
 

 
Circulaire 2013 14 

EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK 

 

 
Revisie: 31/07/2017 

CIN 2013 014 
 

www.p-i.be 

  

1 / 5 

EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

DOEL VAN DE OPRICHTING 
 
 

Artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in de oprichting van externe 
diensten voor preventie en bescherming op het werk.  Binnen deze externe diensten 
worden afzonderlijke afdelingen opgericht, die belast zijn met het medisch toezicht 
op de werknemers. 
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de elementen van risico-evaluatie en 
risicobeheersing en van medisch toezicht op een geïntegreerde wijze kunnen 
worden behandeld.  De externe dienst vormt aldus één entiteit, waarin alle 
disciplines vertegenwoordigd zijn. 
De afzonderlijke afdelingen belast met het medisch toezicht bestaan uit 
arbeidsgeneesheren en zij voeren een aparte boekhouding en verslaggeving over 
hun activiteiten van medisch toezicht en hun preventieopdrachten.  De opdrachten 
van de afdeling belast met het medisch toezicht hebben dus ook een preventief 
karakter dat in de verslaggeving moet wordt benadrukt.  Deze afdelingen kunnen 
door de Gemeenschappen worden erkend, daar de federale overheid hen hiertoe 
niet kan verplichten. 
Daarnaast moet elke externe dienst worden erkend. Deze erkenning wordt 
georganiseerd overeenkomstig de artikelen II.3-44 tot en met II.3-51van de Codex. 

SPECIFIEK VOOR DE UITZENDSECTOR In afwijking van de Codex, kan een uitzendbureau voor zijn uitzendkrachten een 
beroep doen op meerdere externe diensten, voor zover er per kantoor steeds een 
beroep wordt gedaan op dezelfde externe dienst. 
Meerdere uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten gezamenlijk een 
beroep doen op dezelfde externe dienst voor één of meerdere kantoren. 
Het uitzendbureau dat van externe dienst wenst te veranderen deelt zijn beslissing 
mee aan de betrokken externe dienst. De opzegtermijn is 6 maanden. In geval van 
opzeg neemt de overeenkomst met deze externe dienst steeds een einde op 31 
december van het lopende of desgevallend van het volgende kalenderjaar. 
Het uitzendbureau gaat na of de uitzendkracht arbeidsgeschikt werd verklaard voor 
de betrokken werkpost of functie en vergewist zich van de geldigheidsduur van de 
arbeidsgeschiktheid van de uitzendkracht vóór elke tewerkstelling. 
Indien een gezondheidsbeoordeling nodig is vóór de tewerkstelling of wanneer de 
geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid verstreken is, bezorgt het 
uitzendbureau aan de uitzendkracht een formulier “verzoek om 
gezondheidstoezicht over de werknemers” bestemd voor de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer van de externe dienst van het uitzendbureau, overeenkomstig 
de procedure vastgelegd in artikel II.3-11 van de Codex. Bij deze aanvraag wordt een 
kopie van de werkpostfiche gevoegd die aan het gezondheidsdossier van de 
uitzendkracht wordt toegevoegd. 
In afwijking kan de gezondheidsbeoordeling worden uitgevoerd door de 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de interne dienst van de gebruiker of van 
de externe dienst bij wie hij is aangesloten, al naargelang het geval. 
De verklaring van arbeidsgeschiktheid en de duur ervan worden vastgelegd door 
middel van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling bedoeld in artikel I.3-46 
van de Codex, (en worden ingevoegd in de centrale gegevensbank). 
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Bij elke gezondheidsbeoordeling moet de betrokken preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer in het bezit zijn van alle nuttige inlichtingen, inzonderheid van de 
werkpostfiche, zodat hij een duidelijk overzicht heeft van de risico’s waaraan de 
uitzendkracht wordt blootgesteld. 
Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de naleving van de reglementaire 
bepalingen inzake de inentingen. 
Het uitzendbureau is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen 
betreffende de moederschapsbescherming, met uitzondering van de maatregelen 
die de gebruiker moet nemen in toepassing van artikel 42, § 1, eerste lid, 1° en 3° en 
§ 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971. 
De gebruiker gaat na, voorafgaand aan elke door een uitzendkracht nieuw 
uitgeoefende activiteit, of de uitzendkracht die onderworpen is aan 
gezondheidstoezicht medisch geschikt werd verklaard om de te begeven werkpost 
of functie te bekleden aan de hand van het formulier voor de 
gezondheidsbeoordeling (of een afdruk uit de centrale gegevensbank). 

ALGEMENE PRINCIPES 
 

Uit het voorgaande kunnen de volgende principes worden afgeleid: 
• een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bevat 

steeds een afdeling "medisch toezicht".  Hierdoor wordt het mogelijk de 
bestaande interbedrijfsgeneeskundige diensten om te vormen tot externe 
diensten.  Nieuwe diensten kunnen eveneens opgericht worden, maar 
moeten dan eveneens beschikken over een afdeling "medisch toezicht";  

• 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 overheid.  Anderzijds behoudt de 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 een aantal striktere voorwaarden opgenomen betreffende 
boekhouding, verslaggeving en directie.  

Voor de externe dienst in het algemeen zijn de beheers- en organisatievoorwaarden 
bepaald in Boek II, Titel 3 van de Codex. Een externe dienst kan worden opgericht 
door werkgevers, de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare 
instellingen, de provincies en de gemeenten. Hij heeft de rechtsvorm van een VZW. 
Na advies van de Opvolgingscommissie kunnen openbare instellingen, die juridisch 
geen VZW zijn, worden erkend. De afdelingen waaruit de externe dienst bestaat 
mogen geen rechtspersoonlijkheid bezitten. 
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.  

BEVOEGDHEDEN Een externe dienst is territoriaal bevoegd voor: 
• het gehele Belgische grondgebied;  
• één of meer gemeenschappen;  

• een af te bakenen domein.  
Een externe dienst is ratione materiae bevoegd voor: 

• een bepaalde activiteitsector;  
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• 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. 

OVEREENKOMST De externe dienst moet met de werkgever een overeenkomst sluiten, voor zover 
laatstgenoemde de wetgeving naleeft alsook de bepalingen van de overeenkomst. 
In die overeenkomst wordt vermeld: 

• de aan de dienst toevertrouwde opdracht(en);  
• de aard, de omvang en de minimumduur van de prestaties om die opdracht 

te kunnen vervullen;  
• de door de werkgever ter beschikking gestelde middelen;  
• de samenwerkingswijzen met de interne dienst;  
• de betrekkingen met het Comité;  
• de wijzen waarop aan de overeenkomst een einde kan worden gemaakt.  

De externe dienst mag geen enkele opdracht laten uitvoeren door onderaannemers. 
In de externe dienst wordt een adviescomité opgericht bestaande uit leden die de 
aangesloten werkgevers vertegenwoordigen en leden die de werknemers van de 
werkgevers waarmee een overeenkomst is gesloten vertegenwoordigen. Het comité 
brengt adviezen uit over diverse materies die betrekking hebben op de goede 
werking van de externe dienst.  

VERPLICHTE FORFAITAIRE 
MINIMUMBIJDRAGEN 

Elke externe dienst legt de tarieven vast die van toepassing zijn op de bij hem 
aangesloten werkgever voor wat betreft de opdrachten die deze externe dienst 
vervult en die voorkomen in het contract dat met deze werkgever wordt gesloten. 
Bij het opstellen van deze tarieven worden de minimale tarieven zoals 
voorgeschreven door de regelgeving gerespecteerd. 

LEIDING VAN DE DIENST De persoon die is belast met de leiding van de dienst moet: 
• expert zijn in één van de disciplines die de externe dienst bestrijkt;  
• over een passende professionele en wetenschappelijke ervaring 

beschikken;  
• aan de externe dienst verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd;  
• bij de externe dienst voltijds tewerkgesteld zijn.  

De persoon die met de leiding belast is heeft de volgende taken: 
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• hij of zij moet toezien op de coördinatie van de afdelingen;  
• hij of zij moet toezien op de werking en de tenuitvoerlegging van de 

beginselen van de integrale kwaliteitszorg;  
• hij of zij moet erop toezien dat de opdrachten worden uitgevoerd in 

samenwerking met de interne dienst;  
• hij of zij moet een jaarverslag opstellen;  

• hij of zij moet een preventieadviseur aanstellen die in overleg met de 
interne dienst een lijst van opdrachten opstelt die zullen worden 
uitgevoerd door de externe dienst en die de overeenkomst voorbereidt die 
wordt gesloten met de werkgever. 

AFDELINGEN De externe dienst bestaat uit twee afdelingen: een afdeling 'risicobeheersing' en een 
afdeling 'medisch toezicht'. De afdeling 'risicobeheersing' wordt geleid door een 
ingenieur met een aanvullende vorming niveau 1. Die afdeling omvat de disciplines 
'arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, industriële hygiëne en de 
psychosociale aspecten van de arbeid'. De afdeling 'medisch toezicht' wordt geleid 
door een arbeidsgeneesheer en omvat het verplegend en het administratief 
personeel dat nodig is voor het gezondheidstoezicht. De disciplines 
'arbeidsveiligheid' en 'arbeidsgeneeskunde' mogen niet door éénzelfde persoon 
worden behartigd. 
Bovendien kunnen ook verpleegkundigen, sociale assistenten en personen met een 
aanvullende vorming niveau 2 in de externe diensten worden tewerkgesteld. Die 
personen verrichten hun activiteiten onder de verantwoordelijkheid van de 
preventieadviseur, die zij bijstaan. 

BEZOEKEN Een preventieadviseur bezoekt de arbeidsplaats steeds als eerste. Stelt de 
werkgever werknemers tewerk die (jaarlijks) niet medisch hoeven te worden 
onderzocht, dan moet er een driejaarlijks bezoek worden verricht door iemand die 
de preventieadviseur bijstaat en die een aanvullende vorming van ten minste niveau 
2 heeft gevolgd. Indien een werknemer op een arbeidsplaats is tewerkgesteld 
waarbij hij is blootgesteld aan een fysieke, mentale of psychosociale belasting of 
waarbij hij een veiligheidspost waarneemt, dan is een jaarlijks bezoek door een 
assistent van de preventieadviseur met een aanvullende vorming niveau 2 of een 
tweejaarlijks bezoek door een preventieadviseur vereist. Indien een werknemer 
wordt blootgesteld aan fysische, chemische of biologische agentia die 
beroepsziekten kunnen veroorzaken of ziekten die hun oorsprong vinden in het 
gebruik ervan, moet een preventieadviseur jaarlijks de arbeidsplaats bezoeken. 
Het aantal preventieadviseurs en het aantal verpleegkundigen en administratieve 
medewerkers, alsmede hun bevoegdheden, worden bepaald rekening houdend met 
de vereisten van de bij elke aangesloten werkgever uit te voeren prestaties en met 
het feit dat de opdrachten steeds volledig en efficiënt moeten worden uitgevoerd. 
Zulks veronderstelt dat de externe dienst wordt geacht te beschikken over een 
minimum aantal preventieadviseurs. 
De opdrachten bij éénzelfde werkgever worden steeds uitgevoerd door dezelfde 
preventieadviseur of dezelfde ploeg preventieadviseurs. 
De naam van de preventieadviseurs wordt door de werkgever aan het comité 
medegedeeld. 
Voor elke interventie stelt de externe dienst een verslag op ten behoeve van de 
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werkgever. 

REGLEMENTERING Codex II.3 – De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; 
Codex I.3 – Preventie van psychosociale risico’s op het werk. 
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