campagne ‘Lever veilig’:  

zie http://www.beswic.be/nl/campaigns/safe_delivery 

Op 30 augustus 2012 heeft het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf, NAVB-

CNAC Constructiv (NAVB), zijn campagne ‘Lever veilig’ gelanceerd. Deze campagne is bedoeld om iedereen 

in de bouwsector te sensibiliseren en te informeren over de risico’s en preventiemaatregelen met betrekking tot 

de levering van bouwmaterialen. Bovendien wil de campagne de samenwerking bevorderen tussen de 

verschillende partijen (fabrikanten – handelaars – coördinatoren).  

Het NAVB is de initiatiefnemer van de campagne, samen met zijn sociale partners en een groot aantal andere 

partijen die een belangrijke rol spelen bij het welzijn in de bouw. Samen zullen ze gedurende een jaar hun 

aandacht richten op het veilige verloop van het leverings- en behandelingsproces, van in het magazijn van de 

handelaar tot de verplaatsing op de werf door de arbeiders. 

http://www.beswic.be/nl/campaigns/safe_delivery
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Na deze preventieve golf wordt gevolgd door een handhavingsgolf door AD TWW om na te gaan hoe de 

situatie op de bouwplaatsen geëvolueerd is. 

WELKE ZIJN DE GEPLANDE MAATREGELEN IN HET GEVAL VAN NIET GEREGISTREERDE 

ARBEID OF NIET GEREGISTREERDE ARBEIDSONGEVALLEN  

 

Gevallen van niet geregistreerde arbeid en feiten gerelateerd aan de arbeidsduur worden gesignaleerd aan de 

inspecteurs van de Algemene Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd zijn in de materie. 

In het geval van niet geregistreerde arbeidsongevallen worden de feiten opgenomen in het proces-verbaal wat 

overgemaakt wordt aan het Openbaar Ministerie. Het Fonds voor Arbeidsongevallen verleent bijstand aan de 

slachtoffers om zelf aangifte te doen bij de verzekeringsonderneming. De slachtoffers (in dienst van de niet 

verzekerde werkgever) worden vergoed door het Fonds voor Arbeidsongevallen. 

Name/coverage of inspection service: 

Totaal aantal personeelsleden AD TWW 225 (2014) 

Aantal inspecteurs = afdeling Regionaal Toezicht + directie 

Chemische Risico’s 

137,7 + 16,4 = 154,1 (2014) 

Bezetting hoofdbestuur als een deel van het totaal (%) 14,9/225= 6,62% (2014) 

Verhouding van de VGW inspecteurs tot alle arbeidsinspecteurs 

(e.g. 100:0, 50:50, 45:55) 

154:434 (2014) 

Procent van de economisch actieve bevolking gedekt door de 

arbeidsinspectiediensten voor VGW 

78,44% (2013) 

Inspecteurs VGW per 1,000 ondernemingen 0,289 (2012) 

Inspecteurs VGW per 1,000 werkgevers (162,1 x 1000)/243714=0.6651 

(2012) 

Inspecteurs per 1,000 werknemers per jaar 0,042 (of 1/24034)(2013) 

Bezoeken door 1 inspecteur per jaar 34.718/154=225 (2014) 

Computers per inspecteur 1 laptop 

Internet access? Ja 

Inspecteurs per bedrijfswagen Neen 

Gebruik eigen wagen? Ja 

Gebruik eigen wagen vergoed? Ja 

Inspecteursloon versus minimum loon (aantal keren meer dan het 

minimumloon) 

1,6 

Inspecteursloon versus loon privésector (erger, hetzelfde, beter?) Beter of hetzelfde 

Gemiddelde leeftijd van inspecteurs 56 

Jaarlijks rapport gemaakt voor het publiek (ja/neen) Ja 

2.2 Algemene directie Toezicht Welzijn op het Werk   

 

Controle en inspectie  

De inspectiediensten hebben als opdracht bij te dragen tot een vermindering van de ongevallen en de 

gezondheidsproblemen in de bedrijven en openbare diensten, op basis van de voorschriften. Een andere taak 

bestaat erin alle lacunes in de wetgeving te signaleren en de instanties te helpen bij het aanvullen van die 

lacunes. 

De inspectiediensten voor het welzijn op het werk ressorteren onder de Algemene Directie Toezicht op het 

Welzijn op het Werk van de FOD WASO. 
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De inspectiediensten hebben bevoegdheden op drie niveaus: onderzoeksbevoegdheid, verordenende 

bevoegdheid en verwijzingsbevoegdheid. 

De inspecteurs hebben vrije toegang tot de gebouwen. De werkgever is verplicht zijn medewerking te verlenen 

tijdens het onderzoek. De meest courante uiting van de controlerende bevoegdheid is de mondelinge of 

schriftelijke kennisgeving. De inspecteurs hebben bovendien de bevoegdheid de passende maatregelen op te 

leggen om een einde te maken aan de gebreken of de vormen van hinder die volgens hen een gevaar zijn voor 

de gezondheid of de veiligheid van de werknemers. 

De inspectiedienst kan eveneens een gerechtelijke vervolging inleiden. Voor zware inbreuken wordt de regeling 

van het probleem dan doorverwezen naar de gerechtelijke instanties. Het proces-verbaal wordt doorgestuurd 

naar de arbeidsauditeur, die de rol van het openbaar ministerie vervult. De arbeidsauditeur stelt niet 

noodzakelijk een vervolging in; hij kan de zaak ook seponeren. In dat geval kan de Afdeling van de juridische 

studiën en de documentatie van de FOD WASO nog een administratieve geldboete opleggen.  

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 

De website is: http://www.werk.belgie.be/tww.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=788
http://www.werk.belgie.be/tww.aspx
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E. Consultatie-, coördinatie- en samenwerkingsmechanismen  
 

Verstrek informatie over alle bestaande mechanismen om te zorgen voor coördinatie en samenwerking tussen 

de sociale partners met verantwoordelijkheden voor het implementeren en het beheer van VGW systemen op 

nationaal niveau (bv. nationale tripartiete adviesorganen, inter-agentschappen/ministeries nationale raden of 

commissies, werkgever-werknemer forums). Geef voor elk mechanisme informatie over het toepassingsgebied, 

het lidmaatschap en de bevoegdheden (raadgevend, enz…) en geef de communicatielijnen van mededelingen 

(aan welke minister of ministerie?). Besteed speciale aandacht aan het niveau van deelname van de werkgever- 

en de werknemersorganisaties in deze mechanismen. Beschrijf eventuele bestaande structuren gerelateerd aan 

de provinciale of andere territoriale rechtsgebieden. 

 

Geeft informatie over elke VGW-eisen opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomsten op 

ondernemingsniveau, in het bijzonder betreffende collectieve veiligheid of betreffende de comités voor 

preventie en bescherming. Geef aan of deze opname ook gereglementeerd wordt, of alleen bij collectieve 

overeenkomst vastgelegd is. 

 

Informatie vindt men op de website: http://www.beswic.be/nl/systems 

Schematisch kan het sociale overleg op het nationaal niveau als volgt voorgesteld worden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Sociaal overleg op Nationaal niveau binnen de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
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1. Preventiestructuren op nationaal vlak en ondernemingsvlak 

Preventiebeleid in België 

1.  De Nationale Arbeidsraad (NAR) is een bipartiete orgaan dat advies geeft aan de regering over vragen 

komende uit het arbeidsrecht en deels uit de sociale zekerheid. Met betrekking tot het arbeidsrecht gaat het 

o.a. over de wetgeving betreffende arbeidsduur, de reglementering van de arbeid, het loon en voor een deel 

over de veiligheid en de gezondheid op het werk,  als het gaat om materies die verder gaan dan de 

bevoegdheid van de Minister van Werk of voor politieke vraagstukken van algemene aard. Het belangrijkste 

orgaan van het sociaal overleg op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk is echter de Hoge 

Raad voor preventie en bescherming op het werk. Zie ook de volgende website: 

http://www.cnt-nar.be/Wie-zijn-we.htm 

2.  De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (HRPBW) is het bipartiete orgaan voor het 

sociaal overleg op interprofessioneel niveau over veiligheid en gezondheid op het werk. De Raad brengt, 

op basis van pariteit, de sociale partners samen, alsook zonder deliberatieve stem, de ambtenaren en de 

vertegen-woordigers van beroepsverenigingen of gespecialiseerde instituten in de materie. De Hoge Raad 

heeft op de eerste plaats de opdracht om op aanvraag adviezen te geven over maatregelen die betrekking 

hebben op de domeinen omschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk. De Hoge Raad kan echter ook op eigen initiatief 

aangelegenheden op dat gebied bespreken en daarover advies geven. De Hoge Raad verleent dus adviezen 

aan de Minister met betrekking tot de beleidsvoering, en in het bijzonder over het geheel van de huidige 

regelgevende voorschriften in ontwikkeling. De HRPBW omvat ook alle erkenningscommissies die 

voorzien zijn in de regelgeving over het welzijn op het werk en waarin de sociale partners 

vertegenwoordigd zijn. Vervolgens brengt hij ook advies uit over de jaarverslagen die door AD TWW en 

AD HUA worden opgesteld. Hij geeft eveneens advies over bepaalde rapporten, opgesteld door de 

administratie ten behoeve van de Commissie van de Europese Unie zoals bv. deze met betrekking op de 

praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk en is geïnformeerd over de werkzaamheden van de Europese Unie over deze materie. 

Meer weten over de Hoge Raad: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=577 

 

3. De Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BiZa) heeft basisnormen vastgesteld voor de 

preventie van brand en ontploffing voor nieuwe gebouwen in het KB van 7 juli 1994. In de schoot van deze 

FOD is de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing opgericht. Deze Raad moet advies 

geven over elk reglementair onderwerp terzake. De FOD WASO is door ambtenaren van de AD HUA en de 

AD TWW vertegenwoordigd in deze Hoge Raad. Website: 

http://www.civieleveiligheid.be/CivieleVeiligheid/Professioneleinfo/Raadgeveninstellingen/Preventie/tabid/

123/language/nl-BE/Default.aspx 

 

4. Op sectoraal niveau zijn er de Paritaire comités, paritaire organen per sector opgericht binnen de FOD 

WASO, zie ook: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=504 

 

5. Op bedrijfsniveau is het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) het 

inspraakorgaan in ondernemingen vanaf 50 VTE, indien geen CPBW aanwezig is wordt hun taak vervuld 

door de syndicale afvaardiging, indien geen syndicale afvaardiging aanwezig is, geldt de rechtstreekse 

participatie van de werknemers. Het comité is paritair samengesteld. De werkgever duidt zijn 

vertegenwoordigers aan. 

De werknemers kiezen hun afgevaardigden om de vier jaar. De preventieadviseur van de Interne dienst 

voor Preventie en Bescherming op het Werk woont de vergaderingen van dit comité bij als secretaris. 

De bevoegdheden van het comité werden vastgelegd in de wet betreffende het welzijn van de werknemers 

en het uitvoeringsbesluit van 3 mei 1999. Het comité heeft vooral een adviserende en controlerende rol.  

http://www.beswic.be/nl/systems/belgian_prevention_system/index_html
http://www.cnt-nar.be/Wie-zijn-we.htm
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=577
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=577
http://www.civieleveiligheid.be/CivieleVeiligheid/Professioneleinfo/Raadgeveninstellingen/Preventie/tabid/123/language/nl-BE/Default.aspx
http://www.civieleveiligheid.be/CivieleVeiligheid/Professioneleinfo/Raadgeveninstellingen/Preventie/tabid/123/language/nl-BE/Default.aspx
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=504
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 Meer informatie over het comité  

 

6. Elke werkgever die een werknemer tewerkstelt, moet een interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk opzetten. Bij minder dan 20 werknemers mag hij zelf hoofd zijn van deze interne dienst voor 

preventie en bescherming op het werk.  

 

7. Interne en externe dienst 

Elke werkgever moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

met één of meerdere preventieadviseurs. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet 

de werkgever en zijn werknemers bijstaan bij het voeren van een beleid betreffende welzijn op het werk. 

Meer informatie over de interne dienst 

 

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk leveren complementaire vaardigheden 

aan de interne diensten. De externe dienst bestaat uit twee afdelingen, m.n. een afdeling belast met 

risicobeheersing die multidisciplinair is samengesteld en een afdeling belast met het medisch toezicht. 

Meer informatie over de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk  

 

8. De werkgever is verplicht een beroep te doen op externe diensten voor technische controles op de 

werkplaats (EDTC), erkend voor welomschreven technische handelingen. Het gaat om handelingen met 

betrekking tot elektrische installaties, hef- en goederenbehandelingsapparaten, stoommachines, gashouders, 

persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.… . 

Meer informatie over de externe diensten voor technische controles op de werkplaats 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=572  

 

9. Op het niveau van de overheid zijn de voornaamste uitvoerende organen de Algemene Directie 

Humanisering van de Arbeid (AD HUA) en de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 

(AD TWW). De Algemene Directies maken deel uit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg. Om er meer over te weten, zie hierboven C2 en D2. 

 

Informatie en advies  

De wetgeving bepaalt dat de directie van een onderneming maatregelen moet treffen ten einde te verzekeren dat 

de werknemers alle informatie krijgen zoals vereist door de kaderrichtlijn 89/391/EEG. Op nationaal niveau is 

de Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk van de AD HUA belast met het aanleveren van de 

informatie en communicatie over het welzijn van de werknemers op het werk.  

Het Fonds voor Arbeidsongevallen beheert een centrale gegevensbank waarin de informatie over alle 

aangegeven ongevallen en hun regeling opgeslagen wordt. Aan de hand daarvan publiceert het Fonds jaarlijks 

ongevallenstatistieken en sectoriële fiches en sensibiliseert het ondernemingen van wie de risico-index tienmaal 

hoger ligt dan het gemiddelde van hun sector. 

Het Fonds voor Beroepsziekten slaat in zijn gegevensbank de informatie op over de aangegeven 

beroepsziekten. Het publiceert elk jaar statistieken over de beroepsziekten.  

Opleiding 

De wetgeving bepaalt niet alleen dat de informatie de vorm moet aannemen van instructies, maar ook dat de 

werkgever een opleidingsprogramma moet opzetten dat speciaal is aangepast aan de werkpost of de functie. 

De werkgever moet zorgen voor een aangepaste en toereikende opleiding van de werknemer op het gebied van 

preventie, voornamelijk bij de indiensttreding van de werknemer, bij een verandering van werkpost of functie, 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=575
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=567
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=568
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=572
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=243
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=243
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=336
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bij de invoering van nieuwe arbeidsmiddelen of een verandering van die middelen, bij de toepassing van een 

nieuwe technologie of wanneer de risico's een ontwikkeling kennen. 

De leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk hebben recht op een passende opleiding. 

Deze opleidingen worden gegeven tijdens de werktijd of volgens de regels die zijn vastgelegd in de collectieve 

overeenkomsten. In de praktijk worden zij vaak georganiseerd door de vakbonden.  

Verzekering en schadeloosstelling  

De arbeidsongevallenverzekering is in handen van privé-verzekeraars. Aangezien zij voor elke werkgever 

verplicht is, is dit systeem een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid. De verzekeringspremie wordt 

vastgesteld in functie van het risico dat door de bedrijfsactiviteit gecreëerd wordt. Elke 

verzekeringsonderneming voert daarbij zijn eigen politiek. 

Bijna alle verzekeringsondernemingen hebben een preventiedienst opgericht die als taak heeft de voorkoming 

van arbeidsongevallen in de aangesloten bedrijven te stimuleren. De activiteiten van deze preventiediensten zijn 

drieledig:  

1) helpen bij de uitwerking en toepassing van een preventiebeleid in de aangesloten bedrijven,  

2) studie en analyse van de arbeidsongevallen, studie en evaluatie van de risico's,  

3) ondernemen van acties op het vlak van de informatie, opleiding en promotie gericht op werknemers en 

werkgevers.  

Ondernemingen die door het Fonds voor Arbeidsongevallen gedetecteerd worden als ‘onevenredig verzwaard 

risico’ moeten aan de verzekeringsonderneming een forfaitaire preventiecontributie betalen, waarna de 

preventiedienst van de verzekeringsonderneming een actieplan met concrete preventiemaatregelen moet 

voorstellen. 

De verzekeringsmaatschappijen worden gecontroleerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dit fonds is een 

publieke instelling onder toezicht van de Federale overheidsdienst sociale zekerheid en wordt paritair beheerd 

door een beheercomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Het Fonds is onderdeel van de sociale zekerheiden wordt in belangrijke mate gefinancierd door 

socialezekerheidsbijdragen geïnd door de RSZ. Het Fonds voor Arbeidsongevallen werkt vooral aan de 

ontwikkeling van wetgeving en gedeeltelijk aan de schadeloosstelling van sommige rechthebbenden.  

In de schoot van het Fonds voor Arbeidsongevallen werd een technisch comité voor de preventie opgericht dat 

is samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, twee vertegenwoordigers van de FOD 

WASO en vier leden gekozen wegens hun bijzondere bevoegdheid betreffende preventie op het vlak van 

arbeidsongevallen, waarvan minstens één binnen de preventiediensten van de verzekeringsondernemingen. Dit 

comité geeft op verzoek van het beheerscomité of uit eigen initiatief advies over: 

 

1° het formuleren van aanbevelingen in verband met de preventie van arbeidsongevallen; 

2° de gegevens betreffende de preventie op te nemen in de centrale gegevensbank van het Fonds met het oog op 

hun statistische verwerking; 

3° de organisatie van vormen van samenwerking tussen de preventiediensten van de verzekerings-

ondernemingen en de andere organismen en diensten gelast met de preventie;  

4° het bevorderen van het onderzoek in verband met preventiemaatregelen; 

5° het opstellen van richtlijnen voor de jaarlijkse werkingsverslagen van de preventiediensten van de 

verzekeringsondernemingen;  

6° het verlenen van een financiële tussenkomst van het Fonds in algemene of bijzondere projecten betreffende 

preventie; 

7° de preventie die het Fonds organiseert in het kader van de verzekering van de zeelieden; 

http://socialsecurity.fgov.be/NL/index.htm
http://fat.fgov.be/site_nl/home.html
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8° het aantal ondernemingen waarop de forfaitaire preventiecontributie in verband met de onevenredig 

verzwaarde risico’s van toepassing mag zijn. 

De schadeloosstelling van de slachtoffers van beroepsziekten wordt behandeld door het Fonds voor 

Beroepsziekten. Het is een publieke instelling onder toezicht van de Federale overheidsdienst sociale zekerheid 

en wordt beheerd door een beheerscomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Het Fonds maakt deel uit van de sociale zekerheid: werkgevers zijn verplicht een 

bepaald percentage van de totale loonsom voor de financiering van het Fonds te betalen. Het Fonds voor 

Beroepsziekten houdt zich deels bezig met de preventie van beroepsziekten, maar werkt vooral aan de 

ontwikkeling van de wetgeving en aan de schadeloosstelling van de rechthebbenden. 

2. Sociale Zekerheid in België 

De portaalsite van de sociale zekerheid werd zodanig ontworpen dat elke burger of elke werkgever die relaties 

heeft met de Belgische sociale zekerheid op een eenvoudige manier het antwoord kan vinden op de vragen die 

hij zich stelt. Dit portaal is dus een uniek toegangspunt om kennis te nemen van de algemene informatie in 

verband met zijn rechten en plichten betreffende sociale zekerheid; het zorgt tevens voor een automatische 

toegang tot preciezere informatie. 

Het portaal biedt ook de mogelijkheid om elektronische berichten uit te wisselen met de instellingen die 

dossiers behandelen. Zo kunnen werkgevers o.a. de aangifte doen van ‘sociale risico’s’, zoals 

arbeidsongevallen, werkloosheid en ziekte. Voor de registratie van arbeidsongevallen in de publieke sector is 

trouwens het elektronisch kanaal verplicht. Ook de sociaal verzekerden krijgen geleidelijk de mogelijkheid om 

elektronische transacties te verrichten. 

3. Beroepsverenigingen en verenigingen van deskundigen 

 Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming (Prebes) 

De vereniging van preventieadviseurs en deskundigen, is sinds meer dan 60 jaar begaan met de preventie van 

ongevallen en schade binnen de ondernemingen. Zij heeft als doelstelling om de “meest gezaghebbende 

Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming” te zijn. Zij telt momenteel meer dan 4.300 leden 

(bedrijven, instellingen). 

Ze verenigt de Nederlandstalige preventieadviseurs ter behartiging van hun belangen. 

Zie ook: http://www.prebes.be/ 

 Association Royale des Conseillers en Prévention (A.R.Co.P.) 

De A.R.Co.P. is een beroepsvereniging met als doel de bevordering van het welzijn op het werk, zoals 

veiligheid, hygiëne, ergonomie, milieu, enz. 

Ze verenigt de Franstalige preventieadviseurs ter behartiging van hun belangen. 

Site Internet d'A.R.Co.P. 

http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/index.php
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/index.php
https://www.socialsecurity.be/site_nl/index.htm
http://www.prebes.be/
http://www.arcop.be/
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 Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (B.B.v.Ag) 

De B.B.v.Ag behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren en wil 

het referentiepunt zijn voor alle arbeidsgeneesheren over alle aspecten van het beroep. De vereniging 

vertegenwoordigt de arbeidsgeneesheren als gesprekspartner in zoveel mogelijk organisaties, instellingen en 

instanties. 

Website van B.B.v.Ag: http://www.bbvag.be/page?page=bbvaghome2 

 Vereniging voor preventieadviseurs psychosociale aspecten (VPPA) 

De VPPA heeft als doel de preventieadviseurs psychosociale aspecten te groeperen, hun belangen en hun 

statuut te beschermen en te verbeteren. De vereniging is ook een sociaal netwerk dat niet alleen een klankbord 

is voor de bekommernissen van preventieadviseurs, maar ook een medium waarmee de individuele 

competenties van de leden wordt aangescherpt. Dit gebeurt door opleidingen en intervisies. 

Verneem er meer over: Op de website van VPPA 

 Psychoprev, Association des conseillers en prévention psychosociaux 

Psychoprev is een VZW voor preventieadviseurs psychosociale aspecten uit externe en interne diensten. 

 Vlaamse Vereniging voor Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg (VVVB) 

De VVVB is de Vlaamse vereniging van en voor alle verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de 

verschillende disciplines voor preventie en bescherming op het werk. 

Website van VVVB 

 Belgian Ergonomics Society (BES) 

De Belgische ergonomievereniging heeft als doel alle geïnteresseerden in de ergonomie te verzamelen. Zo 

ontstaat een multidisciplinair netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen. De BES wil de toepassing van 

ergonomische principes in België bevorderen en deze voorstellen op nationaal en internationaal niveau. 

Website van BES 

 Belgian Society for Occupational Hygiene (B.S.O.H.) 

De ‘Belgian Society for Occupational Hygiene’ staat voor de Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten. 

B.S.O.H. is een v.z.w. gesticht in 1993, die gewijd is aan de discipline en de toepassing van de arbeidshygiëne. 

Website van B.S.O.H. 

http://www.bbvag.be/page?page=bbvaghome2
http://vppa.be/
http://www.vvvb.be/
http://www.besweb.be/
https://sites.google.com/a/bsoh.be/bsoh-nl/
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 Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (BVS) 

De Belgische Vereniging voor stralingsbescherming is een wetenschappelijke vereniging met een belangstelling 

voor de bescherming tegen de mogelijke risico's van ioniserende en niet-ioniserende straling. De vereniging is 

lid van de International Radiation Protection Association (IRPA). 

Website van BVS 

 La société scientifique de santé au travail (SSST) 

De wetenschappelijke vereniging van gezondheid op het werk is een vereniging van deskundigen inzake 

arbeidsgeneeskunde die seminaries en studies over deze materie organiseert en bevordert.   

Meer informatie: 

http://www.ssstr.be/index.php?part=0&a=0&b=0&PHPSESSID=c87bb8c9e544e42d0ae1b90b884b5982 

 De Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde 

De VWVA is een multidisciplinaire wetenschappelijke vereniging van deskundigen op het gebied van arbeid, 

gezondheid en welzijn. Het heeft als doelstelling een wetenschappelijk forum te maken voor alle deskundigen 

op het gebied van arbeid, gezondheid en welzijn in Vlaanderen, het beschermen en het bevorderen van de 

gezondheid en het welzijn van de werknemers en het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek in de 

arbeid geneeskunde, onder meer door de permanente scholing en werken ter ondersteuning van het beleid.  

Meer informatie: http://www.vwva.be/ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvsabr.be/
http://www.ssstr.be/index.php?part=0&a=0&b=0&PHPSESSID=c87bb8c9e544e42d0ae1b90b884b5982
http://www.vwva.be/
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F. Herzieningsmechanismen nationaal beleid 
 

Benoem de organen die verantwoordelijk zijn voor het periodiek herzien van nationale wetgeving, beleid en 

acties betreffende V&G op het werk. Geef aan in hoeverre nationale werkgever- en werknemersorganisaties 

betrokken zijn of geraadpleegd zijn in dit proces. 

 

1. Regeringsprogramma 
 

De volgende beginselen zijn karakteristiek voor het algemeen sociale beleid in België. 

 

Een hoog niveau van competentie en kennis van de betrokkenen bij het beleid op het gebied van welzijn op het 

werk en voor de arbeidsmarkt zijn belangrijke nationale succesfactoren. Het is belangrijk om de basisrechten 

met betrekking tot het beroepsleven te respecteren, samen met de sociale partners te ontwikkelen en zijn acties 

te baseren op een gezonde samenwerking tussen de organisaties betrokken bij de arbeidsmarkt in België en in 

de Europese Unie. Het beroepsleven in België en het model van de arbeidsmarkt worden gekenmerkt door de 

invoering van minimale basisvoorwaarden in de wetgeving en in de collectieve arbeidsovereenkomsten die in 

het algemeen verplicht zijn. 

 

De besluiten van de regering over de inkomenszekerheid, de wettelijke regeling van het arbeidsrecht en over de 

sociale zekerheid worden ontwikkeld in samenwerking met de sociale partners. 

 

Het is belangrijk dat burgers volledig kunnen deelnemen aan het beroepsleven, langer kunnen bijdragen binnen 

een actieve loopbaan, dat de coördinatie tussen het familieleven en het beroepsleven vergemakkelijkt wordt, de 

gelijkheid bevorderd wordt en arbeid aantrekkelijker wordt gemaakt. 

 

De goede uitvoering van de wetgeving betreffende werkgelegenheid en de beschikbaarheid van voldoende 

middelen is belangrijk voor een goede werking van de arbeidsmarkt. Binnen de veiligheid en de gezondheid op 

het werk zijn de specifieke doelstellingen voor de ontwikkeling, het welzijn op het werk, het psychologische 

welzijn en de preventie van geweld op de werkplek. 

 

Voor elk parlementair mandaat, gaan de partijen, die onderhandelen over de deelname aan de regering, akkoord 

met het regeringsprogramma dat het algemene kader en de doelstellingen van de regering voor de vijf jaar van 

de parlementaire ambtstermijn definieert.  

 

Het regeerakkoord van de huidige Eerste Minister Charles Michel voor de ambtstermijn 2014-2019 bevat 147 

pagina’s. Op pagina 3 staat onder punt 1. “WERKGELEGENHEID EN CONCURRENTIEVERMOGEN”:  

 

“Het is onze ambitie om een groeibeleid te voeren om ons concurrentievermogen te versterken en op deze 

manier ervoor te zorgen dat onze ondernemingen extra banen creëren. De regering bevestigt daarom de 

doelstelling uit het Nationaal Hervormingsprogramma om in uitvoering van de EU2020-strategie tegen het 

einde van deze legislatuur een werkzaamheidsgraad van 73,2% te bereiken. Dit zal onder andere worden 

verwezenlijkt door de arbeidskosten te verminderen (via het wegwerken van de loonhandicap) en de 

arbeidsmarkt en pensioenen verder te hervormen terwijl het socialezekerheidsstelsel wordt geconsolideerd 

(onder andere de welvaartsenveloppe). De regering wil verder met de sociale partners een ‘sociaaleconomisch 

macro-akkoord’ afsluiten, die de doelstelling ‘maximaal groei en banen creëren’ expliciteert. Daartoe zal zij 

onder meer ijveren dat… gezorgd wordt voor werkbaar werk dat loont” (pagina 5). De regering legt ook de 

nadruk op: 

1) de modernisering van de arbeidsmarkt en van de loopbanen: “De vereenvoudiging en de 

modernisering van de reglementering wordt na advies van de sociale partners voortgezet, 

zoals onder meer een meer flexibele arbeidsorganisatie en arbeidstijd, zoals de annualisering 

van de arbeidstijd, deeltijds werken, overuren en glijdende arbeidsuren.” (pagina 10). 
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2) en op de de re-integratie van personen die arbeidsongeschikt zijn:”De regering zal een 

grondige hervorming doorvoeren van de verzekering arbeidsongeschiktheid. De hervorming 

zal focussen op het bevorderen van de re-integratie van de betrokkenen. Het uitgangspunt 

hierbij is dat wordt uitgegaan van wat de betrokkene nog kan en niet alleen van wat hij niet 

meer kan.” (pagina 15). Daartoe zal onder meer: “De periode van gewaarborgd loon bij 

arbeidsongeschiktheid wordt op 2 maand gebracht. Zo worden werkgevers geresponsa-

biliseerd en krijgen ze de mogelijkheid om via preventieve maatregelen en aangepast werk, 

te vermijden dat de werknemers definitief de arbeidsmarkt verlaten en arbeidsongeschikt 

blijven.” (pagina 17).  

 

In de Algemene Beleidsnota van de Minister van Werk, Kris Peeters van 17 november 2014 wordt in het 

bijzonder de nadruk gelegd op de goede arbeidsomstandigheden. Onder 7. Werkbaar werk staat:  

 

“Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers en van hun welzijn, is voor ons uiteraard 

een fundamentele doelstelling omdat het gaat om een plicht van individuele bescherming. Op het gebied van 

veiligheid primeert de menselijke impact op de economische impact. Het versterken van de levenskwaliteit, de 

gezondheid en de veiligheid van de werknemers gedurende hun hele loopbaan is een prioriteit die vooral 

overeenstemt met onze wil om het leven van de werknemers maximaal te humaniseren. Anderzijds laat de 

concretisering van deze hoofddoelstelling een verbetering van de productiviteit toe, dankzij onder andere de 

vermindering van het aantal arbeidsongevallen, het aantal beroepsziekten en het absenteïsme, evenals een 

betere individuele gezondheidssituatie. Welzijn op het werk is een zaak van iedereen. De gezondheid en 

veiligheid op het werk mogen niet alleen de zaak zijn van enkele ondernemingen die vooraan willen staan 

betreffende maatschappelijke vooruitgang of waarvan de leidinggevenden een bijzondere gevoeligheid hebben 

voor de materie. Het is een kwestie van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijkheid. Op economisch 

vlak gaat het om economische rechtvaardigheid, gelijkheid en een gezonde loyale concurrentie. Een goede 

gezondheid op het werk laat toe om, bijkomend aan zijn impact op de productiviteit en competitiviteit van de 

ondernemingen, de algemene gezondheidssituatie van de beroepsbevolking te verbeteren en bijgevolg een 

positieve impact te hebben op onze gezondheidszorg. Problemen betreffende veiligheid en gezondheid op het 

werk brengen wel degelijk een grote kost met zich mee voor de sociale bescherming. Deze gevolgen zijn dus 

ook belangrijk inzake het verzekeren van goede arbeidsomstandigheden aan de werknemers en het verbeteren 

van hun algemeen welzijn. 

De voortdurende verbetering van de doelstellingen inzake bescherming, vraagt naast het volle engagement van 

het geheel van de overheid, de continue samenwerking tussen werkgevers, werknemers en alle actoren op het 

terrein. Het belang hiervan is al decennia lang aangetoond. Dit aspect wordt nog belangrijker naarmate de 

loopbanen langer worden, waardoor het noodzakelijk is om de vergrijzing van de werknemers te integreren in 

het welzijnsbeleid op het werk. Het is daarom noodzakelijk in te zetten op een aantal cruciale arbeid- en 

welzijnsissues die ertoe bijdragen dat werknemers langer op een goede en gezonde manier aan de slag kunnen 

blijven.” 

  

Speciale actieprogramma's werden gelanceerd door de bevoegde Ministers voor de uitvoering van de 

specifieke doelstellingen van het regeringsprogramma; ze worden aangetroffen in de jaarlijkse algemene 

beleidsverklaringen, zie ook: http://www.beswic.be/nl/systems?set_language=nl. 

 

De doelstellingen op lange termijn op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk zijn opgenomen in 

de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk 2008-2013 en in het ontwerp van Nationale Strategie 

inzake welzijn op het werk 2014-2020 dat voor advies werd ingediend bij de Nationale Arbeidsraad. In deze 

strategieën zijn de evaluatie en de monitoring van de doelstellingen en hun uitvoering voorzien, altijd in overleg 

met de sociale partners. 

Zie ook: http://www.beswic.be/nl/systems?set_language=nl. 

 

Afgezien van de Nationale Strategie inzake welzijn op het werk, moeten ook de volgende programma's die elk 

een indirecte impact inzake gezondheid en veiligheid op het werk hebben, gesignaleerd worden: 

http://www.beswic.be/nl/systems?set_language=nl
http://www.beswic.be/nl/systems?set_language=nl
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- Nationaal hervormingsprogramma - België 2013: http://www.be2020.eu/Index.php?lang=nl&IS=91 

- Nationaal plan voor kankerbestrijding (rookverbod, kankerverwekkende stoffen, ioniserende stralingen, 

asbest) 

- Bevordering van de mentale gezondheid (depressie, burn-out) 

- Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2009-2012 : 
 http://www.fedweb.belgium.be/nl/publicaties/poddo_duurzame_ontwikkeling_plan_2009_20012.jsp 

- Preventie van verslaving op het werk (alcohol, drugs) – Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs 2009-

2015 : http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-tabak,-

alcohol-en-drugs-2009-2015/ 

2. Nationaal beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk 

 

a) Zie ook punt 1 en de algemene beleidsnota’s van de Ministers van Werk en volgende op 

http://www.beswic.be/nl/systems: 

Algemene beleidsnota 2014 - Werk (PDF) van de minister van Werk, Kris Peeters (17 november 2014) 

Beleidsverklaring Werk (PDF) van de minister van Werk, Kris Peeters (13 november 2014) 

Algemene beleidsnota 2013 - deel werk (PDF) van de minister van werk, Monica De Coninck (31 

oktober 2013) 

Algemene beleidsnota 2012 - deel werk (PDF) van de minister van werk, Monica De Coninck (21 

december 2012) 

Algemene beleidsnota 2011 - deel werk (PDF) van de minister van werk, Monica De Coninck (22 

december 2011) 

Algemene beleidsnota 2009 - deel werk (PDF) van Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van 

Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (25 november 2009) 

Algemene beleidsnota 2008 - deel werk (PDF) van de vice-eersteminister en minister van Werk en 

Gelijke Kansen, Joëlle Milquet (15 april 2008) 

Algemene beleidsnota 2006 - deel werk (PDF formaat, 60 pagina's, 309 KB) van de minister van Werk 

en informatisering, Peter Vanvelthoven (6 november 2006) 

Algemene Beleidsnota 2005 (PDF formaat, 65 pagina's, 327 KB) van de minister van Werk en 

informatisering, Peter Vanvelthoven (21 november 2005) 

Algemene Beleidsnota 2004 (PDF formaat, 57 pagina's, 290 KB) van de minister van Werk, Freya Van 

den Bossche (25 november 2004) 

Algemene Beleidsnota 2003 (PDF formaat, 47 pagina's, 237 KB) van de staatssecretaris voor 

Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, Kathleen Van Brempt (21 november 2003) 

Prioriteitennota Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (PDF formaat, 10 pagina's, 76 

KB) 30 oktober 2003 

b) De veiligheids- en gezondheidsstrategie op het werk 

De Minister van werk heeft in november 2008 de Nationale Strategie Welzijn op het Werk 2008-2012 

meegedeeld aan de ministerraad. Het document definieert de doelstellingen voor de actie binnen VGW, de 

toepassingsgebieden en de ontwikkelingsprincipes voor de volgende jaren. De strategie benadrukt dat veiligheid 

en gezondheid eerst en vooral wordt toegepast op de werkplekken vanuit eigen initiatief. Het regionaal toezicht 

http://www.be2020.eu/Index.php?lang=nl&IS=91
http://www.fedweb.belgium.be/nl/publicaties/poddo_duurzame_ontwikkeling_plan_2009_20012.jsp
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-tabak,-alcohol-en-drugs-2009-2015/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/Vlaams-actieplan-tabak,-alcohol-en-drugs-2009-2015/
http://www.beswic.be/nl/systems
http://www.beswic.be/nl/systems/beleidsnota_werk_kris_peeters.pdf
http://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/54/0020/54k0020006.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/53/3096/53K3096005.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2586/53K2586017.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1964/53K1964015.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/52/2225/52K2225025.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/52/0995/52K0995017.pdf
http://www.beswic.be/nl/systems/policy/policy_document_2006.pdf
http://www.beswic.be/nl/policy/policy_document_2005.pdf
http://www.beswic.be/nl/systems/policy/policy_document_2004.pdf
http://www.beswic.be/nl/systems/policy/policy_document_nl_2003.pdf
http://www.beswic.be/nl/systems/policy/note_preference_high_councel_nl_2003.pdf
http://www.beswic.be/nl/systems/policy/note_preference_high_councel_nl_2003.pdf


55 
 

op het Werk ontwikkelt haar eigen toezichthoudende activiteiten op basis van de behoeften van het 

beroepsleven en het toezicht zal zo efficiënt mogelijk zijn. De effecten op de productiviteit van een goede 

werkomgeving, evenals benutting van het economisch denken worden benadrukt. Ter verzekering van de 

doeltreffendheid van haar activiteiten blijft de administratie een samenwerkingsnetwerk ontwikkelen met 

andere partijen die bijdragen tot de veiligheid en de gezondheid op het werk.  

Deze strategie heeft tot doel de incidentie van  arbeidsongevallen binnen dit en vijf jaar met 25% te 

verminderen. Ze kadert in de Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

De statistieken van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) tonen aan dat het aantal arbeidsongevallen sinds 

1985 met 30% is afgenomen. Sinds 2000 is deze constante afname van de ongevallen echter tot stilstand 

gekomen. De statistieken over de arbeidsongevallen bevinden zich op de website van het Fonds voor 

Arbeidsongevallen. De arbeidsongevallen worden onder gerapporteerd. Deze onder rapportering is bij 

benadering niet bekend. 

Het aantal ongevallen vermindert weliswaar in de meeste sectoren, maar deze vermindering wordt tegengegaan 

door een stijging van de ongevallen in de sectoren dienstverlening aan bedrijven (+11%), gezondheidzorg en 

maatschappelijke diensten (+4%). Deze sectoren zullen als prioritair beschouwd worden in de maatregelen ter 

bestrijding van de arbeidsongevallen. 

De inhoudelijke strategische prioriteiten (ontwikkelingsdoelen) worden bepaald door de strategie als de 

volgende: 

Versterking van de preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen; Verbetering van de behandeling van 

beroepsziekten en de re-integratie van werknemers; Versterking van de controle en de doeltreffendheid van de 

toepassing van wet- en regelgeving, vooral in de risicovolle sectoren; Modernisering en vereenvoudiging van 

wet- en regelgeving; Constante en consistente beoordeling. 

De nationale strategie voorziet dus: 

 Het versterken van de preventie en het bevorderen van een gedragswijziging bij de werknemers door 

een cultuur van risicopreventie te stimuleren;  

 Een versterking van de controle;  

 Prioriteit voor de risicosectoren;  

 De lancering in 2009 van een eerste grote enquête over de gezondheid en de veiligheid op het werk dat 

een nieuw basisinstrument moet worden voor een nieuw beleid;  

 Het accent leggen op de werknemers ‘in transitie’;  

 Een plan in intens overleg met de sociale partners en door hen gedragen;  

 Een cultuur van constante evaluatie;  

 Een accent op nieuwe welzijnsvraagstukken (stress, alcohol en drugs, nieuwe technologieën, …).  

Deze strategie is onderverdeeld in 5 programma’s en 12 belangrijke projecten. U kan alle bijzonderheden van 

deze programma’s raadplegen door het document “Nationale strategie voor veiligheid en gezondheid op de 

werkvloer” te downloaden. 

Deze 5 programma’s en 12 projecten zijn: 

Programma I: De preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen versterken 

Project 1: de efficiëntie van de preventiediensten en hun acties versterken 

Project 2: de preventie van arbeidsongevallen versterken, vooral in de nieuwe risicosectoren en de 

KMO’s 

http://www.fatfao.be/site_nl/stats_etudes/tableaux_stats/tableaux-2007/tableaux-2007.html
http://www.fatfao.be/site_nl/stats_etudes/tableaux_stats/tableaux-2007/tableaux-2007.html
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=21570
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=21570
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Project 3: de preventie van beroepsziekten versterken, vooral wat musculoskeletale aandoeningen en 

stress op het werk betreft 

Project 4: gedragswijzigingen en een preventiecultuur bevorderen 

Project 5: nieuwe risico’s het hoofd bieden 

Project 6: de coherentie van de preventieve beleidslijnen verbeteren 

Project 7: het welzijn op het werk versterken en een permanente evaluatie invoeren  

Programma II: de behandeling van beroepsziekten en de re-integratie van de werknemers verbeteren 

Project 8: de professionele re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers vergemakkelijken 

Programma III: de controle en efficiëntie versterken van de toepassing van de wetgevingen en 

reglementeringen, vooral in de risicosectoren 

 Project 9: inspectie- en controlecampagne 

 Project 10: de aangiftesystemen van sociale risico’s evalueren 

Programma IV: de wetgeving en de reglementering moderniseren en vereenvoudigen 

 Project 11: de reglementering vereenvoudigen 

Programma V: voortdurend en onafgebroken evalueren 

 Project 12: een nationale enquête Welzijn op het werk organiseren 

7 concrete projecten werden uitgewerkt: 

1. Arbeidsongevallen verminderen: een nieuw systeem ‘verzwaard risico’ om ondernemingen een 

verantwoordelijkheidsgevoel te geven 

2. De verantwoordelijkheden betreffende preventiemaatregelen op openbare werven wijzigen 

3. Strijden tegen musculoskeletale aandoeningen 

4. Bescherming van de werknemers tegen brandgevaar op de werkvloer 

5. Alcohol- en drugsbeleid binnen de onderneming 

6. Preventiecampagnes in de bouwsector 

7. Risicopreventie voor prikongevallen 

Periodieke opvolging en beoordeling worden georganiseerd. 

De strategie wordt momenteel herzien ter vastlegging van een nationale strategie 2014-2020.  

De strategie wordt geïmplementeerd in de praktijk door projecten en acties. 

 

Informatie over de Nationale strategie voor veiligheid en gezondheid en de Belgische beleidsnota’s is terug te 

vinden op de website: http://www.beswic.be/nl/systems 

 

Volgende documenten kan men raadplegen: 

Betreffende de nationale strategie: 

Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 (PDF formaat - 36 pagina's - 2,83 MB), een initiatief 

van de vice-eerste minister en minister van Werk, Joëlle Milquet (25 november 2008) 

Conferentie ’Nationale strategie Welzijn op het werk’ - 26 maart 2009 

http://www.beswic.be/nl/systems
http://www.beswic.be/nl/systems/nationale-strategie-inzake-welzijn-op-het-werk-2008-2012
http://www.beswic.be/nl/systems/nationale-strategy
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Advies van de Nationale Arbeidsraad: advies nr. 1683 van 6 mei 2009 over de Nationale strategie inzake 

welzijn op het werk 2008-2012 (PDF formaat - 22 pagina's) 

Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012, Evaluatie, link: 

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=39435 

Op dinsdag 25 november 2014 bracht de Nationale Arbeidsraad het advies nr. 1.918 uit over de Nationale 

strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020: 

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1918.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1683.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1683.pdf
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=39435
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=39435
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1918.pdf
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G. Opleiding, informatie en advies 
 

Verschaf informatie over aangewezen V&G beroepsopleidingen en educatieve instellingen, diensten of organen 

en ondersteuningsmechanismen - waaronder deze die beschikbaar zijn voor KMO's en de sociale economie. 

Lijst nationale V&G beroepsinformatiecentra of vergelijkbare organen op. Welke capaciteitsniveaus hebben ze 

in, bv, drukwerk of publiceren op internet? Zijn ze verbonden met het netwerk van de IAO internationale V&G 

beroepsinformatiecentrumnetwerk?  

Lijst alle aangewezen V&G beroepsadviesdiensten en mechanismen op, zoals arbeidsinspectiediensten, V&G-

beroepscentra en bijhorende agentschappen of organen. 

De lijsten van de erkende opleidingsinstituten betreffende veiligheid en gezondheid vindt u hier: 

 Cursussen voor aanvullende vorming van preventieadviseurs  

 Lijst van de instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs verstrekken  

 Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken (KB van 

15 december 2010)  

 Specifieke cursussen, examens en modules voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

De lijsten van de erkende diensten betreffende veiligheid en gezondheid vindt u hier: 

 Asbest: bedrijven erkend voor afbraak- of verwijderingswerken  

 Bouwdirecties belast met de uitvoering die de taak van veiligheidscoördinator op tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen kunnen uitvoeren  

 Controlegeneeskunde: lijst van artsen-scheidsrechters  

 Erkende laboratoria (indeling per entiteit)  

 Erkende laboratoria (indeling per groep)  

 Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk  

 Externe diensten voor technische controle op de werkplaats (EDTC)  

 Gebruik van vrij siliciumdioxide: lijst van ondernemingen die een vergunning hebben  

De contactgegeven voor de Modelwerkplaats, referentielabo voor elektriciteit, hout en metaal vindt u op 

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=332#AutoAncher3. 

 

Prevent vzw is het informatiecentrum voor veiligheid en gezondheid van de IAO (ICVG). 

 

 

  

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5060
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5060
http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5032
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5032
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5034
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=15570
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5048
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5050
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5056
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=332#AutoAncher3
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H. Diensten voor preventie en bescherming op het werk (DPBW) 
 

Lijst degenen die verantwoordelijk zijn voor diensten voor preventie en bescherming op het werk (DPBW) op 

(bv. Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, Federale overheidsdienst  

Volksgezondheid, andere), en geef een overzicht van de organisatorische vormen van diensten voor preventie 

en bescherming op het werk (EDPBW) in het land op het niveau van de onderneming, een groep van 

ondernemingen, openbare gezondheidszorgcentra of particuliere organisaties. Gebruik organisatiediagrammen 

zodat schematische presentaties van de verschillende modellen van diensten voor preventie en bescherming op 

het werk (DPBW) ter beschikking gesteld kunnen worden. Beschrijf de opleiding en de kwalificaties die vereist 

zijn voor de verschillende experten in de gezondheidszorg en lijst de instellingen die zorgen voor opleiding en 

onderwijs betreffende gezondheid op het werk op. 

 

Zie voor de bevoegde diensten op het niveau van de FOD WASO, C2 en D2 hierboven. Ook moeten alle 

betrokken diensten verplicht multidisciplinair samengesteld zijn en experten in de verschillende disciplines van 

het welzijn bevatten zoals veiligheid, gezondheid, ergonomie op het werk. Zie dus al onder E1. 

 

De lijst met de erkende externe diensten voor preventie en bescherming vindt men op de website: 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040 

1. Algemene principes 

De volgende principes kunnen worden afgeleid: 

 Een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bevat enerzijds steeds een afdeling 

"medisch toezicht" en anderzijds een afdeling “risicobeheer”. Hierdoor werd het mogelijk de 

bestaande interbedrijfsgeneeskundige diensten om te vormen tot externe diensten. Nieuwe diensten 

kunnen eveneens opgericht worden maar moeten dan eveneens beschikken over beide afdelingen;  

 Een externe dienst moet in principe over ten minste twee erkenningen beschikken. Enerzijds is er een 

algemene erkenning voor het geheel van de dienst door de federale Staat. Anderzijds behoudt volgens 

de 6
e
 staatshervoming het Waals Gewest, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse 

Gemeenschap de bevoegdheid om de afdeling belast met het medisch toezicht te erkennen;  

 Met betrekking tot de afdeling belast met het medisch toezicht zijn in de wet welzijn een aantal striktere 

voorwaarden opgenomen betreffende boekhouding, verslaggeving en directie. Zo heeft men het KB van 

23 januari 1992 op de boekhouding, de jaarrekening en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige 

diensten (B.S. 29.01.1992). 

Voor de externe dienst in het algemeen zijn de beheers- en organisatievoorwaarden bepaald bij koninklijk 

besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten. Een externe dienst kan worden opgericht door 

werkgevers, de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare instellingen, de provincies en de 

gemeenten. Hij heeft normaal de rechtsvorm van een VZW.  

Een externe dienst past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is overeenkomstig norm NBN-EN-ISO 

9001. Om zijn opdrachten te kunnen vervullen moet hij beschikken over een door een daartoe geaccrediteerde 

certificatie-instelling afgegeven certificaat. Wordt het certificaat ingetrokken, niet verlengd of niet afgegeven, 

dan wordt de erkenning als externe dienst geschorst of ingetrokken. 

2. Bevoegdheden 

Een externe dienst is territoriaal bevoegd voor: 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040
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 het gehele Belgische grondgebied;  

 of één of meer gemeenschappen;  

 of voor een af te bakenen domein.  

Een externe dienst is ratione materiae bevoegd voor: 

 een bepaalde activiteitsector;  

 of diverse activiteitsectoren.  

De rechtspersoonlijkheid is erop gericht een passend kader te creëren waarbinnen de externe dienst zijn 

opdrachten kan vervullen en kan instaan voor het beheer van die dienst. 

De externe dienst mag geen directe of indirecte belangen hebben in de ondernemingen of instellingen waarin 

hij actief is. Slechts zo kan een voldoende onafhankelijke werking worden gewaarborgd. 

De externe dienst moet beschikken over voldoende materiaal, technische, wetenschappelijke en geldelijke 

middelen om zijn opdrachten altijd volledig en doeltreffend te kunnen verrichten. 

Hij houdt een boekhouding bij en stelt een tariefregeling vast die wordt medegedeeld aan de Minister van 

Werk. 
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I. Laboratoria VGW 
 

Lijst belangrijke nationale of aangewezen diensten verantwoordelijk voor de analyse van de blootstelling van 

de werknemer aan verschillende beroepsrisico’s op (bv. analyse van luchtstalen, biologische monsters, 

audiometrisch testen). Indien mogelijk, verstrek informatie over het niveau van de technische mogelijkheden. 

 

De lijsten van de erkende laboratoria betreffende veiligheid en gezondheid vindt u hier: 

 

 Erkende laboratoria (indeling per entiteit)  

 Erkende laboratoria (indeling per groep)  

 

Samenvatting van kernactiviteiten van  diensten preventie en bescherming op het werk (DPBW): 

ivity (functions) YES (on compulsory basis) YES (on voluntary basis) NO 

Activiteit (functies) Ja (verplicht) Ja (vrijwillig) Neen 

Werkplekenquêtes, werkplekbezoeken, 

blootstellingsbeoordeling 

Ja Ja  

Risico-evaluatie en het beheer Ja Ja  

Preventieve gezondheidsonderzoeken (algemene 

bewaking) 

Ja Ja  

‘Risk based’ gezondheidstoezicht  Ja Ja  

Registratie van gezondheidsgegevens, 

rapportage van beroepsziekten en verwondingen 

Ja Ja  

Werkplek gezondheidsbevordering, 

gezondheidsvoorlichting, begeleiding 

 Ja  

Revalidatie  Ja  

Eerste hulp, ongevalsmanagement Ja Ja  

Curatieve diensten   Neen 

Onderwijs, opleiding, informatiecampagnes  Ja  

‘Quality assurance’ voor gezondheid op het 

werk processen, audits 

Ja Ja  

Initiatieven en advies voor het beheer van 

veiligheid en gezondheid op de werkplek, 

veilige werkplek ontwerp 

Ja Ja  

 

Samenvatting van arbeidsgezondheidswerkers: 

 

Aantal arbeidsgeneesheren (voltijdse equivalenten) 700 

Aantal arbeidsgeneesheren/1000 werknemers 0,15 

Aantal bedrijfsverpleegkundigen (voltijdse equivalenten) Ongeveer 2000 

Aantal bedrijfsverpleegkundigen/1000 werknemers 0,4 

Aantal interne diensten voor preventie en bescherming (IDPB) Verplicht voor alle 

ondernemingen en 

instellingen 

Aantal ondernemingen met eigen IDPB Idem 

Aantal publieke IDPB Idem 

Nationaal Instituut voor arbeidsgezondheid (indien van toepassing) Neen 

Percentage van de economisch actieve bevolking vallende onder 

een dienst voor preventie en bescherming op het werk (als 

opvraagbaar) % 

Alle werknemers en de 

ambtenaren 

http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=15570
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5048
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J. Sociale zekerheid, verzekeringsschema’s en vergoedingsdiensten 
 

Beschrijf eventuele bestaande vergoeding, sociale zekerheid of verzekeringsschema’s die betrekking hebben op 

verwondingen en beroepsziekten. Geef hun dekking, de instantie die verantwoordelijk is voor hen, en 

koppelingen naar of betrokkenheid bij het verzamelen en het verwerken van statistieken over arbeidsongevallen 

en beroepsziekten. Bieden deze compensatie-instellingen geen financiële steun voor preventieprogramma's? 

1. Algemeen 
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Figuur 5: De systemen van de sociale zekerheid en de verzekering 

2. Schadeloosstelling voor beroepsziekten 

 

De website met info betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten vindt u op 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_7/PROTH_7_4/PROTH

_7_4.xml 

Schadeloosstelling voor beroepsziekten: inleiding 

Instelling: Fonds voor de beroepsziekten  

Slachtoffers van een beroepsziekte of hun rechthebbenden hebben recht op een schadeloosstelling van het 

Fonds voor de Beroepsziekten. Men kan recht hebben op één van de volgende schadeloosstellingen: 

 wegens een blijvende arbeidsongeschiktheid 

 wegens een tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

 voor de terugbetaling van medische kosten in het kader van een behandeling van een beroepsziekte 

 voor de hulp aan een andere persoon 

 na overlijden door de beroepsziekte, de schadeloosstelling gaat dan naar de rechthebbenden 

Deze regeling is enkel en alleen geldig voor werknemers uit de privésector. Werknemers uit de 

overheidssector kunnen terecht bij de personeelsdienst van hun administratie maar hebben praktisch dezelfde 

rechten.  

 

 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_7/PROTH_7_4/PROTH_7_4.xml
https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_7/PROTH_7_4/PROTH_7_4.xml
http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/fmp_nl01.htm
http://www.fmp-fbz.fgov.be/nl/fmp_nl01.htm
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Maximaal bedrag  

Men kan nooit een hogere schadeloosstelling ontvangen dan het maximumbedrag van het basisloon. Dit geldt 

ook als men meerdere schadeloosstellingen van het Fonds ontvangt, omdat men bijvoorbeeld verschillende 

beroepsziekten heeft opgelopen, en voor eventuele schadeloosstellingen wegens een arbeidsongeval. 

Kan men de schadeloosstelling combineren met een rust- of overlevingspensioen?  

Indien men in de privésector werkte en men ondertussen geniet van een rust- en/of overlevingspensioen, dan zal 

de schadeloosstelling ook begrensd worden. In dit geval ontvangen de rechthebbenden een forfaitair bedrag per 

procent arbeidsongeschiktheid. 

Voor personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten geldt dat het totaal van de rente voor 

beroepsziekte en van het pensioen in de overheidsdienst niet meer mag bedragen dan de laatste jaarbezoldiging. 

Er worden geen aanvullende percentages toegekend. 

De schadeloosstelling verandert vanaf de 65ste verjaardag  

Zodra de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, wordt de schadeloosstelling aangepast. Men 

ontvangt vanaf dan een vast bedrag dat afhankelijk is van het percentage arbeidsongeschiktheid. Bij de 

berekening van dit bedrag wordt geen rekening meer gehouden met sociaal-economische factoren.  

Preventie: betreffende de rehabilitatie na rugproblemen is gedeeltelijk een testproject gaande. 

De website van het Fonds voor Beroepsziekten en voor het Asbestfonds vindt u op: http://www.fmp-

fbz.fgov.be/web/index.php 

3. Schadeloosstelling van arbeidsongevallen 

 

De website met informatie betreffende schadeloosstelling bij arbeidsongeval vindt u op: 

https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_8/PROTH_8_4/PROT

H_8_4.xml Schadeloosstelling bij een arbeidsongeval: inleiding 

Instelling: Fonds voor arbeidsongevallen  

Wanneer men slachtoffer is van een arbeidsongeval, heeft men recht op een schadeloosstelling van: 

 volledige of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid: men ontvangt in dat geval dagvergoedingen. 

 blijvende arbeidsongeschiktheid: men ontvangt dan een jaarlijkse vergoeding tijdens de herzienings-

termijn en een rente na afloop van die termijn. 

 desgevallend een vergoeding voor de hulp van een ander persoon; 

 medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen en prothesen en orthopedische toestellen; 

 verplaatsings- en bezoekkosten.  

De rechthebbenden van het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval hebben recht op 

 een rente; 

 de betaling van de begrafenis- en overbrengingskosten. 

Het basisloon vormt de basis waarop schadeloosstellingen en renten in verband met arbeidsongevallen worden 

berekend. 

http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/index.php
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/index.php
http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html
http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html
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Het basisloon is het loon dat men tijdens het jaar voor het ongeval heeft verdiend in de functie waarin men op 

het ogenblik van het ongeval werkte, maar desgevallend beperkt tot een plafondloon. 

Volledige tijdelijke ongeschiktheid  

Als men niet in staat is om tijdelijk opnieuw te gaan werken na een arbeidsongeval, is men volledig tijdelijk 

arbeidsongeschikt (VTO). Men heeft dan recht op een schadeloosstelling: 

 Op de dag van het ongeval heeft men recht op een vergoeding voor het loonverlies. Men ontvangt met 

andere woorden een loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. 

 Vanaf de dag na het ongeval heeft men recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 

basisloon x 90% / 365.  

Gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid  

Men is gedeeltelijk tijdelijk arbeidsongeschikt (GTO) indien men in staat is om:  

 minder uren per dag of week opnieuw hetzelfde werk uit te voeren 

of 

 opnieuw aan het werk te gaan in een passend voorlopig beroep. 

Als men opnieuw is gaan werken, bedraagt de vergoeding het verschil tussen het loon vóór het ongeval en het 

loon na het ongeval. 

Schadeloosstelling bij blijvende ongeschiktheid 

Indien de toestand geconsolideerd is en men de arbeidsgeschiktheid van vóór het ongeval niet heeft herwonnen, 

houdt men aan het ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid (BAO) over. 

Men is volledig blijvend ongeschikt (VBO) of gedeeltelijk blijvend ongeschikt (GBO). 

Bij de bepaling van de blijvende ongeschiktheidsgraad houdt men niet alleen rekening met de letsels, maar ook 

met de leeftijd, de beroepskwalificatie, het aanpassingsvermogen en de mogelijkheden op het gebied van 

herscholing.  

Vanaf het moment dat de blijvende ongeschiktheid is vastgesteld (consolidatie), heeft men recht op een 

jaarlijkse vergoeding die op basis van het basisloon en de blijvende ongeschiktheidsgraad wordt berekend, 

volgens de formule: basisloon x graad GBO. 

Preventie:  
 

In de schoot van het Fonds voor Arbeidsongevallen werd een technisch comité voor de preventie opgericht dat 

is samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, twee vertegenwoordigers van de algemene 

directie ‘Toezicht welzijn op het werk’ van de FOD WASO en vier leden gekozen wegens hun bijzondere 

bevoegdheid betreffende preventie op het vlak van arbeidsongevallen, waarvan minstens één binnen de 

preventiediensten van de verzekeringsondernemingen. Dit comité geeft op verzoek van het beheerscomité of uit 

eigen initiatief advies over: 

 

1° het formuleren van aanbevelingen in verband met de preventie van arbeidsongevallen; 

2° de gegevens betreffende de preventie op te nemen in de centrale gegevensbank van het Fonds met het oog op 

hun statistische verwerking; 
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3° de organisatie van vormen van samenwerking tussen de preventiediensten van de verzekeringsonder-

nemingen en de andere organismen en diensten gelast met de preventie;  

4° het bevorderen van het onderzoek in verband met preventiemaatregelen; 

5° het opstellen van richtlijnen voor de jaarlijkse werkingsverslagen van de preventiediensten van de 

verzekeringsondernemingen;  

6° het verlenen van een financiële tussenkomst van het Fonds in algemene of bijzondere projecten inzake 

preventie; 

7° de preventie die het Fonds organiseert in het kader van de verzekering van de zeelieden; 

8° het aantal ondernemingen waarop de forfaitaire preventiecontributie in verband met de onevenredig 

verzwaarde risico’s van toepassing mag zijn. 

 

De website van het Fonds voor Arbeidsongevallen vindt u op:http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html 

  

http://www.fao.fgov.be/site_nl/home.html
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K. Onderwijs-, opleidings- en bewustmakingsstructuren  
 

Heeft uw land eventueel VGW gerelateerde cursussen aan universiteit of hogeschool? Zo ja, lijst ze op (zie 

onder 2).  

Geven werkgevers- en/of werknemersorganisaties V&G op het werk gerelateerde opleidingen? Indien zo, 

waarover, en voor hoeveel mensen per jaar?  

Welke instellingen bieden de wettelijk vereiste opleiding voor VGW voor specialisten zoals preventie-

adviseurs en leden van het CPBW, of leveren certificering af in specifieke vaardigheden zoals het oprichten van 

steigers, of het besturen van speciale apparatuur, zoals kranen of grondverzetapparatuur? Geef, indien 

beschikbaar, een lijst van de vaardigheden die certificeringstraining vereisen, en geef informatie over de 

instellingen die dit soort opleiding geven (bv. aantal mensen opgeleid per jaar).  

Lijst alle nationale veiligheidsraden en/of verenigingen op. 

1. VGW thema’s aangebracht door werkgevers- en werknemersorganisaties 

 

De belangrijkste Belgische werknemersorganisaties – het ACV (christelijk), de ABVV (socialistisch) en de 

ACLVB (liberaal) - en de belangrijkste Belgische werkgeversorganisaties – het VBO (Verbond van Belgische 

ondernemingen), de UNIZO (Unie van de Zelfstandige Ondernemer) en de UCM (Union des Classes Moyenne 

– voor de zelfstandigen en de KMO’s) – spelen een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de 

Europese V&G op het werk wetgeving in België door middel van sociaal overleg. Volgens Eurofound
4
 heeft 

het nationale en sectorale sociaal overleg in België een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de 

arbeidsomstandigheden opgeleverd. 

De werknemersorganisaties richten jaarlijkse vormingssessies in voor de leden van de Comités voor preventie 

en bescherming op het werk en voor de syndicale afgevaardigden die onder meer betrekking hebben op welzijn 

op het werk. De precieze aantallen werknemers die aldus gevormd worden zijn niet bekend. Ook de 

werkgevers- organisaties voorzien vormingssessies waarbij welzijnsaspecten aan bod kunnen komen.  

V&G op het werk gerelateerde thema’s aangebracht door werknemers- en werkgeversorganisaties vindt men op 

volgende websites: 

ACV: 

http://www.acv-online.be/Sociaal_overleg/Comite_PB/cpbw.asp 

ABVV: 

www.abvv.be 

ACLVB: 

http://www.aclvb.be/sectoren/diensten/ 

VBO: 

http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Veiligheid-en-welzijn-op-het-werk/?Welzijn_op_het_werk=1 

                                                           
4 Eurofound, Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Overleg in België, ontvangen 23 februari 2012, van: 

http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0710019s/be0710019q.htm  

http://www.acv-online.be/Sociaal_overleg/Comite_PB/cpbw.asp
http://www.abvv.be/
http://www.aclvb.be/sectoren/diensten/
http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Veiligheid-en-welzijn-op-het-werk/?Welzijn_op_het_werk=1
http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0710019s/be0710019q.htm
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UNIZO: 

http://www.unizo.be/uwzaakleiden/ 

2. Wettelijk erkende opleidingsinstituten veiligheid en gezondheid 

De lijsten van de wettelijk erkende opleidingsinstituten betreffende veiligheid en gezondheid vindt u hier: 

 Cursussen voor aanvullende vorming van preventieadviseurs  

 Lijst van de instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs verstrekken  

 Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken (KB van 

15 december 2010)  

 Specifieke cursussen, examens en modules voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid op 

tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 

Ook worden er opleidingen gegeven door VDAB en door FOREM voor werkzoekenden, werknemers en 

bedrijven. De websites zijn respectievelijk: 

http://www.vdab.be/mijnvdab/opleidingen/opleidingen.jsp?action=ZOEKOpleidingEN&entryPoint=Uitgebreid

Zoeken&dist_channel=www 

http://www.leforem.be/particuliers/seformer.html 

3. Nationaal Opleidingscentrum  

 

Langs Franstalige zijde:  

Het Centre de promotion du travail (CPT) werd opgericht door de AD HUA. Haar missie is het realiseren, het 

begeleiden en het ondersteunen van acties ter bevordering van het welzijn op het werk in de verschillende 

Franstalige provincies van het land. 

Sociale partners, deskundigen in gezondheid en veiligheid, vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties, 

secretarissen provinciale commissies en het personeel van de afdeling voor de bevordering van het welzijn op 

het werk – Directie van de gedragscommunicatie vergaderen drie tot vier keer per jaar om het programma van 

activiteiten van het CPT voor te stellen en uit te werken. Deze laatste organiseert jaarlijks een conferentie en 

opleidingen voor werknemers in de sector onderwijs en de gezondheidszorgdiensten. 

Langs Nederlandse zijde: 

De bevordering van de acties voor welzijn op het werk wordt verzekerd door het NOC, het Nationaal 

opleidingscentrum. 

Het Nationaal Opleidingscentrum hangt af van de AD HUA met ondersteuning van het Provinciaal Comité 

Limburg voor de bevordering van de arbeid. Het treedt, binnen de perken van de opdrachten van de AD HUA, 

autonoom en zelfstandig op. 

Het Nationaal Opleidingscentrum heeft in 2014 onder meer volgende thema’s weerhouden waarover een 

residentieel seminarie of gedecentraliseerde studiedag werd georganiseerd: 

http://www.unizo.be/uwzaakleiden/
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5036
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=11460
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5060
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5060
http://www.vdab.be/mijnvdab/opleidingen/opleidingen.jsp?action=ZOEKOpleidingEN&entryPoint=UitgebreidZoeken&dist_channel=www
http://www.vdab.be/mijnvdab/opleidingen/opleidingen.jsp?action=ZOEKOpleidingEN&entryPoint=UitgebreidZoeken&dist_channel=www
http://www.leforem.be/particuliers/seformer.html


69 
 

 246ste seminarie "Geïntegreerde risicoanalyse van A tot Z - begeleide praktijkoefening" – Lanaken, 8, 9 

en 10 december 2014 

 245ste seminarie “Van START tot FINISH. Samen bouwen aan een duurzaam personeelsbeleid” – 

Lanaken, 6, 7 en 8 oktober 2014 

 244ste seminarie: "Psychosociaal Welzijn: actuele thema's en praktijk!" – Lanaken, 16, 17 en 18 juni 

2014 

 

Volgende gedecentraliseerde acties werden weerhouden: brandpreventie: nieuwe regelgeving; omgevings-

factoren op de arbeidsplaatsen; psychosociaal welzijn: actuele tools; enz… .. 

Over deze  thema’s werden in 2014 in de verschillende provincies door de Provinciale Comités voor de 

bevordering van de arbeid studiedagen of informatiesessies georganiseerd. 

4. Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid  

De AD HUA heeft “antennes” in elke provincie, de Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid, die 

rekening houdend met de eigenheid van de provincie, acties organiseren die zich inschrijven in de thema’s van 

het jaarprogramma van de AD HUA. 

Ze doen dit door de organisatie van lessen, conferenties, seminaries, congressen, informatiesessies, colloquia, 

ronde tafels, wedstrijden, enz.… . 

De Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid hebben een eigen webstek waarop hun activiteiten 

aangekondigd zijn. U vindt de activiteiten ook terug in de kalender welzijn op het werk. 

Deze comités staan ook in voor de verspreiding van omzendbrieven, brochures, folders en affiches van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en stellen bibliografisch en audiovisueel materiaal ter beschikking 

van geïnteresseerden. 

De Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid werden opgericht via het Koninklijk Besluit van 16 

februari 1970. In deze comités zetelen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (zowel private als 

publieke sector), van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en van de onderwijswereld. 

De doelgroepen van de Provinciale Comités zijn: 

 Personeel van bedrijven 

 Leden van de hiërarchische lijn 

 Preventieadviseurs 

 Arbeidsgeneesheren 

 Human Resource Management (HRM) 

 Inspectiediensten. 

De secretarissen van de Provinciale Comités en hun adjuncten staan in voor de dagelijkse werking van de 

Provinciale Comités. 

 

 

http://www.beswic.be/nl/network/provcom/
http://www.beswic.be/nl/event_calendar/events.html
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L. Gespecialiseerde technische, medische en wetenschappelijke instellingen 
 

Lijst bestaande antigifcontrolecentra op en geef elke deelname aan het programma INTOX van het 

Internationale Programma over de chemische veiligheid (IPCS) aan (zie de World Directory of Poisons Centres 

op http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html. Beschrijf hun banden met 

bedrijfsgeneeskundige diensten; indien van toepassing, en de personeelsmiddelen en de financiële middelen 

toegewezen aan de antigifcontrolecentra in uw land. 

Lijst de normalisatieinstellingen op – dat wil zeggen, instellingen die technische normen produceren, of in de 

deskundigheid voorzien nodig om de conformiteit van machines, processen en andere mechanismen inzake de 

V&G-voorschriften op het werkte certificeren. Vb. de certificering van drukvaten, elektrische gereedschappen 

en machines en machinebewakingsapparatuur. 

Lijst instellingen en laboratoria op die gespecialiseerd zijn in beroepsgevaren- en beroepsrisicobeoordeling 

in verband met chemische veiligheid, toxicologie, epidemiologie, productveiligheid, enz.... Lijst erkende en 

particuliere organen afzonderlijk op. 

Lijst de diensten op inzake voorbereiding op noodsituaties, inzake waarschuwing en inzake interventie, 

zoals de civiele bescherming, de brandweerkorpsen, de opruimdiensten van chemische vervuilingen en inzake 

opleiding om te gaan met ernstige noodsituaties.  

Lijst de niet-gouvernementele instanties betrokken bij VGW gerelateerde activiteiten op, zoals 

beroepsorganisaties van VGW specialisten, bedrijfsartsen, chemici en veiligheidsingenieurs. 

 

Informatie over het Belgisch Antigifcentrum vindt u op: http://www.poisoncentre.be/sommaire.php?lang=nl 

Informatie in de World Directory of Poisons Centres for Belgium, vindt u op: 

http://www.who.int/countries/bel/en/ 

De lijst met de ‘notified bodies’ for Belgium vindt u via de website van FOD Economie (NANDO) op: 

http://economie.fgov.be/en/entreprises/Commercial_policy/Technical_and_non_tariff_barriers/NANDO_databa

se_Notified_Bodies/ en 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=56 

De lijsten van de erkende laboratoria betreffende veiligheid en gezondheid vindt u hier: 

 Erkende laboratoria (indeling per entiteit)  

 Erkende laboratoria (indeling per groep)  

Volgende lijsten bevatten de inrichtingen die onderworpen zijn aan de "Seveso II"-richtlijn (zie website: 

http://www.werk.belgie.be/sevesoHome.aspx?id=6524).  

Situatie 22.12.2014 

 

België  

 Vlaams Gewest  

 Antwerpen  

 Limburg  

 Oost-Vlaanderen  

 Vlaams-Brabant  

 West-Vlaanderen  

http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html
http://www.poisoncentre.be/sommaire.php?lang=nl
http://www.who.int/countries/bel/en/
http://economie.fgov.be/en/entreprises/Commercial_policy/Technical_and_non_tariff_barriers/NANDO_database_Notified_Bodies/
http://economie.fgov.be/en/entreprises/Commercial_policy/Technical_and_non_tariff_barriers/NANDO_database_Notified_Bodies/
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=56
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=15570
http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5048
http://www.werk.belgie.be/sevesoHome.aspx?id=6524
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=1;8;6;2;5
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=1
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=8
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=6
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=2
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=5
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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 Waals Gewest  

 Henegouwen  

 Luik  

 Luxemburg  

 Namen  

 Waals-Brabant  

Een overzicht van alle Belgische brandweerkorpsen vindt men hier: http://brandweer.start.be/ 

Informatie over de Brandweervereniging Vlaanderen vindt men op: 

http://www.brandweervlaanderen.be/Home/Nieuws.aspx?id=638 

Informatie over ANPI vindt men op de website: http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=914 

ANPI 

ANPI Brand- en Diefstalpreventie VZW heeft als voornaamste doelstelling de studie, aanmoediging en 

verspreiding van de maatregelen, middelen en technieken om brand en ontploffing te voorkomen en de 

bescherming van personen en goederen te bevorderen. 

Het ANPI is actief in de volgende domeinen: 

 reglementering en normalisatie: brandbeveiliging en diefstalbeveiliging; 

 proeven en goedkeuringen: goedkeuring van brand- en inbraakbeveiligingsmateriaal; 

 controles: sprinklerinstallaties, branddetectie, diefstalbeveiliging. 

Het ANPI maakt deel uit van het nationaal informatienetwerk opgericht in het kader van het Europees 

Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk te Bilbao. 

A-First 

 

A-First heeft als doel om organisatorische maatregelen en technische middelen om brand te voorkomen via 

opleidingen te promoten. Informatie over A-First vindt men op de website: http://www.a-first.be/Over-

ons/Presentatie-van-het-bedrijf.aspx 

Informatie over de niet-gouvernementele organisaties vindt men op: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partnerschappen/Niet-gouvernementeel/ 

 

De lijst met de erkende niet-gouvernementele organisaties vindt men op: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partnerschappen/Niet-

gouvernementeel/Erkende_ngos/ 

 

De lijst met de beroepsverenigingen en verenigingen van deskundigen vindt men onder rubriek E. en wordt hier 

nog even herhaald:http://www.beswic.be/nl/systems/index_html/#prevention_officers. 

 

 

http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=11
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=4;7;9;10;3
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=4
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=7
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=9
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=10
http://www.werk.belgie.be/sevesoCompany.aspx?province=3
http://brandweer.start.be/
http://www.brandweervlaanderen.be/Home/Nieuws.aspx?id=638
http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=914
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partnerschappen/Niet-gouvernementeel/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partnerschappen/Niet-gouvernementeel/Erkende_ngos/
http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Partnerschappen/Niet-gouvernementeel/Erkende_ngos/
http://www.beswic.be/nl/systems/index_html/#prevention_officers
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M. Statistieken VGW 
 

Lijst bestaande mechanismen op, indien van toepassing, voor het registreren en melden van arbeid gerelateerde 

ongevallen en ziekten. Zijn zij in overeenstemming met de gedragscode van de IAO betreffende de opname en 

de melding van arbeidsongevallen en beroepsziekten?  

Is er een nationale lijst van beroepsziekten? Zo ja, hoe wordt het herzien en bijgewerkt?  

Geef het aantal beroepsmatige gewonden per jaar voor de afgelopen vijf jaar (totaal en per sector van de 

economische activiteit). Hoe wordt dit cijfer berekend? Worden verwondingen onder gerapporteerd? Zo ja, is 

het bekend voor ongeveer hoeveel (percentage)? 

 

De mechanismen voor registratie en melding van arbeidsongevallen en beroepsziekten voldoen aan de 

gedragscode van de IAO betreffende de registratie en de melding van arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 

De website met informatie betreffende statistieken over beroepsziekten vindt u op  

http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/pdfdocs/Jaarverslagen/NL/Statistisch%20jaarverslag%20FBZ%202012.pdf 

 

De website met informatie betreffende statistieken over arbeidsongevallen vindt u op  

http://www.fao.fgov.be/site_nl/stats_etudes/stats_etudes.html 

 

Er bestaat een nationale lijst van beroepsziekten: zie website http://www.fmp-

fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=workers#/about-occupational-diseases 

Hoe deze lijst wordt bijgewerkt vindt u eveneens op voormelde website. 

 

De arbeidsongevallen worden onder gerapporteerd. Deze onder rapportering is bij benadering niet bekend. 

Omdat vermoed wordt dat de onder rapportering vooral betrekking heeft op zeer lichte ongevallen, werd door 

het koninklijk besluit van 19 maart 2014 de aangifteverplichting versoepeld. Voortaan moet het ongeval dat 

noch tot loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor 

de tussenkomst van een arts niet nodig was en die pas na het ongeval enkel werden toegediend op de plaats van 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet langer worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming op 

voorwaarde dat het geregistreerd wordt in het register van de eerste hulp. 

 

Zie voor de europese statistieken over de arbeidsongevallen op de site van Eurostat:  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_mi01&lang=en en volgende. 

http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/pdfdocs/Jaarverslagen/NL/Statistisch%20jaarverslag%20FBZ%202012.pdf
http://www.fao.fgov.be/site_nl/stats_etudes/stats_etudes.html
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=workers#/about-occupational-diseases
http://www.fmp-fbz.fgov.be/web/content.php?lang=nl&target=workers#/about-occupational-diseases
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hsw_mi01&lang=en
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1. Gegevens en algemene informatie 

 

Gegevenstabel
5
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Totaal actieven (x 1000)
6
  

T 4.733,50 4.779,40 4.800,20 4.894,40 4.855,80 4.892,60 4.947,50  

M 2.618,20 2.631,00 2.633,30 2.674,50 2.650,20 2.670,30 2.682,50   

F 2.115,30 2.148,40 2.166,90 2.219,90 2.205,60 2.222,30 2.265,00   

Betaalde effectieven 

(loontrekkenden en 

zelfstandigen) (x 1000)
7
 

T 4.380,30 4.445,90 4.420,70 4.488,70 4.509,30 4.523,90 4.530,30   

M 2.443,70 2.460,70 2.429,30 2.457,80 2.461,90 2.466,10 2.450,50   

F 1.936,60 1.985,20 1.991,40 2.030,90 2.047,30 2.057,80 2.079,80   

Aantal werkgevers
8
 T 245.717 245.832 245.278 247.143 246.339 243.714     

1 – 9 werknemers 206.804 206.617 206.229 207.706 206.624 204.297    

10 – 49 werknemers 30.866 31.048 30.808 31.068 31.230 30.911    

50 – 199 werknemers 6.063 6.181 6.253 6.304 6.385 6.389    

≥ 200 werknemers 1.984 1.986 1.988 2.065 2.100 2.117    

Totaal aantal zelfstandigen (x 

1000)
9
 

571,4 559,9 578,4 579,6 572,9 583,3 615,2  

Aantal arbeidsongevallen 

met meer dan 3 dagen 

werkverlet 

T 74.531 75.160 63.980 66.947 66.091 60.067 54.962  

M 57.682 57.445 48.341 49.450 49.223 44.393 40.459  

F 16.849 17.715 15.639 17.497 16.868 15.674 14.503  

Incidentie van ongevallen 

(aantal ongevallen per 

100.000 werknemers met 

meer dan 3 werkdagen) 

1.701,5 1.690,5 1.447,28 1.491,46 1.465,66 1.327,77 1.213,21 

 

Incidentie van ongeval-

len van oudere werkne-

mers (45 jaar en ouder 

zonder zelfstandigen) 

T  1.131,59 1.007,69 1.033,37 1.001,92 925,32   

M  1.728,02 1.558,41 1.555,70 1.532,48 1.406,32   

F  412,20 361,48 427,77 400,73 382,75   

Aantal bedrijven
10

 

 
 521.634 526.013 534.783 545.083 560.222   

                                                           
5 Het jaar moet wijzigen volgens de duur van de evaluatie (nog geen cijfers voor 2014). 
6 Openbaar, privé,  profit- en non-profitorganisaties volgens EUROSTAT actieven zie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  
7Openbaar, privé, profit- en non-profitorganisaties volgens EUROSTAT effectieven zie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en 
8 T = Totaal: zie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid cijfers volgens ondernemingsgrootte - http://www.dynam-belgium.org/site2/nl/cijfers/werknemersdynamiek.html, tabel VI.A. 
9 Bron: EUROSTAT, zelfstandigen in hoofdberoep: self employment zie http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_esgaed&lang=en 
10 Aantal bedrijven volgens EUROSTAT, business demography 
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Gegevenstabel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal dodelijke 

arbeidsongevallen 

M 95 99 73 76 81 63 70  

F 1 4 3 6 1 4 2  

T 96 103 76 82 82 67 72  

Incidentie van dodelijke 

ongevallen (aantal dodelijke 

ongevallen per 100 000 

werknemers) 

2,5 2,7 2,0 2,1 2,1 1,7 1,8  

Aantal beroepsziekten
11

 

M 993 1063 1011 1064 1329 1648 1730 1558 

F 329 350 345 322 491 636 876 1083 

T 1322 1413 1353 1386 1820 2254 2606 2641 

Incidentie
12

 van 

beroepsziekten per 100 000 

werknemers 

43,21 46,55 44,82 45,07 58,27 72,22 83,50 84,63 

Totaal aantal arbeidsinspec-

teurs (incl. inspecteurs DCR) 
163,4 168,8 166,5 161,5 167,1 162,1 162,9 154,1 

Aantal werknemers (zonder 

zelfstandigen) per 

arbeidsinspecteur 

23.310 23.021 23.076 24.205 23.557 24.310 24.034   

Aantal inspecties per 100 000 

werknemers (zonder 

zelfstandigen) 

924 940 956 871 845 856 931   

Totaal aantal inbreuken 

geleid tot juridische actie
13

 
537 542 246 225 237 245 233 215 

Totaal aantal inbreuken 

geleid tot een administratieve 

boete 

533 443 382 299 218 17 5 5 

                                                           
11 De beroepsziekten eerst voor de  privésector en provinciale of plaatselijke overheidsdiensten aanvragen; arbeidsongeschiktheid (blijvende en tijdelijke) 
12 De hier berekende incidentie moet met veel zorgvuldigheid genomen worden.  Inderdaad, in het licht van de duur van de blootstelling nodig om in sommige gevallen een beroepsziekte te ontwikkelen of van de latentieperiode om in 

sommige gevallen een beroepsziekte te ontwikkelen, laten ons niet toe een incidentie van de beroepsziekten op te stellen, anders dan indicatief. Loontrekkenden van de privésector en de provinciale en lokale overheden. 
13 Het betreft hier het aantal inbreuken vastgesteld in het betrokken jaar die normaal met 1 of meer jaren vertraging hebben geleid tot sanctionering. 
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2. Statistische tabel betreffende arbeidsongevallen
14

 en beroepsziekten
15

 

 

Indicator: Aantal gevallen van ieder gedurende de laatste 5 

jaren 

Trend (stij-

gend/ da-

lend/stabiel) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dodelijke ongevallen
16

 170 127 138 139 114 123 Stabiel 

Arbeidsongevallen 

(meer dan 3 dagen 

werkverlet tot gevolg) 

75.160 64.001 66.966 66.101 60.069 54.969 Dalend 

Vergoede 

arbeidsongevallen 
97.251 84.468 86.350 85.411 77.676 71.080 Dalend 

Woon-werkverkeer 

ongevallen 
23.174 22.655 27.555 22.349 22.013 23.793 Stabiel 

Zware 

arbeidsongevallen met 

meer dan 30 dagen 

werkverlet 

20.897 18.212 19.011 19.346 17.193 16.317 Dalend 

Kennisgeving van 

beroepsziekten (totaal) 
1.478 1.391 1.584 1.808 2.105 2.978 Stijgend 

Eerste aanvragen voor 

arbeidsongeschiktheid
17

 
6.764 6.002 6.014 7.110 6.977 11.362 Stijgend 

Musculoskeletale 

aandoeningen
18

 
556 526 580 1.005 1.422 1.748 Stijgend 

Verlies van het gehoor 

als gevolg van lawaai 

op de werkplek
19

 

282 310 312 311 361 312 Stijgend 

Beroepsmatige 

aandoeningen van de 

luchtwegen
20

 

340 331 311 337 323 357 Stijgend 

Beroepsziekten van de 

huid
21

 
155 127 113 96 106 113 Stabiel 

Andere 

beroepsziekten
22

 
80 62 70 71 72 76 Stijgend 

Vergoede 

beroepsziekten
23

 
66.292 64.072 61.962 60.894 60.502 59.482 Dalend 

3. Indicatoren van de arbeidsomstandigheden 

 

De indicatoren van de arbeidsomstandigheden zullen hoofdzakelijk gewaardeerd worden op basis van de 

resultaten van het Europese onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uitgevoerd door 

                                                           
14 Privésector 
15 Privésector en provinciale en lokale administraties 
16 Woon-werkverkeer ongevallen inbegrepen 
17 Privésector en provinciale of plaatselijke overheidsdiensten 
18 Privésector en provinciale of plaatselijke overheidsdiensten, eerste positieve besluiten arbeidsongeschiktheid (blijvende en tijdelijke) 
19 Eerste positieve besluiten IP 
20 Eerste positieve besluiten  IT + IP 
21 Eerste positieve besluiten  IT + IP, ziekten van de huid niet opgenomen onder andere categorieën 
22 Privésector en provinciale of plaatselijke overheidsdiensten, Eerste positieve besluiten arbeidsongeschiktheid (blijvende en tijdelijke) 
23 Privésector en provinciale of plaatselijke overheidsdiensten, Positieve besluiten arbeidsongeschiktheid (blijvende en tijdelijke) 
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Eurofound in 2010 en op basis van de resultaten van nationale enquêtes die worden gerealiseerd met het 

VOW/QFT instrument. 

Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s 

Op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk vindt men de 

vragenlijst voor de bedrijven over de nieuwe en opkomende risico's (ESENER): vragenlijst ESENER. 

 

ESENER onderzoekt hoe er in Europa wordt omgegaan met gezondheid en veiligheid op de werkplek. In het 

onderzoek ligt de nadruk op psychosociale risico's, op de vraag wat actie belemmert of juist stimuleert en op de 

manier waarop werknemers betrokken worden bij het omgaan met gezondheid en veiligheid op het werk. 

 

Een samenvatting van deze Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s vindt men op: 

https://osha.europa.eu/nl/publications/reports/nl_esener1-summary.pdf. 

 

Europese barometer voor België 

Sinds 1973 peilt de Europese Commissie in de lidstaten, en dus ook in België, naar de publieke opinie over tal 

van thema’s met een Europese inslag die de burger in Europa rechtstreeks aanbelangen: opbouw van Europa, 

sociale situatie, gezondheid, cultuur, informatietechnologie, milieu, euro, verdediging, enz. 

Nadere informatie over de Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.   

Voor nadere informatie over de Eurobarometer in België: 

http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Eurobarometer68_najaar%202007_tcm314-69077.pdf. 

 

Nationale vragenlijst over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden via Eurofound 

De enquêtes naar de arbeidsvoorwaarden, waaronder de arbeidsomstandigheden, in Europa (European Working 

Conditions Surveys), van de Europese Stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsomstandigheden 

(Eurofound) in Dublin, worden uitgevoerd om de vijf jaar sinds 1991.  

Zij bieden een waardevol overzicht van kwesties met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid in Europa, en 

illustreren de trends en de ontwikkelingen sinds 1991. Door de vijfjaarlijkse termijn van de enquêtes laten zij 

toe om na verloop van tijd de beroepsmatige blootstelling en de effecten daarvan op te volgen.  

De laatste enquête werd uitgevoerd in 2010 en was gericht op bijna 43.000 werknemers in 31 landen (EU27 

plus andere nabijgelegen landen). Ze is voorafgegaan in 2009 door een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend met de Europese Stichting tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden met als doel om in België 

aanvullende gegevens te verzamelen, nl. over 4000 in plaats van 1.000 werknemers. De verzamelde gegevens in 

België hebben daarom betrekking op een groter aantal arbeidskrachten in 2010, waardoor meer gedetailleerde 

analyses mogelijk werden dan in het verleden.  

De samenwerking met Eurofound garandeert langs de ene kant de kwaliteit van de verzamelde gegevens 

(interview van persoon tot persoon, in de woonplaats van de persoon, met opgeleide interviewers, 

steekproefsgewijs, ...) en langs de andere kant de mogelijkheid om de resultaten gemakkelijk te vergelijken met 

de andere lidstaten. In de volgende tabellen worden de resultaten van België vergeleken met het gemiddelde 

van de 27 lidstaten. 

• Algemene gezondheid    BE EU27 

 Werk tast de gezondheid aan:             21% 25% 

 Onmogelijk zelfde werk te verrichten  

https://osha.europa.eu/nl/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/nl/publications/reports/nl_esener1-summary.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
file:///D:/user/Mijn%20documenten/AD%20HUA/Management%20AD%20HUA/Opdrachten%20DG/Nationaal%20profiel%20België/NAR/2014%2010%2028/Eurobarometer%20in%20België:%20http:/diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Eurobarometer68_najaar%202007_tcm314-69077.pdf
file:///D:/user/Mijn%20documenten/AD%20HUA/Management%20AD%20HUA/Opdrachten%20DG/Nationaal%20profiel%20België/NAR/2014%2010%2028/Eurobarometer%20in%20België:%20http:/diplomatie.belgium.be/nl/binaries/Eurobarometer68_najaar%202007_tcm314-69077.pdf
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op 60 jaar:                                           43% 41% 

• Fysieke gezondheid (12 laatste maanden) 

 Pijn in de onderrug:    44% 47% 

 Pijn bovenste ledematen:          40% 44% 

 Pijn onderste ledematen:                     27% 33% 

 Minstens één MSA                  84% 80% 

 Genoemde pijn in de onderrug
24

:  19% 25% 

 Bovenste en onderste ledematen
25

:  17% 23% 

• Psychosociale gezondheid 

 Stress: altijd of meestal                         28% 26% 

 Fysiek geweld:                        3% 2% 

 Intimidatie – Morele intimidatie:             9% 4% 

Tabel 1: Vragenlijst Eurofound 2010: impact op de gezondheid 

• Werkstress (biomechanische factoren)       BE EU27 

 Dragen van zware lasten (>25%)   32% 34% 

 Verplaatsen van personen (>25%)   10%   9% 

 Pijnlijke houdingen (>25%)      44% 46% 

 Recht blijven staan (>75%)   51% 49% 

 Repetitieve bewegingen (>25%)  70% 64% 

 Korte repetitieve taken (<1min)  27% 29% 

 Korte repetitieve taken (<10min)  40% 45% 

 Werken met computer   63% 52% 

 Blootstelling aan trillingen (>25%)   22% 22% 

• Werkstress 

 Hoog werkritme (>25%):              55% 59% 

 Zeer strikte en zeer korte pauzes (>25%): 59% 62% 

 Monotone taken:     45% 45% 

 Complexe taken:     56% 58% 

 Ritme volgens eisen klant:                   67% 68% 

 Ritme volgens snelheid machine:  18% 18% 

• Werkstress (soms of altijd) 

 Verbergen van gevoelens:    31% 26% 

 Conflict met persoonlijke waarden:   10%   9% 

 Niet betrokken bij de organisatie:   51% 52% 

 Geen invloed op de beslissingen:  59% 60% 

 Herstructurering of reorganisatie (3 jaar): 31% 31% 

 Aantal gewerkte uren per week (>40u): 18% 24% 

 Ten minste 1 dag/maand meer dan 10u: 28% 32% 
Legende: > 25% betekent minstens 25% van de werktijd 

 

 

                                                           
24 In 2005 werden een aantal andere vragen gesteld 
25 In 2005 werden een aantal andere vragen gesteld 
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Tabel 2: Vragenlijst Eurofound 2010: voornaamste professionele beperkingen 

• Hulpbronnen (vaak of altijd)           BE EU27 

 Hulp en ondersteuning collega’s:  70% 72% 

 Hulp en ondersteuning overste:  56% 60% 

 Gevoel werk goed gedaan:   86% 84% 

 Gevoel nuttig werk:        88% 84% 

 

Tabel 3: Vragenlijst Eurofound 2010: voornaamste professionele hulpbronnen 

Meer informatie is beschikbaar op de website van de FOD WASO: 

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=36688 

en op de website van Eurofound: 

http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results_nl.htm 

 

 

Nationale enquêtes verwezenlijkt met de VOW/QFT 

 

De AD HUA heeft een reeks studies ingericht ter verdieping van het concept van 'work ability'. In dat kader 

werd de VOW/QFT gemaakt. Het handelt over een completere vragenlijst dan de vragenlijst WAI (Work 

Ability Index: Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005), het bestaat in het Frans en het Nederlands, en het 

onderschrijft de eisen van de Belgische Wetgeving inzake welzijn op het werk.  

 

De bouw van de « VOW/QFT » (Vragenlijst Over Werkbaarheid / Questionnaire sur les Facultés de Travail), is 

gebaseerd op de WAI alsook op de vragenlijst Ervaring op het Werk (VT of VBBA). De VOW/QFT is 

ontworpen om te bestuderen hoe de werknemer het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen met 

welke hij wordt geconfronteerd, die hij waarneemt en beleeft; de inzetbaarheid wordt gedefinieerd als een 

evenwicht tussen de kenmerken eigen aan de werknemer (individuele gezondheidsstatus, persoonlijke 

hulpbronnen, efficiëntie, verblijfsintentie, kennis en capaciteiten) en de vereisten met betrekking tot het werk 

(functievereisten, psychosociaal vermogen, fysieke werkvermogen, veiligheid op het werk). 

 

 In 2007 werden 1812 VOW/QFT ingevuld door werknemers van 45 jaar en ouder. 

 In 2009 heeft de Belgische Beroepsvereniging van Arbeidsgeneesheren (A.P.B.M.T.) het mogelijk 

gemaakt om bijna 1000 VOW/QFT (n = 927) te verzamelen, ingevuld door werknemers 

« onderworpen » (aan het medische onderzoek)’.  

 In 2011 heeft de Belgische Beroepsvereniging van Arbeidsgeneesheren (A.P.B.M.T.) het mogelijk 

gemaakt om opnieuw bijna 1000 VOW/QFT (n = 975) te verzamelen. Opgemerkt moet worden dat deze 

nieuwe inzameling van informatie gebaseerd is op de versie 2010 van de VOW/QFT waaraan een 

nieuwe vraag over stress op het werk werd toegevoegd. 

 

Het gerealiseerde verslag had als onderwerp de vergelijking van de antwoorden op de verschillende dimensies 

gemeten door de VOW/QFT in 2007, 2009 en 2011, de actualisatie van de normen te vertrekken van de 

samenstelling van de drie databanken, en de invoeging van normen met betrekking tot de vraag over stress op 

het werk. 

 

Dit rapport is beschikbaar op onze website:http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=36896 

 

De onderstaande tabel geeft een synthese van de voornaamste resultaten. 

http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=36688
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results_nl.htm
http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=36896
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 Werkbaarheid: synthese van de arbeidsomstandigheden en vergelijking tussen 2009 en 2011 
 Module Dimensie Label 2007 2009 2011 Verschil 
 

Stress 
 Het meest van de 

tijd tot altijd 
  

28% - 
 

Module 1: 
Psychosociale factoren 

Werktempo en hoeveelheid werk vaak tot altijd 43,30% 29,10% 26,70% -2,40% ** 

Gebruik van kennis en leermogelijkheden nooit tot soms 38,10% 39,20% 37,90% -1,30% 
 Sociale steun nooit tot soms 29,60% 20,50% 21,50% 1,00% 
 Mogelijkheid tot participatie nooit tot soms 47,20% 49,50% 53,30% 3,80% * 

Problemen met veranderingen in het 
takenpakket 

vaak tot altijd 
5,40% 3,90% 5,60% 1,70% 

 Baan onzekerheid vaak tot altijd 15,30% 13,90% 11,90% -2,00% ** 

Plezier op het werk Neen 17,20% 12,20% 11,80% -0,40% 
 Behoefte aan herstel Ja 42,80% 32,70% 33,20% 0,50% 
 

Module 2: Fysieke 
arbeidsomstandigheden 

Hinder vaak tot altijd 16,70% 18,80% 22,60% 3,80% * 

Risico's vaak tot altijd 15,30% 14,10% 13,20% -0,90% 
 Fysieke inspanningen vaak tot altijd 20,80% 28,00% 31,10% 3,10% * 

Bandwerk vaak tot altijd 36,50% 37,30% 41,20% 3,90% * 

Beeldschermwerk vaak tot altijd 61,10% 43,90% 40,60% -3,30% ** 

Module 3: Veiligheid 
Arbeidsongevallen (betrokkene) Ja 18,40% 8,20% 9,30% 1,10% 

 Veiligheidsklimaat niet akkoord 23,70% 19,50% 13,50% -6,00% ** 

Module 4: Gezondheid 

Gezondheidsproblemen Akkoord 12,90% 8,90% 9,20% 0,30% 
 Pijn/kwalen minimum 1 88,00% 72,90% 76,40% 3,50% * 

Gezondheidstoestand laatste 2 weken slecht tot goed 22,40% 19,50% 20,60% 1,10% 
 Aantal keren thuis (ziekte/ongeval) 2 keer of meer 24,00% 24,50% 24,10% -0,40% 
 Aantal dagen thuis (ziekte/ongeval) meer dan 10 dagen 22,10% 22,20% 23,50% 1,30% 

 Aantal keren op het werk (ziekte/ongeval) 2 keer of meer 44,00% 32,00% 36,60% 4,60% * 

Module 5: 
Werkcapaciteit 

Bekwaamheden niet akkoord 5,70% 5,90% 5,10% -0,80% 
 Verbetering van de capaciteiten Verminderd 44,70% 29,00% 26,80% -2,20% ** 

Module 6: Blijf intentie 
Intentie om te blijven op korte termijn Neen 11,90% 10,20% 10,10% -0,10% 

 Intentie om te blijven op lange termijn Neen 54,90% 36,90% 38,70% 1,80% 
 *Cellen in het rood bij een verhoging van minstens 2% - **Cellen in het groen bij een vermindering van minstens 2% 
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Indicatoren zoals gevraagd door de IAO: 

 

Indicator Globaal, 

ernstig 

pro-

bleem 

Ernstig 

probleem 

voor 

sommige 

werknemers 

Gemid-

deld 

pro-

bleem
26

 

Klein 

pro-

bleem 

Geen 

pro-

bleem 

Blootstelling aan geluid boven de 

wettelijke grens 

  X   

(geef wettelijke grens aan)  87 dBA    

Blootstelling aan trillingen   X   

Blootstelling aan straling 

(ioniserend) 

   X  

Blootstelling aan hoge 

temperaturen 

   X  

Blootstelling aan lage temperaturen    X  

Inademing van gevaarlijke 

dampen, gassen, stof, besmettelijke 

materialen, enz.…  

 X    

Behandeling of aanraken van 

gevaarlijke stoffen of producten 

 X    

Blootstelling aan asbest  X    

Blootstelling aan pesticides    X  

Onvoldoende verlichting    X  

Regelmatige blootstelling aan 

zonnestraling (bv. bij 

bouwwerkzaamheden) 

   X  

Pijnlijk of vermoeiende posities   X   

Tillen of dragen van zware lasten   X   

Repetitieve hand/arm bewegingen  X    

Niet verstelbare werkstations 

(bijvoorbeeld werktafel, bureau, 

stoelen) 

  X   

Werken bij hoge snelheid   X   

Werken bij strakke deadlines   X   

Stressvol werk  X    

Veranderende werkorganisatie  X    

Werkuren  X    
Bron: IAO-/ stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa project voor de versterking van de sociale dialoog 

ter verbetering van veiligheid en gezondheid in Zuidoost-Europa, sjabloon voor de ontwikkeling van 

nationale V&G profielen op het werk, 2007 

 

                                                           
26 Dit sluit niet uit dat er voor sommige werknemers wel een ernstig probleem is. De indeling van de tabel maakt het niet mogelijk te 

nuanceren. 
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N. Beleid en programma’s van werkgever- en 

werknemersorganisaties 
 

Geven aan of de werkgevers- en werknemersorganisaties in uw land het volgende hebben : 

Employers’ organizations Workers’ organizations 

 Werkgevers- 

organisatie 

Werknemersorganisatie 

V&G op het werk beleidsverklaring Ja Ja 

Beleidsimplementatiestructuur (V&G op het 

werk eenheid, V&G op het werk comité) 

Ja Ja 

V&G op het werk opleiding, 

informatieprogramma’s voor leden 

Ja Ja 

V&G op het werk elementen in collectieve 

arbeidsovereenkomsten 

Ja Ja 

Participatie in nationale tripartiete overleg Ja Ja 

 

Gebruik de volgende tabellen om de verantwoordelijkheden van de werkgevers- en 

werknemersorganisaties betreffende VGW in uw land samen te vatten. 

1. Samenvattende tabel van de individuele verantwoordelijkheid van de werkgever 

chtstabel van verantwoordelijkheid individuele werkgever 

 

Heeft de werkgever de 

verantwoordelijkheid om: 

Voorzien in 

de wet? 

(ja/neen) 

In het algemeen 

opgenomen in de 

praktijk? 

(ja/neen/soms) 

Een V&G op het werk beleid te voeren?  Ja Ja 

Preventieve en beschermende maatregelen te 

implementeren?  

Ja Ja 

Voorzien in veilige machines en uitrusting? Ja Ja 

Gebruik van niet-gevaarlijke substanties? Ja Ja 

Beoordelen van risico’s en deze te 

monitoren? 

Ja Soms 

Registreren van risico’s en ongevallen? Ja Ja 

Het rapport van arbeidsongevallen en 

beroepsziekten voor de bevoegde autoriteit? 

Ja Ja 

Verzekeren van medisch toezicht van de 

werknemers? 

Ja Ja 

Informeren van werknemers over de gevaren 

en de wijzen van bescherming? 

Ja Ja 

Het overleg met werknemersafgevaardigden 

betreffende V&G op het werk?  

Ja Ja 

De opleiding van werknemers? Ja Ja 

Oprichten van comités VGW? (*) Ja Ja 

 

 (*) = > 50 VTE 

imes) 
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2. Samenvattende tabel over de rechten en plichten van de werknemers have the: 

Provided for in 

Heeft de werknemer: Voorzien in de wet? 

(ja/neen) 

In het algemeen 

opgenomen in de 

praktijk? (ja/neen/soms)  

De verplichting veilig te werken en 

anderen niet in het gevaar te brengen? 

Ja Ja 

Recht op vergoeding voor gevaarlijk 

werk (bv. gevaar betalen, 

arbeidstijdverkorting, vroegere 

uittreding, gratis eten en drinken ter 

bestrijding van de gevolgen van 

blootstelling aan gevaren)? 

Ja Ja 

Recht om te worden geïnformeerd over 

de gevaren op de werkplek? 

Ja Ja 

Recht om te worden voorzien van 

persoonlijke beschermingsuitrusting en 

kleding? 

Ja Ja 

Recht op geen persoonlijke kosten voor 

V&G opleidingen, persoonlijke 

beschermingsuitrusting, enz.…? 

Ja Ja 

Plicht om juist gebruik te maken van 

persoonlijke beschermingsmiddelen? 

Ja Ja 

Recht om de V&G 

werknemersvertegenwoordigers te 

kiezen? (*) 

Ja Ja 

Recht om hem/haar te verwijderen uit 

het gevaar in geval van onmiddellijke 

en ernstige risico's voor de gezondheid? 

Ja Ja 

Plicht om elke situatie die een 

bedreiging vormt voor de veiligheid te 

rapporteren aan de supervisor? 

Ja Ja 

 

 
(*) = > 50 VTE 

3.  Samenvattende tabel over de rechten en plichten van de 

werknemersvertegenwoordigers op het gebied van V&G op het werk 

(yes/no/sometimes) 

Hebben werknemersvertegenwoordigers 

betreffende V&G op het werk het recht om: 

Voorzien in 

de wet? 

(ja/neen) 

In het algemeen 

opgenomen in de 

praktijk? 

(ja/neen/soms)  

De werkpost controleren op potentiële gevaren? Ja Ja 

De oorzaken van ongevallen te onderzoeken? Ja Ja 

De klachten van werknemers betreffende V&G op 

het werk te onderzoeken? 

Ja Ja 

Deelnemen aan risicobeoordeling en toegang 

hebben tot informatie betreffende risicobeoorde-

ling? 

Ja Ja 

De autoriteiten oproepen verantwoordelijk voor Ja Ja 
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inspecties V&G op het werk? 

Deelnemen aan/voorleggen van observaties aan 

inspecteurs tijdens inspectiebezoeken aan de 

werkplaats? 

Ja Ja 

Bekomen van informatie gegeven door 

inspectiediensten verantwoordelijk voor V&G op 

het werk? 

Ja Ja 

Toegang tot de lijst van ongevallen en ziekten en de 

rapporten hiervan in de onderneming? 

Ja Ja 

Toegang tot registraties die de werkgever verplicht 

moet bijhouden? 

Ja Ja 

Informatie ontvangen en raadplegen bij de 

werkgever op voorhand betreffende maatregelen 

die de V&G op het werk wezenlijk kunnen 

aantasten? 

Ja Ja 

Raadpleging vooraf betreffende de aanstelling van 

werknemers of het inhuren van externe diensten of 

mensen met bijzondere verantwoordelijkheid voor 

V&G op het werk? 

Ja Ja 

Voorstellen voorleggen aan de werkgever met het 

oog op het reduceren van risico's en/of het 

verwijderen van bronnen van gevaar? 

Ja Ja 

Passende opleiding tijdens de werkuren? Ja Ja 

Faciliteiten en vrije tijd bekomen zonder verlies 

van loon om de vervulling van hun taken als V&G 

op het werk vertegenwoordigers te kunnen 

vervullen? 

Ja Ja 

Bijwonen van vergaderingen van het V&G op het 

werk comité? (*) 

Ja Ja 

Toegang tot externe experten? Ja Ja 

Stilleggen van gevaarlijk werk namens de 

werknemers? 

Ja Ja 

(*) > 50 VTE 
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O. Regelmatige en lopende activiteiten in verband met VGW 
 

Lijst op nationaal niveau de reguliere activiteiten op ter verbetering van het niveau van 

preventie en bescherming.  

Lijst alle nationale campagnes, zoals bewustmakingscampagnes, veiligheidsdagen (of weken) 

en mediacampagnes op, en hoe vaak ze plaatsvinden.  

Lijst industriële VGW activiteiten en initiatieven op (zoals ‘responsible care programmes’ = 

verantwoordelijkheidszorgprogramma's of ‘product stewardship’, tenuitvoerlegging van 

V&G-management systeem benaderingen, ISO 9000 en 14000 en certificeringsystemen).  

Lijst de VGW vakbondsactiviteiten en –initiatieven op. 

 

Gelieve hier een niet exhaustieve oplijsting te willen vinden. 

1. Nationaal niveau 

Informatie over het Programma PROMO 2012 van de FOD WASO, AD HUA: 

http://www.beswic.be/nl/systems/program_promo/programma2012.pdf 

Informatie over de nationale campagnes veiligheid en gezondheid met OSHA EU: 

https://osha.europa.eu/nl/campaigns 

http://www.beswic.be/nl/campaigns/samen-sterk-voor-preventie/fod_waso 

Informatie over de nationale campagne betreffende handhygiëne: 

http://www.nsih.be/HH/inleiding_nl.asp 

2. Industrie 

Informatie over de veiligheid en de gezondheid in de Belgische en Europese chemische 

industrie: http://www.essenscia.be/nl/gezondheid_veiligheid_milieu en over het ‘Responsible 

Care’ programma van CEFIC: http://www.cefic.org/Responsible-Care/ 

 

Informatie over OHSAS 18001: 

http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ en over zijn toepassing in 

België: http://www.sgs.be/fr-FR/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-

Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-

18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx 

 

Bijkomende informatie over OHSAS 18001 en ISO140001: 

http://www.indiamart.com/qualitysource/quality-certification-solutions.html 

 

Informatie over de nationale campagnes in de bouw: 

http://navb.constructiv.be/nl/Campagnes_en_acties.aspx 

 

Informatie over de veiligheid en gezondheid in de metaalsector en in de technologische 

industrie: 

http://online.agoria.be/AO.WSC/rep/prg/ApplContent?SessionLID=1&vUserID=999999&top

icid=1348  

http://www.beswic.be/nl/systems/program_promo/programma2012.pdf
https://osha.europa.eu/nl/campaigns
http://www.beswic.be/nl/campaigns/samen-sterk-voor-preventie/fod_waso
http://www.nsih.be/HH/inleiding_nl.asp
http://www.essenscia.be/nl/gezondheid_veiligheid_milieu
http://www.cefic.org/Responsible-Care/
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
http://www.sgs.be/fr-FR/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.sgs.be/fr-FR/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.sgs.be/fr-FR/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/Health-Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-Systems.aspx
http://www.indiamart.com/qualitysource/quality-certification-solutions.html
http://navb.constructiv.be/nl/Campagnes_en_acties.aspx
http://online.agoria.be/AO.WSC/rep/prg/ApplContent?SessionLID=1&vUserID=999999&topicid=1348
http://online.agoria.be/AO.WSC/rep/prg/ApplContent?SessionLID=1&vUserID=999999&topicid=1348
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P. Internationale samenwerking 
 

Lijst internationaal ondersteunde capaciteitsopbouw, technische samenwerking of andere 

activiteiten in uw land op die rechtstreeks verband houden met VGW gebieden zoals het 

milieu, het beheer van de chemische veiligheid, de volksgezondheid of de invoering van 

properder/veiliger technologieën. Geef de internationale organisaties die betrokken zijn op, 

zoals de IAO, de Wereldgezondheidsorganisatie, het Milieuprogramma van de Verenigde 

Naties, de voedsel en landbouw organisatie, de industriële ontwikkelingsorganisatie van de 

Verenigde Naties, het Instituut voor opleiding en onderzoek van de Verenigde Naties, de 

organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, het ontwikkelingsprogramma 

van de Verenigde Naties of van internationale niet-gouvernementele organisaties. Als details 

niet beschikbaar zijn, geef een adres, een internetsite of geef de informatiecoördinaten van de 

betrokken organisatie. 

 

Hier vindt u de lijst voor internationaal ondersteunde capaciteitsopbouw, technische samen-

werking of andere activiteiten in uw land die rechtstreeks verband houden met VGW 

gebieden zoals het milieu, het beheer van de chemische veiligheid, de volksgezondheid of de 

invoering van properder/veiliger technologieën. 

 

OSHA EU: 

https://osha.europa.eu/nl?set_language=nl 

EUROFOUND: 

http://www.eurofound.europa.eu/ 

EU V&G op het werk: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_sa

fety_at_work/index_nl.htm 

IAO: 

http://www.ilo.org/brussels/ilo-and-benelux-countries/belgium/lang--nl/index.htm 

IAO Belgisch profiel: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNT

RY_ID:102560 

Veiligheid en gezondheid België:  

http://www.ilo.org/safework/projects/WCMS_149466/lang--en/index.htm 

Wereldgezondheidsorganisatie: 

http://www.who.int/en/ 

http://www.who.int/countries/bel/en/ 

https://osha.europa.eu/nl?set_language=nl
http://www.eurofound.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_nl.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_nl.htm
http://www.ilo.org/brussels/ilo-and-benelux-countries/belgium/lang--nl/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNTRY_ID:102560
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNTRY_ID:102560
http://www.ilo.org/safework/projects/WCMS_149466/lang--en/index.htm
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/countries/bel/en/
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http://www.who.int/gho/countries/bel.pdf 

Milieuprogramma van de Verenigde Naties: 

http://www.unep.org/ 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=296&ArticleID=3

411&l=en 

http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/Belgian%20_Evaluation_Report.pdf 

Voedsel en landbouw organisatie: 

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BEL 

Industriële ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties: 

http://www.unido.org/ 

http://www.unido.org/en/where-we-work/europeandnis/offices-and-desks.html 

Instituut voor Opleiding en Onderzoek van de Verenigde Naties: 

http://www.unitar.org/ 

http://www.unitar.org/programme-area 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: 

http://www.oecd.org/els/emp/mentalhealthandworkbelgium.htm 

http://www.oecd.org/belgium/oecd-report-measures-human-cost-of-crisis-underlines-need-

to-invest-in-well-being.htm 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties: 

http://www.unrol.org/article.aspx?n=undp 

http://unrol.org/files/Pledges%20by%20Belgium.pdf 

Internationale niet-gouvernementele organisaties: 

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=23 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=35293&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/belgium/ 

  

http://www.who.int/gho/countries/bel.pdf
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=296&ArticleID=3411&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/default.asp?DocumentID=296&ArticleID=3411&l=en
http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/Belgian%20_Evaluation_Report.pdf
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BEL
http://www.unido.org/
http://www.unido.org/en/where-we-work/europeandnis/offices-and-desks.html
http://www.unitar.org/
http://www.unitar.org/programme-area
http://www.oecd.org/els/emp/mentalhealthandworkbelgium.htm
http://www.oecd.org/belgium/oecd-report-measures-human-cost-of-crisis-underlines-need-to-invest-in-well-being.htm
http://www.oecd.org/belgium/oecd-report-measures-human-cost-of-crisis-underlines-need-to-invest-in-well-being.htm
http://www.unrol.org/article.aspx?n=undp
http://unrol.org/files/Pledges%20by%20Belgium.pdf
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=23
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35293&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35293&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/belgium/
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Q. Basisgegevens van het land 
 

Stel basisinformatie over uw land op door gebruik te maken van de tabellen onderaan. Nuttige 

bronnen voor dit soort nationale statistiek vinden we bij de Wereldbank  

(http://www.worldbank.org/data/country data/countrydata.html), The Economist 

(http://www.economist.com/countries) en het jaarboek van de statistiek van de VN 

(http://unstats.un.org/unsd/syb/). 

1. Demografische indicatoren 

 

Indicator: Cijfers: Opmerkingen: 

Totale bevolking (miljoenen) 11,161642 mio  1 januari 2013 (1) 

■ Mannen (%) 49 % 1 januari 2013 (1) 

■ Vrouwen (%) 51 % 1 januari 2013 (1) 

Totaal actieven (miljoenen) 4,9470 mio Gemiddeld 2013 (2) 

Betaalde effectieven (loontrekkenden en 

zelfstandigen) (miljoenen) 

4,5303 mio  Gemiddeld 2013 (3) 

■ Mannen (%) 54% (3) 

■ Vrouwen (%) 46% (3) 

■ Jonge werknemers van 15 tot 19 jaar 

(miljoenen of %) 

0,0306 mio of 

(30.600/4.530.300)x100 = 

0,675% 

15-19 jaar (4) 

■ In de landbouw (% - miljoenen) 1,4 % – 0,0616 mio (5) 

■ In de industrie (zonder constructie) (% 

- miljoenen) 

14,4 % – 0,6540 mio (5) 

■ In de fabricatie (% - miljoenen) 13,0 % – 0,5890 mio (5) 

■ In de constructie (% - miljoenen) 7,3 % – 0,3300 mio (5) 

■ In de diensten (% - miljoenen) 76,9 % – 3,4855 mio (5) 

Actief in de informele economie (geschat 

%) 

17,1 % du BNP (6) 

Geen werknemer (miljoenen) 13,6 % - 0,6152 mio (7) 

Werkzoekend (%) 11,6  % (5) 

Bron van de tabel: Human Development Report. Beyond scarcity: Power, Poverty and the 

global water crisis (HDR), United Nations Development Programme, 2006 (adapted) 

 

(1) Bron: Eurostat-Bevolking de 1
e
 januari 2013 - 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en 

(2) Publiek, privés, met en zonder winstoogmerk volgens Eurostat actieven zie   
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_a&lang=en 

(3) Publiek, privés, met en zonder winstoogmerk volgens Eurostat actieven zie   
 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en 

(4) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan&lang=en 

(5) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR 

(6) http://trends.levif.be/economie/actualite/banque-et-finance/l-argent-noir-s-

asseche-peu-a-peu-en-belgique/article-1195054305673.htm 

(7) Bron: Eurostat, zelfstandigen in hoofdberoep: self employment zie 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_esgaed&lang=en 

http://unstats.un.org/unsd/syb/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_act_a&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan&lang=en
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR
http://trends.levif.be/economie/actualite/banque-et-finance/l-argent-noir-s-asseche-peu-a-peu-en-belgique/article-1195054305673.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/banque-et-finance/l-argent-noir-s-asseche-peu-a-peu-en-belgique/article-1195054305673.htm
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Indicatoren België: http://www.unicef.org/infobycountry/belgium_statistics.html 

Alle indicatoren België: http://www.quandl.com/demography/belgium-all-demographic-

indicators 

2. Economische indicatoren 

 

Indicator: Cijfers: Opmerkingen: 

Bruto nationaal product (BNP) per inwoner (US$) 41.444,347 2013 (1) 

Bruto binnenlands product (BBP) per inwoner 

(koopkrachtpariteit in US$) 

41.866,067 2013 (1) 

BBP voortgebracht door landbouw (%) 0,79 % 2013 (2) 

BBP voortgebracht door industrie en bouw (%) 21,3 % 2013 (2) 

BBP voortgebracht door diensten (%) 77,91 % 2013 (2) 

Aantal ondernemingen in werking 566.006 2012 (3) 

Aantal kleine en middelgrote ondernemingen 

(KMO’s) (van 0 tot minder dan 50 werknemers) 

560.939 2012 (3) 

 

(1) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR 

(2) https://www.quandl.com/#/c/belgium/belgium-economy-data 

(3) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9ac_l_form_r2&la

ng=en  

3. Gezondheidsstatistieken 

 

Indicator: Cijfers: Opmerkingen: 

Levensverwachting bij geboorte (jaren) 80,39 2012 (1) 

■ Mannen 77,80 2012 (1) 

■ Vrouwen 83,10 2012 (1) 

Kindersterfte per 1000 geboorten 3 2012 (2) 

GSC
27

, cardiovasculaire aandoeningen, 0–69 

jaren/100,000 

247,4 2010 (1) 

GSC, aandoeningen van de luchtwegen, 0–69 

jaren/100,000 

83,4 2010 (1) 

GSC, kanker, 0–69 jaren/100,000 217,1 2010 (1) 

GSC, externe oorzaken van letsel en vergiftiging, 

0–69 jaren/100,000 

902+47,3 = 949,3 2010 (1) 

Totale gezondheidsuitgaven (% van BBP) 10,8 % van BBP 2012 (2) 

Artsen per 1,000 inwoners 2,99 2012 (2) 

Tandartsen per 1,000 inwoners 0,72 2012 (2) 

Verpleegkundigen per 1,000 inwoners 15,78 2012 (2) 

 

(1) http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR 

(2) https://www.quandl.com/#/c/belgium/belgium-health-data 

 

 

                                                           
27 Gestandaardiseerde sterftecijfer 

http://www.unicef.org/infobycountry/belgium_statistics.html
http://www.quandl.com/demography/belgium-all-demographic-indicators
http://www.quandl.com/demography/belgium-all-demographic-indicators
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR
https://www.quandl.com/#/c/belgium/belgium-economy-data
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR
https://www.quandl.com/#/c/belgium/belgium-health-data


89 
 

4. Algemene informatie over het land  

 

A. Demografische, economische, sociale en culturele kenmerken van de staat 

 

1. Algemeen kader 

1. Het grondgebied van België, dat zich uitstrekt over 30 519 km
2
 grenst in het noorden aan 

Nederland, in het oosten aan Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg en in het 

zuiden en westen aan Frankrijk. 

2. België ligt niet alleen in één van de meest zwaar bevolkte en meest commerciële regio’s 

van de wereld, maar ligt ook in het hart van een sterk verstedelijkte belangrijke 

economische zone die zich uitstrekt van Londen naar Milaan en de helft van Europa’s 

belangrijkste steden - meer dan 80 stedelijke agglomeraties met meer dan 200.000 

inwoners - bevat. Deze zone is ook de belangrijkste slagader van de communicatie en 

handel in Europa. 

3. België ligt dus op het kruispunt tussen de economische en stedelijke ruggengraat van 

Europa en het drukke stuk van de Noordzeekust tussen Le Havre en Hamburg. Het 

Belgisch grondgebied bezit gevarieerde en uitgebreide communicatienetwerken die 

betrekking hebben op het hele land en die verbinding maken met zijn buurlanden ter 

vergemakkelijking van de binnenlandse reizen en de internationale contacten. 

4. Op grond van haar geografische ligging is België doorheen zijn geschiedenis een 

ontmoetingsplaats, een doortrekland evenals een gastland voor mensen, ideeën en 

ondernemingen.  

5. Heel vroeg stond het land open voor internationale samenwerking. Vanaf 1921, bij de 

ondertekening van een overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg ter opheffing 

van de beperkingen op de handel, ter vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief 

en ter aanname van één enkel financieel en commercieel beleid, maakte België de weg vrij 

voor het latere proces van de Europese constructie. In 1951 was het een stichtend lid van 

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) waarin het vrije verkeer van deze 

producten tussen de zes landen van deze gemeenschap werd beoogd. De Belgische 

hoofdstad Brussel is het hoofdkwartier van verschillende Europese instellingen, van de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), alsook van de bijna 850 internationale 

niet-gouvernementele organisaties.  

6. België heeft als onderdeel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) het 

hoogste exportvolume per hoofd van de bevolking in de wereld. De BLEU 

vertegenwoordigt zelf 3,4% van het totale exportvolume wereldwijd, wat haar plaatst op de 

negende plaats onder de economische wereldmachten. 90% van de export van de BLEU, 

waarvan het overeenkomstige zakencijfer ongeveer 2/3 van het BNP vertegenwoordigt, 

zijn bestemd voor de andere geïndustrialiseerde landen, waarvan 75% voor de lidstaten van 

de Europese Unie. De exportproducten karakteriseren zich door hun diversiteit: 

tansportmiddelen, niet-edele metalen, machines en elektrische uitrusting, chemische en 

farmaceutische producten, kunststoffen, textiel, edelstenen, enz.… . 
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2. Bevolking 

7. In 2005 heeft België de mijlpaal van 10,5 miljoen inwoners overschreden. Een eeuw 

geleden telde het land nauwelijks 6 miljoen mensen en groeide regelmatig met 1% per jaar. 

8. Het land telt nu ongeveer 11,2 miljoen inwoners. Volgens de laatste ramingen van het 

Federaal Planbureau, zal de bevolking in 2020 gestegen zijn tot 11,5 miljoen inwoners en 

behaalt mogelijks het cijfer van 12,6 miljoen in 2050. De evolutie van de bevolking zal 

veel afhangen van het aantal immigraties. 

9. Het aandeel buitenlanders in de bevolking is sterk gestegen in de afgelopen eeuw. In 1920 

vertegenwoordigden zij slechts 2 procent van de totale bevolking. Vandaag is het aandeel 

buitenlanders in de bevolking meer dan 9%. Het aandeel buitenlanders in de bevolking zal 

naar verwachting nog verder stijgen. Van 1998 tot 2008 steeg het aantal migranten per jaar 

vijfvoudig, gaande van ongeveer 11700 in 1998 tot 63900 in 2008. 

10. Maar belangrijker nog dan de stijging van het aantal inwoners zijn de veranderingen 

betreffende de bevolkingsstructuur. In het midden van de vorige eeuw was het percentage 

van de bevolking van 65 jaar oud en meer nauwelijks één tiende van de bevolking (11 

%); vandaag is dit in de orde van één vijfde van de bevolking en tegen het jaar 2050 kan 

dit meer dan een kwart van de bevolking bereiken (26 %). 

11. Het fenomeen staat bekend als de « de vergrijzing van de bevolking ». Het is 

waargenomen in bijna alle geïndustrialiseerde landen. Niettemin is het fenomeen 

uitgesproken in België. Inderdaad, volgens het rapport van de Verenigde Naties over de 

vergrijzing van de bevolking
28

, neemt België met 23,8% van de bevolking van 60 jaar en 

meer de 14
e
 plaats in.  

12. De oorzaken van de vergrijzing zijn gekend: een lager sterfte- en vruchtbaarheidscijfer. 

Tijdens de afgelopen eeuw heeft België een spectaculaire daling van de kindersterfte 

gekend die de mortaliteitsgraad van kinderen minder dan 1 jaar oud, van meer dan 150 

kinderen per 1000 in 1900 naar minder dan 10 kinderen per 1000 in 2010 bracht (8/1000 

voor de jongens en 6/1000 voor de meisjes). Op hetzelfde moment is er een aanzienlijke 

toename van de levensverwachting geweest die geëvolueerd is van een gemiddelde van 

45 jaar in het begin van de vorige eeuw naar 80 jaar vandaag (78 jaar pour mannen en 

83,2 jaar voor vrouwen). 

13. De andere oorzaak van de vergrijzing van de bevolking is de daling van het geboortecijfer. 

Zoals in de meest geïndustrialiseerde landen kende België sinds het begin van de jaren 

1960 een daling van het vruchtbaarheidscijfer onder de 2 kinderen. Van een gemiddelde 

van 2,64 kinderen per vrouw voor de periode van 1960-64 is in enkele jaren tijd de 

vruchtbaarheid naar beneden gevallen tot 1,6 kinderen per vrouw, enkel over de jaren 

1980-1999. Momenteel is de vruchtbaarheid toegenomen tot ongeveer 1,85 kinderen. 

Volgens de verwachtingen van nu tot binnen een paar jaar zal dit licht stijgen, maar zoals 

in de meeste andere geïndustrialiseerde landen, zal het niveau hoogst waarschijnlijk 

onder de drempel van de vervanging (2,1 kinderen) blijven tot minstens 2050. 

14. Enkele cijfers betreffende het aantal inwoners per regio en de oorsprong van 

buitenlanders: op 1 januari 2010 telde België 10 839 905 inwoners
29

 waarvan 5 527 684 

vrouwen en 5 312 221 mannen. Dit cijfer omvat alle Belgen en buitenlanders waarvan het 

                                                           
28 World Population Ageing 2013, United Nations, New York, 2013 
29 Zie Eurostat – Population website: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en  
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hoofdverblijf in het land is uitgezonderd de internationale ambtenaren en soortelijke en 

het militair personeel gestationeerd op het grondgebied. 

15. In 2010 telde het Vlaamse Gewest 6 251 983 inwoners, het Waalse Gewest, met inbegrip 

van het Duitstalige gebied, telde 3 498 38, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 089 

538. 

16. Op 1 januari 2006 steeg het aantal onderdanen van de landen van de Europese Unie 

wonende in België tot 625.000, zijnde 65 % van de totale buitenlandse bevolking. De vijf 

landen van buiten de Europese Unie het meest vertegenwoordigd in België zijn Marokko, 

Turkije, de Verenigde Staten van Amerika, de Democratische Republiek Congo en 

Algerije. De onderdanen van de Maghreb-landen en van Turkije vertegenwoordigen 29% 

van de buitenlandse bevolking. In totaal leven 37% van de buitenlanders die in België 

wonen in Vlaanderen, 35% in het Waalse Gewest en 28% in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

17. Macro-economisch scenario 

Het macro-economisch scenario wordt in het Stabiliteitsprogramma
30

 beschreven. Het 

gaat uit van de situatie zoals die op 13 maart 2013 bekend was, dus zonder eventuele 

maatregelen die in het kader van de begrotingscontrole zouden genomen worden. In 

vergelijking met het nationaal hervormingsprogramma van 2012 is dit scenario gevoelig 

pessimistischer, vooral wat betreft de verwachtingen over de economische groei. 

 

Voor de korte termijn wordt uitgegaan van de Economische Begroting van februari 

2013
31

, aangepast om rekening te houden met de laatste observaties. Voor de 

internationale omgeving werd gebruik gemaakt van de “wintervooruitzichten” van de 

Europese Commissie
32

 en voor de periode vanaf 2015 van de midden-maart beschikbare 

vooruitzichten van het IMF
33

. 

 

In 2013 bleef de groei beperkt, maar onder invloed van de groeiende wereldeconomie, 

trok de groei weer aan vanaf 2014. De output gap is zeer negatief op dit ogenblik, maar 

zou gaandeweg naar nul evolueren
34

. De werkgelegenheid zou jaar na jaar verhogen, in 

lijn met de verwachtingen over de activiteit van de economie. Hiermee samenhangend, 

zou de werkgelegenheidsgraad geleidelijk toenemen tot 68.1% in 2017 en 69.3% in 2020. 

 

De inflatie zou over de gehele projectieperiode opvallend lager uitvallen dan in 2012. 

Aan de basis hiervan liggen lagere internationale energieprijzen en de overheidsmaat-

regelen i.v.m. de loonblokkering. 

 

                                                           
30 Stabiliteitsprogramma België 2013 
31 Economische Begroting 2013, FPB, INR, februari 2013 
32 European Economic Forecast-Winter 2013, European Commission, February 2013 
33 World Economic Outlook, IMF, October 2012 
34 De berekening van de output gap is afgeleid van een schatting van de potentiële output berekend volgens de methode van de Europese 

Unie. 
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Tabel 4: Kerncijfers van het macro-economisch scenario 2013-2017 

 

http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201304301406100.NHP_2013_NL_25_april.pdf 
 

B. Grondwettelijke, politieke en juridische structuur van de staat 

1. Algemeen kader 

18. In 1831 installeerde de Grondwetlegger een democratische rechtsstaat gebaseerd op een 

flexibele scheiding der machten in de vorm van een parlementaire monarchie en een 

gedecentraliseerd eenheidsstaat (Staat, provincies, gemeenschappen). 

19. Deze statelijke configuratie werd door de Grondwet getransformeerd in een Federale staat 

samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. 

20. De verdeling van de publieke machten is in wezen gebaseerd op een decentralisering van 

materiële competenties en territoriale bevoegdheid uitgeoefend door de federale overheid, 

de gemeenschappen en de gewesten. 

21. De gemeenschappen en gewesten zijn niet, zoals de provincies en de gemeenten, 

onderliggende gemeenschappen, maar ze bevinden zich op hetzelfde gezagsniveau als de 

federale overheid. Op het gebied van hun bevoegdheden beschikken deze entiteiten over 

een macht identiek aan deze van de federale autoriteit daar de wetgevende normen zoals 

zij ontwikkelen, namelijk de decreten en de ordonnanties, een gelijkwaardige waarde 

hebben als de wet. 

22. De Grondwet van 1994 zet uiteen dat België omvat: 

(a) drie gemeenschappen: de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de 

Duitstalige Gemeenschap; 

(b) drie gewesten: het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 

(c) vier taalgebieden: het Franse taalgebied, de Nederlandstalige regio, het tweetalige 

gebied Brussel Hoofdstad en de Duitstalige regio. Elke gemeente van het Koninkrijk 

is onderdeel van één van deze taalgebieden. 

De gemeenschappen en gewesten zijn gefedereerde eenheden met politieke organen. De 

taalgebieden zijn eenvoudige politieke divisies van het Belgische grondgebied. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BBP -0,2 0,2 1,5 1,6 1,7 1,8

Consumptieprijsindex 2,7 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7

Gezondheidsindex 2,6 1,1 1,4 1,6 1,6 1,6

Binnenlandse werkgelegenheid (evolutie in '000) 8 2,1 25,3 31 42 40,9

Binnenlandse werkgelegenheid (evolutie in %) 0,2 0 0,6 0,7 0,9 0,9

Werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) 67,2 67 67,1 67,3 67,7 68,1

Werkloosheidsgraad (definitie Eurostat) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,5 7,3

Productiviteit per uur -0,2 0,3 0,9 0,8 0,9 1

Output gap (niveau) -1,2 -1,8 -1,4 -1 -0,6 -0,1

Balans lopende rekening (Nationale Rekeningen) 1,3 1,5 2,3 2,6 2,8 3

http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201304301406100.NHP_2013_NL_25_april.pdf
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23. De federale autoriteit heeft niet alleen de bevoegdheden in de materies hem formeel 

toegeschreven door de Grondwet en de wetten gemaakt daaronder. Ook oefent hij de 

bevoegdheden uit die niet uitdrukkelijk worden toegewezen aan de gemeenschappen en 

de gewesten. 

24. Het grondwettelijk akkoord van 11 oktober 2011 gesloten tussen acht politieke partijen, 

van wie er 3 deel uitmaken van de huidige regering, voorzag in een ingrijpende 

hervorming van de Staat tot een efficiënter Federale Staat en meer autonome entiteiten. 

De federale bevoegdheden betreffende de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg en de 

personenzorg, de gezinsbijslag en op het vlak van Justitie werden in 2014 overgedragen 

aan de gemeenschappen en de gewesten. Het systeem van financiering van de 

gemeenschappen en de gewesten werd grondig herzien door het geven van meer 

financiële verantwoordelijkheid voor de gefedereerde entiteiten, en ter verstrekking van 

een eerlijke financiering van de Brusselse instellingen. Ten slotte werd een oplossing 

gevonden voor het probleem van het electorale arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 

De wetgeving op het niveau van de overdracht van bevoegdheden werd in juli 2014 van 

kracht. 

2. De federale wetgevende macht 

25. Deze macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning, de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers en in de door de Grondwet aangewezen gevallen door de 

Senaat. 

26. De leden van de twee Kamers vertegenwoordigen de natie en niet alleen degenen die hen 

hebben verkozen. Voor de gevallen bepaald in de Grondwet zijn de verkozen leden van 

elke kamer verdeeld in een Franse taalgroep en een Nederlandse taalgroep op de wijze 

vastgesteld door de wet. 

27. De Kamers komen rechtmatig bijeen elk jaar en moeten ten minste 40 dagen samen 

blijven. De Koning verklaart de sessie gesloten. Hij kan de Kamers opschorten of 

ontbinden volgens de modaliteiten vastgelegd in de Grondwet. Elk parlementair door de 

Koning benoemd als Minister zetelt niet langer en hervat zijn mandaat pas wanneer zijn 

ministeriële plichten worden beëindigd. 

28. Het recht van initiatief behoort tot de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en 

in de door de Grondwet aangewezen gevallen tot de Senaat: wetsontwerpen gaan uit van 

de uitvoerende macht, wetsvoorstellen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in 

de door de Grondwet aangewezen gevallen van de Senaat (parlementair initiatief). 

29. Behalve voor de begroting en voor de wetten die een speciale meerderheid vereisen, 

bestaat er een alarmmechanisme ter voorkomen van de aanneming van een project of een 

wetsvoorstel waarvan de bepalingen een ernstige aantasting van de betrekkingen tussen 

de taalkundige groepen met zich mee zou brengen. In dit geval wordt de parlementaire 

procedure voor 30 dagen in afwachting van een met redenen omkleed advies van de 

Ministerraad geschorst. 

30. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden door rechtstreekse algemene 

verkiezingen verkozen. De eisen om in aanmerking te komen zijn als volgt: 

• Belg zijn; 

• Geniet van de burgerlijke en politieke rechten; 
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• De leeftijd van 18 jaar oud hebben, gedomicilieerd zijn in België. 

31. De ambtstermijn van een afgevaardigde is vijf jaar. (en dit laatste is nu verenigbaar met de 

uitoefening van een mandaat in een raad van de gewesten of van de gemeenschappen, 

evenals met een ministeriële functie). De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een 

monopolie op de politieke controle van het politieke optreden van de federale regering 

(nominatie en motie van afkeuring). Meer nog zij is uitsluitend bevoegd op 

begrotingsgebied aangezien zij alleen de financieringswet opmaakt en de begroting stemt. 

De Kamer geniet ook exclusieve bevoegdheid met betrekking tot de verlening van 

naturalisatie, de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van Ministers, de 

vastlegging van het contingent van het leger en voor alle materies die niet bedoeld 

worden in de artikelen 77 en 78 van de Grondwet. 

32. De Senaat bestaat uit 60 senatoren vanaf 25 mei 2014. Er zijn geen rechtstreekse 

verkiezingen meer. 

Sinds de federale parlementsverkiezingen van 2014 wordt de Senaat samengesteld uit: 

 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten) komen 

en 10 gecoöpteerde senatoren. 

o Voor de deelstaatsenatoren betreft het 29 senatoren aangeduid door het 

Vlaams Parlement, 10 senatoren aangeduid door het Parlement van de Franse 

Gemeenschap, 8 senatoren aangeduid door het Waals Parlement, 2 senatoren 

aangeduid door de Franse taalgroep in het Brussels Parlement en 1 senator 

aangeduid door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.  

o De 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) worden 

aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer. 

Zie http://www.senate.be/www/?MIval=/WieIsWie/Samenstelling&LANG=nl 

33. De configuratie van de Senaat komt neer op een vertegenwoordiging van de gefedereerde 

eenheden.  

34. De vereiste leeftijd om als senator te worden verkozen is 18 jaar. 

35. In de door de Grondwet opgesomde materies heeft de Senaat identieke bevoegdheden als 

die van de Kamer (tweekamerstelsel), namelijk: de verklaring van de herziening van de 

Grondwet en de herziening; de stemming van bepaalde wetten met betrekking tot de 

structuren en de fundamentele belangen van de Staat; bepaalde vragen betreffende 

internationale relaties (wetten betreffende omzetting verdragen); de organisatie van de 

hoven en rechtbanken en wetgeving betreffende de Raad van State; de wetten betreffende 

de goedkeuring van samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen de Staat, de 

Gemeenschappen en de Gewesten. 

36. De Senaat heeft een exclusieve bevoegdheid met betrekking tot de afwikkeling van de 

belangenconflicten tussen de federale en gefedereerde parlementaire vergaderingen. 

Bovendien worden projecten betreffende omzetting van internationale verdragen 

goedgekeurd door de twee vergaderingen na voorlegging door de regering eerst aan de 

Senaat, en vervolgens aan de Kamer, wat moet toelaten in eerste instantie dat zij een 

belangrijker rol te spelen hebben op het gebied van internationale vraagstukken. 

 

 

http://www.senate.be/www/?MIval=/WieIsWie/Samenstelling&LANG=nl
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3. De federale uitvoerende macht 

37. De federale uitvoerende macht, zoals geregeld door de Grondwet, behoort tot de Koning. 

In feite is de structuur van de uitvoerende macht tweekoppig aangezien zij de Koning en 

de Ministers omvat. De Koning ziet zich bekleed door de Grondwet met verschillende 

rechten waarvan de uitvoering is geëvolueerd in de tijd, zelfs als de tekst van de 

Grondwet niet is gewijzigd. 

38. De persoon van de Koning is onschendbaar: 

• Op burgerlijk vlak: er kan geen beroep worden ingesteld tegen hem, indien het zaken 

betreft met betrekking tot zijn erfgoed wordt hij vertegenwoordigd door de administrateur 

van zijn burgerlijke lijst; 

• op strafrechtelijk vlak: geen enkel vervolging kan worden begonnen tegen hem; 

• op het politiek vlak: alleen de Minister die tegen tekent of het handelen van de Koning 

dekt, is verantwoordelijk. Deze bevoegdheden betreffen alleen de Koning zelf en breiden 

zich niet uit tot leden van zijn familie. 

39. De Koning neemt enkel bezit van de troon nadat de eed werd afgelegd voor de verenigde 

Kamers. De Koning benoemt en ontslaat zijn ministers waarvan de functies uitsluitend 

gereserveerd zijn voor de Belgen. 

40. De Ministerraad telt maximaal 15 leden, evenveel Franstalige als Nederlandstalige 

Ministers (beginsel van gelijke behandeling), de Minister-president eventueel 

uitgezonderd. 

41. De Ministers zijn verantwoording schuldig aan de Kamer van afgevaardigden. Geen 

enkele Minister kan worden vervolgd of gezocht als gevolg van de opinies die hij bij de 

uitoefening van zijn functies zou hebben geuit. 

42. Ministers worden uitsluitend beoordeeld door het Hof van beroep voor strafbare feiten die 

zij zouden hebben begaan bij de uitoefening van hun functies. Dit is ook zo voor de 

misdrijven die zouden zijn gepleegd door de Ministers buiten de uitoefening van hun 

functies en waarvoor zij worden veroordeeld tijdens de uitoefening van hun functies. De 

wet bepaalt de wijze van procedure tegen hen, zowel tijdens de vervolging als bij het 

proces. 

43. De Koning benoemt en ontslaat Federale staatssecretarissen die, toegevoegd aan een 

Minister, leden zijn van de Federale regering, maar die geen deel uitmaken van de 

Ministerraad. 

44 De Koning verleent de rang in het leger en benoemt de ambtenaren behoudens de 

uitzonderingen door de wetten vastgelegd. 

45. De Koning vaardigt de regels en de besluiten nodig voor de uitvoering van wetten. Hij 

bekrachtigt en kondigt de wetten af.  

46. De Koning benoemt rechters en voert vonnissen en arresten uit, hij beschikt over de 

uitoefening van het recht van gratie. Hij heeft ook het recht om munt te slaan uit de 

handhaving van de wet, om de titels van adel te verlenen zonder er enig privilege aan te 

verbinden, militaire orders te geven door het observeren van de voorschriften van de wet 

in dat opzicht. 
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4. De Gemeenschappen 

47. Elke gemeenschappelijke en regionale entiteit beschikt over een Parlement en een 

regering. 

48. De bevoegdheden van het Vlaamse Gewest worden uitgevoerd door de instellingen van de 

Vlaamse Gemeenschap. Er is dus een eenheid van regionale en communautaire Vlaamse 

instellingen. Dit is niet hetzelfde voor de andere entiteiten zoals de Franse Gemeenschap, 

de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

(a) De parlementen 

49. Het Vlaams Parlement telt 124 leden, dat wil zeggen de 118 die rechtstreeks in het 

Vlaams Gewest zijn verkozen en 6 leden van de Nederlandse taalgroep van het Parlement 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

50. Het Parlement van de Franse Gemeenschap telt 94 leden met inbegrip van 75 leden van 

het Parlement van het Waals Gewest en 19 leden verkozen door de Franse taalgroep van 

het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

51. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 25 directe verkozenen. 

52. Het mandaat van lid van een Parlement is in beginsel onverenigbaar met dat van 

Volksvertegenwoordiger of Senator, met uitzondering van gemeenschapssenatoren die 

hun gemeenschap in de Federale Senaat vertegenwoordigen. De afschaffing van het 

dubbel mandaat verwijst alleen naar de cumulatie van federale parlementaire functies en 

regionale of communautaire parlementaire functies. De gezamenlijke kwaliteit van een 

lid van een regionale raad en een lid van de gemeenschapsraad is nog steeds 

grondwettelijk mogelijk. 

53. Drie parlementen (Vlaamse, Franse Gemeenschap en het Waals Gewest) beschikken, 

binnen bepaalde grenzen, over een grondwettelijke autonomie, t.t.z. dat de decreten die 

zij aannemen met een versterkte meerderheid, de vragen met betrekking tot verkiezingen, 

de samenstelling en de werking van raden en hun regering kunnen regelen. 

54. De leden van de Parlementen van de gemeenschappen en de gewesten worden verkozen 

voor een periode van vijf jaar. Ze worden volledig vernieuwd om de vijf jaar; ze kunnen 

niet worden ontbonden vóór het einde van de regeringsperiode. 

(b) De regeringen 

55. De leden van de regeringen van elke gemeenschap of gewest worden verkozen door het 

Parlement, maar niet noodzakelijkerwijs binnen dit Parlement. De leden van de regering 

zijn beëdigd in de handen van de Voorzitter van het Parlement die hen verkozen heeft. De 

politieke en juridische verantwoordelijkheden van deze uitvoerende leden zijn berekend 

op deze die gangbaar zijn op het federale niveau. 

(c) De materiële bevoegdheden van de gemeenschappen 

56. Deze bevoegdheden hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

57. Culturele zaken. De grondwetgever verwijst op algemene wijze naar het concept van 

"culturele zaken". Dit omvat onder meer de verdediging van de taal, de Schone Kunsten, 
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het cultureel erfgoed, de steun aan de pers, het jeugdbeleid, de vrije tijd, de intellectuele, 

morele, sociale en artistieke opleiding. 

58. Onderwijs. Praktisch het totale onderwijs, van kleuterscholen tot universiteiten, werd 

overgedragen aan de Gemeenschappen. Deze bevoegdheid beoogt zowel de organisatie 

van het onderwijs als de erkenning en de subsidies aan het onderwijs ingericht door 

andere organisatoren. 

59. Op dit gebied beperken zich de bevoegdheden van de federale overheid tot de vaststelling 

van het begin en het einde van de leerplicht, de minimale voorwaarden voor de 

toekenning van diploma's, en de pensioenregeling. 

60. Het gebruik van talen. Artikel 30 van de Grondwet bepaalt dat het gebruik van talen vrij 

is; het kan alleen maar geregeld worden door de wet en enkel voor bestuurs-

aangelegenheden en voor gerechtelijke zaken. 

61. De Franse en Vlaamse Gemeenschappen zijn bevoegd voor de regeling van het gebruik 

van talen voor drie onderwerpen: de administratieve aangelegenheden; het onderwijs in 

de instellingen opgericht, gefinancierd door de publieke overheid; de sociale 

betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook de handelingen en 

documenten van de bedrijven die worden opgelegd door de wet en de reglementering. 

62. Deze communautaire bevoegdheid wordt uitgeoefend op een beperkter grondgebied in 

vergelijking met andere communautaire bevoegdheden. Het federale Parlement is 

bevoegd voor het tweetalige Brussel Hoofdstedelijk Gewest, voor de Duitstalige regio, 

voor de diensten waarvan de activiteit verder reikt dan het taalgebied waarin zij zijn 

gevestigd, voor de federale en internationale instellingen door de wet aangewezen en 

waarvan de activiteit gemeenschappelijk is voor meer dan één Gemeenschap, voor de 

gemeenten met een speciale talenregeling. 

63. De gemeenschappen oefenen eveneens internationale bevoegdheden uit voor de materies 

die hun eigen zijn. 

64. Het grondgebied van België bestaat uit vier taalgebieden: 

(a) de regio van de Nederlandse taal met de vijf Vlaamse provincies; 

(b) de regio van de Franse taal met de vijf Waalse provincies, met uitzondering van de 

negen gemeenten van de Duitstalige regio die trouwen ook deel uitmaken van de 

provincie Luik; 

(c) de tweetalige regio Brussel-hoofdstad die de 19 gemeenten in het gelijknamige 

arrondissement omvat; 

(d) de speciale regeling voor de Duitstalige Gemeenschap. 

65. De Grondwet wijst aan de Duitstalige Gemeenschap identieke bevoegdheden toe als aan 

de andere twee Gemeenschappen, maar deze zijn uitgewerkt door een wet bij gewone 

meerderheid. 

66. Deze Gemeenschap kan ook bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest beoefenen 

op basis van door de regeringen van deze twee entiteiten gesloten overeenkomsten. 
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67. Om de vermenigvuldiging van instanties te voorkomen, heeft de grondwetgever aan de 

wetgever dus toegelaten om bepaalde taken toe te vertrouwen aan de Duitstalige 

Gemeenschap. 

68. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bestaat uit 25 leden bij algemeen 

stemrecht verkozen en de regering telt vier leden, die hun eigen administratie sturen. 

69. De wetgever heeft speciale statuten, in de vorm van taalkundige "voorzieningen", aan 

gemeenten grenzend aan de grenzen van de taalgebieden en rond Brussel, met meer of 

minder sterke taalminderheden verleent. 

70. De persoonsgebonden materies. Deze term beoogt de materies die, door hun aard, nauw 

met de mensen in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling verbonden zijn. 

71. Een bijzondere wet heeft de persoonsgebonden materies verdeeld in vier blokken (de 

eerste cultuur is boven besproken): 

(a) Gezondheidszorg: erkenning van zorgverstrekkers en zorginstellingen, kwaliteits-

bewaking van zorginstellingen (eerstelijnszorg, ziekenhuizen, preventieve gezondheids-

zorg, thuiszorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en verslaving), 

hulp aan bejaarden en preventie 

(b) Bijstand aan personen: jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang, 

gezinstoelagen (bv. kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie), bejaarden- en 

gehandicaptenbeleid, het gelijkekansenbeleid en de integratie van migranten 

(c) Justitie: vervolgingsbeleid, jeugdsanctierecht, eerstelijns juridische bijstand en 

justitiehuizen. 

72. Deze communautaire bevoegdheden zijn gekoppeld aan uitzonderingen waarvoor de 

federale macht bevoegd blijft. De ziekte- en invaliditeitsverzekering op het gebied van 

het gezondheidsbeleid en bepaalde vragen van burgerlijk recht, strafrecht en rechterlijke 

organisatie in de jeugdsector behoren tot de bevoegdheid van de laatstgenoemde.  

73. De communautaire materies omvatten eveneens bevoegdheden op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek, van ontwikkelingssamenwerking en het administratieve 

toezicht op de lokale gemeenschappen (provincies en gemeenten). 

5. De Gewesten 

74. België omvat drie Gewesten verschillend van de drie Gemeenschappen: het Vlaamse 

Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De respectieve 

bevoegdheden zijn identiek voor de eerste twee, de laatste wordt gekenmerkt door zijn 

eigen mechanismen, met inbegrip namelijk van het samenleven op zijn grondgebied van 

Franstaligen en Nederlandstaligen en zijn status als hoofdstad. 

6. De grondwettelijke bepalingen met betrekking tot de rechten van de mens 

75. De Belgische Grondwet in Titel II "de Belgen en hun rechten" erkent een groot aantal 

fundamentele burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Artikel 22 

bis geïntegreerd in 2000, voorziet in de eerbiediging van de morele, fysieke, 

psychologische en seksuele integriteit van het kind. Artikel 11 bis introduceert de 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het bijzonder om hun gelijke toegang tot 

verkozen en openbare mandaten te bevorderen. In 2005, werd de afschaffing van de 
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doodstraf opgenomen in artikel 14 bis van de Grondwet. In zijn artikel 191 garandeert de 

Grondwet vreemdelingen een gelijkwaardige bescherming zoals die voor de eigen 

onderdanen is vastgesteld. 
 

76. Het Belgische federalisme is een federalisme van samenwerking. Er is geen hiërarchisch 

onderscheid tussen (normen van) het federale niveau en de gefedereerde entiteiten. Indien 

de normen van een autoriteit afbreuk kunnen doen aan de belangen of de bevoegdheden 

van een andere autoriteit, is een bemiddelingsprocedure voorzien of een tussenkomst van 

het Grondwettelijk Hof. De gefedereerde entiteiten, eventueel met de federale autoriteit, 

kunnen ook samenwerken in sommige gebieden, deze samenwerking kan worden 

geformaliseerd in formele overeenkomsten. 

 

7. De rechterlijke macht 

77. Ter verzekering van de rechtsstaat wordt de rechterlijke macht uitgeoefend door 

onafhankelijke hoven en rechtbanken. Het Belgische justitieel systeem bestaat uit 

burgerlijke, strafrechtelijke en gespecialiseerde rechtbanken. Hoven van beroep, 

arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van 

koophandel, de vredegerechten en de politierechtbanken, zijn bevoegd volgens de aard en 

de mate van het geschil. Het Hof van Cassatie staat borg voor de eerbiediging van het 

recht door de hoven en rechtbanken. De Hoge Raad van Justitie behandelt de klachten 

met betrekking tot het functioneren van justitie en geniet van een onderzoeksbevoegdheid 

in de materie. Een beroepsprocedure is mogelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon 

die een belang justifieert bij de Raad van State tegen onregelmatige administratieve 

handelingen. De wetten, decreten, ordonnanties en het geheel van de rechten van de mens 

worden gecontroleerd door het Grondwettelijk Hof.  

78. België is partij bij de belangrijkste internationale mensenrechteninstrumenten en heeft dus 

de uitgebreide verplichtingen inzake de bescherming van deze rechten onderschreven. 

Het heeft ook het facultatief Protocol ondertekend bij het Verdrag tegen foltering, het 

facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 

evenals het Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen 

gedwongen verdwijning. 

 

C. De economische en sociale rechten 

1. Het recht op bescherming van de gezondheid 

79. België beschouwt het aanbod van kwalitatieve zorg, toegankelijk voor iedereen en tegen 

een betaalbare prijs, als één van de essentiële missies. Het percentage van het BNP 

besteedt aan gezondheidszorg is 10,2%. Eén van de grootste successen van België is de 

quasi universele dekking van de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor haar bevolking. 

 

80. De Belgische gezondheidszorg is voornamelijk georganiseerd op twee niveaus, d.w.z. 

federaal en regionaal/gemeenschap. In wezen is de federale overheid verantwoordelijk 

voor de reglementering en de financiering van de verplichte ziekteverzekering, de 

bepaling van de criteria voor de erkenning, de financiering van ziekenhuizen, de 

wetgeving met betrekking tot beroepskwalificaties, de registratie van geneesmiddelen en 
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het toezicht op hun prijzen. Gewest- en gemeenschapsregeringen zijn onder andere 

bevoegd op hun grondgebied, voor preventieve gezondheidszorg, gezondheidsopvoeding 

en bepaalde aspecten van de gezondheidszorg. 

81. De organisatie van de zorg is gebaseerd op de volgende beginselen: aandacht wordt 

geschonken aan de patiënt, ‘evidence based’ geneeskunde en ‘evidence based’ 

gezondheidsbeleid, de coherentie en de complementariteit, de nadruk gelegd op het 

continuüm van de zorg voor, tijdens en na de toelating tot een zorginstelling, de 

vereniging van verschillende disciplines rond zorgprogramma's en, ten slotte, de 

financiering op basis van gerechtvaardigde toegang en verantwoordelijke activiteiten. De 

samenhang van het gezondheidsbeleid in België wordt geleverd door het regelmatig 

organiseren van ministeriële conferenties over "gezondheid". De veiligheid en de 

gezondheid op het werk zijn als deel van het arbeidsrecht een federale bevoegdheid 

gebleven door middel van het concept van welzijn op het werk, dat is ontwikkeld in de 

wet van 4 augustus 1996 en al de uitvoeringsbesluiten. 
 

82. In de Franse Gemeenschap zijn de vijfjarenplannen voor de promotie van de gezondheid 

opeenvolgend ontwikkeld met verwijzing naar de beginselen van de promotie van de 

gezondheid van het Handvest van Ottawa. Het Waals Gewest organiseert talrijke 

hulpverleningen en ambulante zorg en verzekert, zoals de Vlaamse Gemeenschap, de 

erkenning van ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen. Op het grondgebied van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de Franse en Vlaamse Gemeenschappen, de 

Franse en Vlaamse gezamenlijke gemeenschapscommissies een beleid gevoerd voor de 

bevordering van de gezondheid die tot doel heeft toe te laten dat elke persoon een 

antwoord bekomt aangepast aan zijn noden. De politieke doelstelling van de Vlaamse 

Gemeenschap is voorwaarden te creëren ter bevorderen, beschermen en herstellen van de 

gezondheid en het welzijn van huidige en toekomstige bevolking, met het oog op het 

realiseren van een optimaal niveau van gezondheid en welzijn van elke burger.  
 

83. De primaire gezondheidszorgen zijn overigens één van de gebieden van uitmuntendheid 

van de Belgische Technische Coöperatie. Het hoofddoel is de toegang van de arme 

bevolking tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, en tegen minimale kosten. 

 

2. Het recht op fatsoenlijke huisvesting 

84. Er is geen uitgebreide officiële telling voor het hele land van het aantal daklozen en het 

aantal personen zonder huisvesting. Verschillende maatregelen werden genomen op het 

federaal niveau om de toegang van de daklozen tot huisvesting en hun sociale rechten te 

vergemakkelijken: 

• eenieder die de status van dakloze verliest en een woning die als een 

hoofdverblijfplaats fungeert verkrijgt, komt in aanmerking voor de toekenning van een 

éénmalige premie; 
• elke dakloze persoon die van een geïndividualiseerd project voor sociale integratie 

geniet, met een OCMW en, indien mogelijk, met een externe sociale organisatie, die 

ondersteuning en expertise bijbrengt, kan aanspraak maken op bijstand die behouden 

wordt; 

• gedurende één jaar tot twee jaar, wanneer een begunstigde de status van daklozen 

verliest. 
Tussen de andere interventieverbeteringen, kan men citeren de toekenning van subsidies 

aan het OCMW voor de tussenkomst in de basiskosten van onderpand voor de huur en de 
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wet die beoogt aan het OCMW de missie toe te vertrouwen van begeleiding en financiële 

en sociale bijstand in het kader van de levering van energie aan de armste mensen. 
Elk van de regio’s is bevoegd voor sociale huisvesting. 

 

3. Het recht op sociale zekerheid 

85. Het recht op sociale zekerheid wordt gewaarborgd door artikel 23 van de Belgische 

Grondwet. Er zijn hoofdzakelijk drie regelingen van de sociale zekerheid in België: die 

van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er bestaan een paar verschillen tussen 

deze systemen, maar zij dekken alle risico’s beoogd door het Verdrag nr. 102 van de IAO 

betreffende de minimumnorm van de sociale zekerheid door België geratificeerd. 

 

86. België ratificeert ook de Code Europese sociale zekerheid van de Raad van Europa, zoals 

gewijzigd bij het Protocol bij deze Code waarin hogere normen werden vastgelegd. 

 

87. In haar opmerkingen van 2007 met betrekking tot de uitvoering van het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake economische, sociale en culturele rechten, verklaart het Comité 

voor economische, sociale en culturele rechten dat het "stelt met voldoening vast dat de 

stelsels van sociale zekerheid en gezondheid van de Staat die partij is zich onderscheiden 

door hun hoge kwaliteit, hun volledigheid en hun quasi universele dekking". 

Verbeteringen zijn echter altijd mogelijk. Dus, in de afgelopen jaren, heeft de regering 

toegezegd de bescherming van bepaalde categorieën van de bevolking: de zelfstandigen, 

de vrijwilligers, dienstboden en kunstenaars te versterken. In het kader van het behoud 

van verworven rechten van migrerende werknemers, in het bijzonder betreffende 

pensioenen, worden inspanningen ondernomen ter intensivering van het Belgisch netwerk 

van bilaterale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid. 

 

4. Het recht op werk 

88. Het recht op werk is ook erkend in artikel 23 van de Grondwet. België past dit recht toe in 

overeenstemming met internationale verdragen en Europese wetgeving. Dientengevolge 

leiden de federale autoriteiten en vooral de regio's een offensief werkgelegenheidsbeleid 

om werkloosheid te bestrijden en de tewerkstelling te vergroten. Sinds 2004 wordt een 

begeleidingsplan van werklozen geïmplementeerd door de bevoegde autoriteiten. Het 

beleid betreffende werkgelegenheid van het Koninkrijk is onderdeel van de 

werkgelegenheidsstrategie van de Europese Unie, die één van de pijlers van de globale 

economische en sociale strategie van 'Europa 2020' is. 

 

89. Vanaf het najaar van 2008 werd het werkgelegenheidsbeleid geconfronteerd met de 

gevolgen van de wereldwijde financiële crisis. De inspanningen van de autoriteiten 

werden vooral gericht op het behoud van werkgelegenheid en begeleiding en op de steun 

en de heroriëntatie van degenen die hun baan hebben verloren als gevolg van de 

economische problemen. Demografische veranderingen, de globalisering, de 

technologische evolutie en de noodzaak om zich te oriënteren naar een groene Ecco-

efficiënte economie vereisen een ambitieuze werkgelegenheidsstrategie in de komende 



102 
 

jaren, zelf afhankelijk van een verbetering in de macro-economische context van het 

geheel en van investeringen in duurzame ontwikkeling. 
 

90. Het arbeidsrecht berust op wetgeving en vele collectieve arbeidsovereenkomsten 

onderhandeld op interprofessioneel niveau, op het sectorale niveau en op bedrijfsniveau, 

die deel uit maken van een hiërarchie van de normen die bij wet is ingesteld. Een korps 

van sociale bemiddelaars is belast met het voorkomen en oplossen van arbeidsgeschillen 

zonder afbreuk te doen aan de taken van de arbeidsrechtbanken en de bevoegde 

arbeidshoven ter regeling van individuele arbeidsgeschillen. De sociale partners, naast 

hun interventies in collectieve onderhandelingen, geven regelmatig advies aan de 

regering over arbeidsvraagstukken, werkgelegenheid en sociale zekerheid binnen federale 

en regionale adviesraden, en nemen deel aan het beheer van de sociale 

zekerheidsinstellingen. 
 

91. Binnen hun externe sociale beleid ondersteunen de regeringen van de federale en 

gefedereerde entiteiten actief het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de 

internationale arbeidsnormen alsook de activiteiten voor de bevordering van fatsoenlijk 

werk, het globale banenverdrag en de opvolging van de Verklaring van de IAO 

betreffende de sociale rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering van 2008. De 

regering maakt van de verbetering van de arbeidsomstandigheden en van de 

werkgelegenheid in de wereld een fundamentele hoeksteen van haar beleid met het doel 

een concrete sociale dimensie aan de mondialisering te verzekeren. 

 

5. De gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de discriminatie op grond van geslacht en 

geweld tegen vrouwen 
 

92. In België legaliseren en ontwikkelen de verschillende machten het beleid betreffende 

gelijkheid van vrouwen en mannen binnen hun respectieve bevoegdheden. Sinds februari 

2002 garandeert de Belgische Grondwet uitdrukkelijk het beginsel van gelijkheid van 

vrouwen en mannen. De wetgevers worden aangemoedigd om specifieke maatregelen te 

nemen ter verzekering aan de burgers van de gelijke uitoefening van rechten en vrijheden 

en ter bevordering van een gelijke toegang van vrouwen en mannen tot verkozen en 

openbare mandaten. Dank zij de invoering van quota door verschillende wetten en 

decreten sinds 2002 ter oplegging van pariteit in kieslijsten en de afwisseling van 

kandidaten van beide geslachten op de eerste twee plaatsen van deze lijsten, kan men een 

zeer gevoelige vooruitgang waarnemen voor vrouwen op het gebied van de politieke 

besluitvorming. Een regel van samenstelling 1/3-2/3 is ook in het algemeen opgelegd in 

de advies- en beheerorganen. 

 

93. De institutionele mechanismen gewijd aan de strijd tegen discriminatie op grond van 

geslacht en de bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen werden ook 

aanzienlijk versterkt. Een Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd 

opgericht op federaal niveau eind 2002 om te waken over het respect voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen. Klachtenkantoren betreffende discriminatie zijn opgericht in 12 

steden in het Vlaams Gewest, en één in Brussel sinds juli 2008. In het kader van de 

protocollen gesloten met het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap, ontwikkelt het 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een soortgelijk netwerk in Wallonië. 

De Waalse regering heeft in 2003 een Raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
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opgericht die een adviserende rol heeft. Een anti-discriminatie-regeling voor 

werkzoekenden en werkgevers bestaat sinds 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

94. Een grondige hervorming van de wetgeving ter bestrijding van de verschillende vormen 

van discriminatie werd uitgevoerd in 2007 en 2008 door alle bevoegdheidsniveaus ter 

verbetering van de bescherming van personen. Discriminatie op basis van geslacht, met 

inbegrip van zwangerschap, moederschap, geboorte en de verandering van geslacht, 

evenals het aanzetten tot discriminatie worden burgerlijk en strafrechtelijk gestraft. 
 

95. Talrijke veelbelovende instrumenten werden ontwikkeld om de bestrijding van geweld in 

de politiek en de verschillende actiegebieden te institutionaliseren. Het nationale 

actieplan (NAP) 2010-2014 ter bestrijding van geweld tussen partners had tot doel om het 

partnergeweld, de genitale verminking, het geweld gerelateerd met gedwongen 

huwelijken en eer aan te pakken. Het actieplan is het resultaat van een samenwerking 

tussen de federale en gefedereerde entiteiten en implementeert honderden concrete 

maatregelen komende uit een multidisciplinaire aanpak rond verschillende strategische 

doelstellingen zoals de ontwikkeling van kennis en de verbetering van het begrip, de 

informatie en de voorlichting, de preventie en de opsporing van geweld, de 

slachtofferhulp en het toezicht op de auteurs, een politionele en juridische aangepaste 

aanpak. Het actieplanontwerp integreert het al goedgekeurd plan van de Franse 

Gemeenschap en het Waals Gewest. Een steunpunt werd gecreëerd binnen het Instituut 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, om te waken over het vervolg van het 

nationale actieplan ter bestrijding van geweld tussen partners. 
 

96. Sinds 2001 straft de Belgische wet ook het feit van de uitvoering, van de 

vergemakkelijking of de bevordering van elke vorm van verminking van de genitaliën 

van een persoon van het vrouwelijk geslacht, met of zonder haar toestemming, voor een 

termijn van drie tot vijf jaar gevangenisstraf. In 2007 heeft België ook wetgeving die 

gedwongen huwelijken sanctioneert. Er bestaat bovendien sinds 2006 een jaarverslag op 

nationaal niveau dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen meet, om de publieke 

machten te helpen passende maatregelen in dit verband te nemen. Dankzij al deze 

maatregelen steeg België van de 33ste naar de 14e plaats in 2010 in de Globale 

Genderkloof Index. 

 

6. De rechten van personen met een handicap 

97 België heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het 

facultatieve Protocol van 2 juli 2009 geratificeerd, en voerde het bewakingsmechanisme 

uit (artikel 33) dat de rapportage maar dat ook de dagelijkse tenuitvoerlegging van het 

Verdrag zal ondersteunen, en dit in nauwe samenwerking met de personen met een 

handicap zelf en hun vertegenwoordigers. De realisatie van dit mechanisme moet een 

breed en coherent beleid ten aanzien van een groter respect voor de mensenrechten van 

personen met een handicap ondersteunen. 

 

98. De wet van 10 mei 2007, ter vervanging van die van 25 februari 2003 en ter bestrijding 

van bepaalde vormen van discriminatie, maakt van directe of indirecte discriminatie op 

grond van handicap een strafbaar feit, in alle gebieden, maar ook door het ontbreken van 

redelijke accommodatie. Het centrum voor gelijke kansen en de strijd tegen racisme 

behandelt klachten (289 dossiers geopend in 2009) van personen met een handicap. Deze 
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hebben betrekking op 40% van de sector goederen en diensten (vervoer, nutsbedrijven, 

recreatie, huisvesting, ...) en 30% sector werkgelegenheid. Een anti-discriminatie 

wetgeving bestaat ook op het niveau van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

 

99. Bovenop de verdeling van de bevoegdheden tussen de gefedereerde entiteiten en de 

Federale Staat betreffende personen met een handicap gaan de politieke bezorgdheden en 

de wetgevende initiatieven unaniem sinds een tiental jaar, in de zin van een grotere 

integratie van personen met een handicap in het maatschappelijk middenveld en meer 

rekening houdend met hun behoeften in een aantal levensdomeinen ("mainstreaming" van 

invaliditeit, ook bekend als handistreaming). 

 

100. In termen van gelijke kansen voor iedereen, maar rekening houdend met ook de 

specifieke behoeften van personen met een handicap, werd bijzondere aandacht 

geschonken aan de toegankelijkheid van de infrastructuur, het vervoer en de informatie- 

en communicatietechnologieën (bindende normen), aan de tewerkstelling van mensen 

met een handicap (activering werkgelegenheid en strijd tegen de werkloosheid, 

ontwikkeling van maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid), maar ook 

steun voor studenten met een handicap (niet alleen in speciaal onderwijs maar ook meer 

recentelijk in het algemeen onderwijs alsook het hogere onderwijs). 

 

7. De strijd tegen de armoede 

101. In ons land, nochtans ingedeeld bij de rijkste, leeft 15,2% van de bevolking onder de 

armoedegrens. In 2008 heeft België berust met een federaal plan ter bestrijding van 

armoede dat 59 specifieke maatregelen betreffende inkomen, werkgelegenheid, 

gezondheid, huisvesting, toegang tot energie- en nutsbedrijven bevat. Dit plan heeft ook 

het ontwerp van een nieuw instrument met zich mee gebracht: de interfederale 

barometer van de armoede waarvan het doel is om de armoede in België beter bekend te 

maken. Het is gebaseerd op 15 indicatoren die de evolutie van de armoede in België 

meten en die toelaten doelgerichter toekomstige maatregelen te nemen. 

 

102. Zoals alle lidstaten van de Europese Unie bezit België ook een nationaal actieplan inzake 

sociale integratie en armoedebestrijding. Met betrekking tot het plan 2008-2010, gezien 

geen duidelijke daling van de armoede werd vastgesteld in België in de afgelopen jaren, 

werden de belangrijkste uitdagingen vastgelegd in 2006 verder vervolgd, te weten 

namelijk: 
• activering en diversiteit: meer werknemers onder risicogroepen; 
• een kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. 
• de bestrijding van kinderarmoede: de armoedecyclus doorbreken. 

 

103. België heeft ook een specifieke instelling, de dienst voor armoedebestrijding, bestaans-

onzekerheid en sociale uitsluiting, belast met de analyse van armoede in België op het 

gebied van de rechten van de mens, in overleg met, onder andere, de verenigingen die 

de armen, de sociale partners en de autoriteiten bij elkaar brengen. 
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R. Gegevens voor de omstandigheidsanalyse 
 

Gegevens en ervaringen uit talrijke statistieken, rapporten, enquêtes, speciale onderzoeksver-

slagen en programmaresultaten kunnen worden samengevat in een traditionele SWOT-

analyse ter bepaling van de belangrijkste sterke punten, zwakke punten, kansen en 

bedreigingen in verband met Belgische VGW systeem  in een breder perspectief. 
 

Tabel SWOT-analyse van het Belgische VGW-systeem  

 

Sterkten Zwakten 

Uitgebreide en moderne wetgeving over VGW 

Beleidsprogramma van de regering bevat een luik 

VGW  

Brede consensus over de nationale strategische 

hoofddoelstellingen betreffende VGW  

Goed opgeleide autoriteiten, inspecteurs en 

werkgevers-  en werknemersafgevaardigden inzake 

VGW 

Positieve trends tijdens de afgelopen 2 decennia 

betreffende veiligheid en gezondheid 

Stijgende interesse van de werkgevers om de 

verantwoordelijken te zijn voor veiligheid en 

gezondheid  

Succesvolle acties voor de veiligheid, de 

gezondheid en het arbeidsvermogen van de oudere 

werknemers 

Sterke onderzoek ondersteuning van de VGW en 

voor de activiteiten op het niveau van de werkpost 

Brede dekking van de VGW diensten (EDPB) met 

een moderne inhoud 

Actieve Europese en Internationale samenwerking 

betreffende beleid, activiteiten van de autoriteiten, 

onderzoek, opleiding en informatie 

Moeilijkheden om bij te blijven met het snel 

veranderende beroepsleven en de opkomst van 

nieuwe risico’s  

Gebrek aan dekking door de Welzijnswet van de 

zelfstandigen

Gebrek aan dekking van ongeveer 180,000 

KMO-ondernemers en de zelfstandigen, welke niet 

bezocht worden door de VGW inspectie 

Nivellering van de dalende trend van arbeids-

ongevallen tijdens de laatste paar jaar (rest-risico) 

Gebrek aan dekking van VGW en van VGW 

diensten voor de 180,000 kleinste ondernemingen 

Moeilijkheden om de arbeidsomstandigheden en 

de arbeidscontracten van migranten, mobiele 

werknemers en informele werknemers te 

controleren 

Verzoening van werk en gezinsleven, in het 

bijzonder voor ouders van kleine kinderen en voor 

werknemers met andere personen ten laste (bv 

oude familieleden) 

Minder succesvolle resultaten van pogingen om 

baan onzekerheid, stress en onredelijke werktijden 

te beheersen 

Kansen Bedreigingen 

 Effectieve tenuitvoerlegging van de nieuwe 

VGW wetgeving 

 Ontwikkeling van arbeidsomstandigheden ter 

bevordering van het arbeidsvermogen en het 

omgaan met werk (in het bijzonder onder oudere 

werknemers) 

 Sterke vernieuwing van het personeelsbestand in 

de komende 10 jaar met nieuwe vaardigheden, 

bekwaamheid en attitudes 

Ontwikkeling van nieuwe leidinggevende 

culturen en modern leiderschap ter opwaardering 

van VGW  en welzijn op het werk 

 Begrip VGW als een factor voor verbeterd 

welzijn, baan motivatie, productiviteit, kwaliteit, 

innovatie en concurrentievermogen 

 Effectief gebruik van nieuwe technologieën voor 

veiliger en gezonder werkplekken 

 Toename van risico’s als gevolg van de 

verzwakking van de controle van de 

arbeidsomstandigheden en de sterke besparingen 

 Uitsluiting van oudere werknemers door gebrek 

aan evenwicht tussen capaciteit en eisen 

 Verdwijning van de stilzwijgende kennis 

betreffende VGW door de pensionering van de 

babyboomers 

 Daling van de innovatie door de te hoge korte 

termijn eisen 

 Dreiging van een wereldwijde pandemie en 

risico's van de frontlinie werknemers in 

verschillende sectoren van het beroepsleven 

(grensbewakers, reisberoepen, internationale 

werknemers, gezondheidszorgwerkers) 

 Nieuwe onverwachte risico's van nieuwe vormen 

van arbeidsorganisatie, technologieën en stoffen 

 Nieuwe beroepsrisico’s gerelateerd aan de 

nucleaire technologie en het terrorisme 
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In het algemeen worden de problemen betreffende de basisveiligheid en de basisgezond-

heidszorg behandeld op een relatief efficiënte manier en vertonen ze een positieve trend. Er 

zijn verschillende mogelijkheden om te reageren op de nieuwe uitdagingen, waarvoor echter 

ook nieuwe benaderingen en nieuwe innovaties voor het geheel van de sociale dimensie in het 

beroepsleven, met inbegrip van veiligheid en gezondheidsculturen, nodig zijn. 
 

België met zijn goed ontwikkelde VGW beleid, moderne wetgeving, sociale dialoog, 

infrastructuren en menselijke hulpbronnen, heeft goede perspectieven voor het genereren van 

nieuwe antwoorden en oplossingen voor de problemen en uitdagingen. 

 

Verschillende nationale enquêtes over de VGW situatie in het land worden periodiek 

uitgevoerd door verschillende instellingen. 

 

Voorbeelden van nationale enquêtes vindt men op:  

 

http://www.oecd.org/eco/surveys/listofeconomicsurveysofbelgium.htm 
http://www.euhsid.org/ 

http://www.pwc.be/en/dispute-analysis-and-investigation/crime-survey.jhtml 

http://www.ggps.be/survey_en.htm 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-

belgium-2013_eco_surveys-bel-2013-en#page1 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/ 

http://qualitysafety.bmj.com/content/21/9/760.abstract 

http://www.baph.be/archive/2010workshop/Poster%20use%20of%20data%20by%20externals_final.p

df 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/eco/surveys/listofeconomicsurveysofbelgium.htm
http://www.euhsid.org/
http://www.pwc.be/en/dispute-analysis-and-investigation/crime-survey.jhtml
http://www.ggps.be/survey_en.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2013_eco_surveys-bel-2013-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-belgium-2013_eco_surveys-bel-2013-en#page1
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/
http://qualitysafety.bmj.com/content/21/9/760.abstract
http://www.baph.be/archive/2010workshop/Poster%20use%20of%20data%20by%20externals_final.pdf
http://www.baph.be/archive/2010workshop/Poster%20use%20of%20data%20by%20externals_final.pdf
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S. Samenvatting 
 

1. België heeft een VGW strategie die gebaseerd is op kennis en bekwaamheid, innovatie en 

productiviteit, en heeft een sterke sociale dimensie ontwikkeld die ondersteund wordt door 

de publieke sector. Het huidige regeringsprogramma bevat elementen voor de 

ontwikkeling van de kwaliteit van het beroepsleven en het aanmoedigen van het langer 

werken. De bevordering en ontwikkeling van werkcapaciteit en veiligheid en gezondheid 

op het werk zijn er belangrijke elementen van.  

Diensten in verband met veiligheid en gezondheid op het werk vormen belangrijke 

onderdelen voor de economosche en sociale ontwikkeling. Een hoog niveau van veiligheid, 

gezondheid en welzijn op het werk zijn natuurlijke gevolgen en belangrijk elementen van 

uitvoering en ontwikkeling van een dergelijk beleid. 

 

2. De Belgische wetgeving betreffende veiligheid en gezondheid op het werk en de 

interbedrijfsgeneeskundige diensten werden de afgelopen 18 jaar vernieuwd en voldoen 

goed aan de eisen van zowel de IAO-verdragen betreffende veiligheid en de gezondheid en 

de EU-richtlijnen. De nationale strategie inzake veiligheid en gezondheid op het werk 

wordt periodiek en na afloop geëvalueerd, en heeft als doel de uitvoering van de 

vernieuwde wetgeving en de continue verbetering en ontwikkeling van de voorwaarden 

voor werk, gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Het draagt ook bij tot de 

uitvoering van de regeringsprogramma's en de algemene strategie van het ministerie in alle 

aspecten van het beroepsleven, de werkomgeving, de veiligheid en de gezondheid. 

 

3. Een sterk Belgische beginsel is de zogeheten samenlevingsconsensus, gekenmerkt door 

solidariteit, wederzijdse verantwoordelijkheid en bereidheid om afspraken te maken over 

de toekomstige ontwikkeling van het beroepsleven en de maatschappij in het groot. Op de 

arbeidsmarkt wordt dit alles gerealiseerd binnen het proces van sociale dialoog, met 

inbegrip van collectieve onderhandelingen, collectieve overeenkomsten en samenwerking 

met de sociale partners. Alle strategieën en programma's die zich bezighouden met 

veiligheid en gezondheid op het werk worden opgesteld en uitgevoerd in het kader van de 

samenwerking met de sociale partners. 

 

4. De prioritaire problemen, geïdentificeerd door de verschillende partners, waren zeer 

parallel. Stress, geestelijk welzijn, musculoskeletale aandoeningen, arbeidsongevallen en 

beroepsziekten en de ontwikkeling van VGW diensten waren prioriteiten. 

 

5. De zwakke punten van het Belgische VGW-systeem worden geassocieerd met snelle 

veranderingen in het beroepsleven, de versnippering van de ondernemingen, de 

discontinuïteit van arbeidsovereenkomsten en de lage dekking van de diensten voor 

preventie en bescherming op het werk voor kleine ondernemingen en de zelfstandigen. 

 

6. De economische beoordeling en economische aspecten van veiligheid en gezondheid op het 

werk worden beschouwd als belangrijk naast de inhoudelijke aspecten van veiligheid en 

gezondheid. De gegevens van onderzoek tonen de positieve economische gevolgen van 

goede arbeidsomstandigheden. Talrijke aanmoedigingsinstrumenten zijn inherent in de 

Belgische pensioenregelingen, de stelsels van de ongevallenverzekering en in het systeem 

van de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De regeringsprogramma's 

voor de ontwikkeling van het beroepsleven bieden ondersteuning voor de parallelle 

ontwikkeling van moderne productie en de veiligheid en de gezondheid op het werk van de 

werknemers. 



108 
 

 

7. De mondialisering en de groeiende internationalisering van het Belgisch beroepsleven 

vragen ook naar actieve deelname aan internationale activiteiten op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. Goede paraatheid voor dergelijke activiteiten moet worden 

gewaarborgd door middel van intensief onderzoek, opleiding en via deelname aan 

internationale programma's, vooral die van de IAO, de Wereldgezondheidsorganisatie en 

andere intergouvernementele organisaties, evenals de EU-programma's voor veiligheid en 

gezondheid. 
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T. Het Belgisch nationaal profiel van VGW 
 

De nationaal VGW profiel van België met geselecteerde indicatoren volgt hieronder: 

 

1) Ratificatie van VGW normen van de IAO (100–0%)  95% 

2) Aantal VGW inspecteurs, aantal (0–10/100 000) =   42% 

3) Dekking van VGW inspecties 2013 (0–100%)  78,4% 

4) Dekking van schadevergoeding aan werknemers (0–100%)  95% 

5) Dekking van de diensten van de gezondheid op het werk (0–100%) 70% 

6) Nationaal beleid, strategie, programma, actieplan, doelstellingen, termijnen 

(0–100%)  

90% 

7) Nationaal profiel gemaakt (0–100%)  100% 

8) Asbest verboden (0–100%)  100% 

9) Nationale systeem betreffende chemische veiligheid op basis van Verdrag nr. 

170, GHS, CSDC, ICSCs (0–100%)  

100% 

10) Managementsystemen, toepassing van ILO-OSH 2001 (0–100%)  60% 

11) Opname- en meldingssysteem voor arbeidsongevallen/beroepsziekten (0–

100%)  

80% 

12) Kennismanagement en Informatiecentrum, ILO/CIS (0–100%)  100% 

13) Fatale ongevallenindex 2013 (gebaseerd op aantal dodelijke ongevallen 

(100–AI/100.000))  

99,9% 

14) Arbeidsongevallenindex 2013 (gebaseerd op aantal ongevallen met meer dan 

3 dagen werkonbekwaam (100–AI/1000))  

98,8% 

15) Lijst van beroepsziekten en vergoedingscriteria (0–100%)  100% 

16) Bewustmakingscampagnes (0–100%) 80% 

  
 

Nationaal VGW profiel van België 2013: zie volgende figuur
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3) Dekking van VGW inspecties (0–100%) = 
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4) Dekking van schadevergoeding aan 

werknemers (0–100%) = 95% 

5) Dekking van de diensten van de 

gezondheid op het werk (0–100%) = 70%  

6) Nationaal beleid, strategie, programma, 

actieplan, doelstellingen, termijnen (0–

100%) = 90% 

7) Nationaal profiel gemaakt (0–100%) = 

100%  

8) Asbest verboden (0–100%) = 100% 

9) Nationale systeem inzake chemische 

veiligheid op basis van Verdrag nr. 170, 

GHS, CSDC, ICSCs (0–100%) = 100% 

10) Managementsystemen, toepassing van 

ILO-OSH 2001 (0–100%) = 60%  

11) Opname- en meldingssysteem voor 

arbeidsongevallen / beroepsziekten (0–

100%) = 80% 

12) Kennismanagement en 
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14) Arbeidsongevallenindex 2011 (100–

AI/1000) = 98,8% 

15) Lijst van beroepsziekten en 

vergoedingscriteria (0–100%) = 100% 

16) Bewustmakingscampagnes (0–100%) = 

80% 
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