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Lucie Guillemyn

Sociaal Inspecteur, Toezicht op het Welzijn op het Werk
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Welzijnsreglementering

• Welzijnswet van 4 augustus 1996

• Uitvoeringsbesluiten
• Koninklijke Besluiten (KB’s)
• Codex over het Welzijn op het Werk

• Opgedeeld in verschillende boeken (10) 
en titels
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Welzijnswet van 4/08/1996
• Toepassingsgebied (zie art. 2 van de welzijnswet):

• Werknemers en ermee gelijkgestelden:
• Personen die arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon
• Personen die een beroepsopleiding volgen waarvan het studieprogramma voorziet in een 

vorm van arbeid die al dan niet in de opleidingsinstelling wordt verricht
• Personen verbonden door een leerovereenkomst
• Stagiairs
• Leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma 

voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht
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Welzijnswet van 4/08/1996

• Toepassingsgebied (zie art. 2 van de welzijnswet):
• Werknemers:

IN PRAKTIJK:
 Personeel en leerkrachten
 Bepaalde leerlingen:

 Op de werkplek (stage, duaal leren,…)
 Op school (tijdens praktijklessen, indien er een vorm van arbeid verricht wordt)

• Werkgevers:
• de personen die de hierboven vernoemde personen tewerkstellen
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Codex over het Welzijn op het Werk
• Boek III: Arbeidsplaatsen

• Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

• Boek VI: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische 
agentia

• Titel 1: Chemische Agentia
• Titel 2: Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische agentia

• Boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
• Titel 3: Jongeren op het werk
• Titel 4: Stagiairs
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Boek VI Titel 1: Chemische agentia
• Risicobeoordeling (gebaseerd op inventaris)
• Preventiemaatregelen

• Eliminatie
• Substitutie
• Collectieve beschermingsmiddelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Instructies

• Veiligheidsinformatie
• Opslag en afval
• Maatregelen bij ongevallen, incidenten en noodsituaties
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Inventaris (bijlage II.1-1 van Codex) 
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Boek X Titel 3: Jongeren op het werk

• Toepassingsgebied:

• 5 categorieën van jongeren (art. X.3-2,1°)

• Onder meer van toepassing op :
• Jobstudenten
• Personen met een leercontract
• Leerlingen en studenten die een studierichting volgen waarvan  het opleidingsprogramma 

voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht
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Boek X Titel 3: Jongeren op het werk

• Risicoanalyse en Preventiemaatregelen:

• Een specifieke risicoanalyse “jongeren” verplicht (art. X.3-3)
• voorafgaand aan de tewerkstelling.
• jaarlijks te vernieuwen en bij elke belangrijke wijziging van de werkpost
• Rekening houden met: veiligheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid of ontwikkeling 

van de jongere, ten gevolge van een gebrek aan ervaring, doordat zij zich van het gevaar 
niet bewust zijn of doordat hun ontwikkeling nog niet is voltooid.

• Nemen van specifieke preventiemaatregelen (art. X.3-4).
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Boek X Titel 3: Jongeren op het werk
• Verbodsbepalingen met betrekking tot risico’s waaraan jongeren niet 

mogen blootgesteld worden (art. X.3-8):

• Gevaarlijke arbeid: o.a. blootstelling aan gevaarlijke agentia, tewerkstelling aan gevaarlijke
procédés, werkzaamheden, op gevaarlijke arbeidsplaatsen. (Niet limitatieve lijst in bijlage X.3-1
van de codex)

• Arbeid die:
• jongeren objectief gezien (vanuit lichamelijk of psychisch oogpunt) niet aankunnen;
• blootstelling aan ioniserende stralingen met zich meebrengt
• risicofactoren inhoudt voor ongevallen waarvan men vermoedt dat jongeren die niet

beseffen of niet kunnen voorkomen, doordat ze nog niet veel inzicht hebben in veiligheid
of onervaren of onvoldoende opgeleid zijn

• jongeren kan blootstellen aan extreme koude, hitte, lawaai of trillingen
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Verbodsbepalingen: Bijlage X.3-1 van de Codex

12

…

Bvb.:
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Boek X Titel 3: Jongeren op het werk
• Uitzonderingen op verbodsbepalingen (art. X.3-10)

• Afwijking mogelijk onder de volgende, cumulatieve voorwaarden: 
arbeid, betrokkenheid of aanwezigheid moet onontbeerlijk zijn voor hun beroepsopleiding;
werkgever controleert of genomen preventiemaatregelen effectief zijn en door een lid van 
de hiërarchische lijn, aangewezen door de werkgever, worden gecontroleerd;
de arbeid, betrokkenheid of aanwezigheid moet plaatsvinden in het bijzijn van een ervaren 
werknemer.

• Overzicht van verboden en afwijkingen op werk.belgie.be 
Schematisch overzicht per categorie van jongere
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Boek X Titel 4: Stagiairs

• Definitie stagiair:
• elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd 

door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in 
gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, 
en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring
 Dus niet: observatiestages en bedrijfsbezoeken

• Stageovereenkomst
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Boek X Titel 4: Stagiairs
• Risicoanalyse uitgevoerd door de werkgever-stagegever (art. X.4-3)

• Met ondersteuning van de preventieadviseur van de school
• Bij gelijkaardige stage als activiteit op school: 
 Onderwijsinstelling stelt stagegever in kennis van de risicoanalyse en de te nemen 

preventiemaatregelen

• Gezondheidstoezicht
• Passend
• Specifiek

• Informatie uitwisseling (gezondheidstoezicht, werkpostbeschrijving, 
preventiemaatregelen,…)

• Tussen stagegever/stagiair/school
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Overige wetgeving

• REACH verordening

• CLP verordening 

• Vlarem
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