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Wettelijk kader 
• Wet 4-8-1996 Welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk  

• KB 28-5-2003 Gezondheidstoezicht op de werknemers 

 

De werkgever  is: 

- eindverantwoordelijke voor voeren welzijnsbeleid 

- strafrechtelijk verantwoordelijk voor naleven van 

welzijnsverplichtingen via sociaal strafwetboek 

- verplicht ervoor te zorgen dat gezondheidstoezicht gebeurt 

 
 



Wettelijk kader 
• De werkgever maakt risicoanalyse + treft preventiemaatregelen 

(betrekking op o.m. gezondheidstoezicht) 

 

• De interne/externe dienst werkt mee aan de risicoanalyse, zorgt 

voor uitvoeren van medische onderzoeken 

 

• Het comité geeft voorafgaand advies over voorstellen en 

maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de 

werknemers 

 



 Risicoanalyse i.k.v. gezondheidstoezicht 
• Gezondheidstoezicht o.g.v. risicoanalyse 
• Werkgever maakt lijsten op : 

– Lijst van risicofuncties  
– Naamlijst (naam + aard van de risicofunctie) 

gezondheidstoezicht 
– Naamlijst inentingen of tuberculinetests 
– Naamlijst van werknemers die slechts beperkte periode 

onderworpen zijn aan gezondheidstoezicht 
 
Naamlijsten van het gezondheidstoezicht (bij jaarlijks actieplan) 



Risicoanalyse i.k.v. gezondheidstoezicht 

• advies van de PA-AG (schriftelijk verslag) 
 
• advies van het comité  
 
• schrappingen, wijzigingen in de naamlijsten mits 

akkoord PA-AG en comité. 



Veiligheidsfunctie 
• 3 cumulatieve voorwaarden : 
 

– werkpost 
– gebruik van arbeidsmiddelen, besturen van motorvoertuigen, 

kranen, rolbruggen, hijstoestellen, machines die gevaarlijke 
installaties of toestellen in werking zetten, of dragen van 
dienstwapens; 

– het gebruik van deze arbeidsmiddelen, het besturen van deze 
motorvoertuigen, het dragen van wapens brengt de veiligheid en 
gezondheid van andere werknemers van de eigen of van een 
andere onderneming in gevaar. 



Medische schifting  (rijbewijs) versus 
gezondheidstoezicht (welzijn) 

• Medische schifting =  individuele verantwoordelijkheid 
• Gezondheidstoezicht = verantwoordelijkheid van 

werkgever 
 

• Het is niet omdat er een medische schifting nodig is, 
dat ook gezondheidstoezicht nodig is ! 

• Het is niet omdat er geen medische schifting nodig is, 
dat gezondheidstoezicht niet nodig is ! 
 



Vrachtwagenchauffeur 
• Evaluatie van de taken die de bestuurder moet 

verrichten  (cumulatieve voorwaarden) 
 

• Bijvoorbeeld  
– Bestuurder met reisgenoot 
– Laden en lossen op bedrijfsterrein in aanwezigheid van 

andere werknemers 
– Gevaarlijke manoeuvres uitvoeren in omgeving van andere 

werknemers 



Vrachtwagenchauffeur 
 
• Veiligheidsfunctie? 

– Afhankelijk van de concrete taken die chauffeur uitoefent 
– Advies preventiediensten 
– Advies comité 
– Bij onenigheid : inspecteur AD TWW beslist 

 



Gebruik van arbeidsmiddelen 
• Bv. bedienen van zitmaaier, kettingzaag,.. in 

groendienst van een gemeente 
 

– Voldoen aan KB 12/8/1993 Gebruik Arbeidsmiddelen  
 
– Cumulatieve voorwaarden 
 
– Opletten voor een te ruime interpretatie (meerwaarde ) 
 
– Vaak onderworpenheid wegens andere, meer belangrijke 

risico’s 



Besturen van een voertuig van de 
werkgever 

• Werknemer vervoert collega’s op regelmatige 
basis in opdracht van werkgever 
– Cumulatieve voorwaarden vervuld  

 

• Werknemer komt met bestelwagen op terrein 
waar ook andere werknemers tewerkgesteld zijn 
– Werkpost? 
– Verhoogd risico voor andere werknemers? 



Besturen van een voertuig van de 
werkgever 

• Werknemer bestuurt een bedrijfswagen 
– werknemer rijdt op openbare weg en parkeert het voertuig in 

garage werkgever 
– Werknemer doet op eigen initiatief aan carpooling  en neemt 

regelmatig een collega mee 
– werknemer neemt tijdens de werkuren occasioneel een 

collega mee op vraag van werkgever 
 
Nagaan of besturen van het voertuig behoort tot takenpakket 
van de werknemer. Is dat het geval, nagaan of cumulatieve 
voorwaarden vervuld zijn 



Interessante links 
 
 

• Handboek “Road Accidents Prevention & Management”   
 http://www.beswic.be/nl/news_board/book_road 
• Vlaams ‘Truckveilig charter’ voor veiliger verkeer   
 http://www.beswic.be/nl/news_board/safe_traffic 
• ISO 39001: nieuwe norm  voor een transportveiligheidsbeheersysteem   
 http://www.beswic.be/nl/news_board/iso39001 
• Truck Safety award en 658 Truckveilig labels uitgereikt   
 http://www.beswic.be/nl/news_board/truck_safety 
• VeSafe: Europese e-gids over transport gerelateerde risico’s  
 http://www.beswic.be/nl/news_board/vesafe 
 

 
 
 



Interessante links 
• Afleiding achter het stuur door gsm en sms: campagnes BIVV en Sofico   
 http://www.beswic.be/nl/news_board/bivv_sofico 
• Transportbond ijvert voor veilige en hygiënisch uitgeruste parkings   

http://www.beswic.be/nl/news_board/safe_parkings 
• Transportveiligheid in Europa: handboek, prijzen, alcoholgebruik 

 http://www.beswic.be/nl/news_board/transsafety_europe 
• DRUID: rijden onder invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen  

http://www.beswic.be/nl/news_board/druid 
• Gassen in containers: een onderschat risicoveld bij logistiek 

dienstverlenende bedrijven   
http://www.beswic.be/nl/sector/distributie-en-transport/gassen-
containers 

 



Bedankt voor uw 
aandacht ! 


