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Advies nr. 100 van 21 april 2006 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 14 februari 2006, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister 
van Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd binnen de twee maanden vanaf het aanhan-
gig maken, over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij 
werkzaamheden in een hyperbare omgeving. 
 
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad behandelde het ontwerp tijdens zijn vergadering 
van 24 februari 2006. 
 
De commissie ad hoc vergaderde op 22 maart 2006. 
 
Het ontwerp heeft tot doel de huidige reglementering aan te passen opdat deze toepasbaar 
wordt voor de duikers van de openbare brandweerdiensten en de civiele bescherming die 
reddingswerkzaamheden in noodsituaties moeten uitvoeren. 
 
Het huidige koninklijk besluit over hyperbare omgeving brengt problemen mee voor de 
brandweerdiensten. 
 
Voor het uitwerken van het voorliggende ontwerp van besluit werden beroepsduikers in 
overheidsdienst, met name duikers van de brandweerdiensten en van de civiele bescherming 
uitvoerig geconsulteerd zodat het mogelijk gemaakt werd om ook aan deze groep van profes-
sionele duikers een gelijkwaardig beschermingsniveau te geven. 
 
De brandweer geraakt niet altijd aan 3 beroepsduikers bij reddingswerken.  Daarom wordt 
voorgesteld om de chauffeur, mits hij voldoet aan bepaalde voorwaarden, te aanvaarden als 
chef van de duikwerkzaamheden. 
 
Volgens een beschikking1 van het Hof van Justitie betreffende de richtlijn 89/391 moeten de 
brandweerlieden op dezelfde manier beschermd worden als andere werknemers. 
 
Daaruit volgt dat in het ontwerp drie aangelegenheden geregeld worden: 
 

                                                 
1 Beschikking van het Hof van 14 juli 2005 in de zaak C-52/04 



• In het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werk-
nemers tegen de risico’s bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving worden enkele 
taalkundige wijzigingen aangebracht. 

 
• Er komt een regeling zodat verworven ervaring kan aangewend worden omdat de dui-

kersploeg kan geleid worden door iemand die wel beroepservaring heeft als duiker maar 
niet noodzakelijk langer als duiker werkzaam is. 

 
• Het optreden van duikers van de brandweerdiensten of van de Civiele Bescherming wordt 

geregeld voor duikwerkzaamheden in geval van nood. 
 
II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD TIJDENS ZIJN VERGADE-

RING VAN 21 APRIL 2006 
 
De Hoge Raad PBW brengt een unaniem positief advies uit over het ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijke besluit van 23 december 2003 betreffende de be-
scherming  van de werknemers tegen de risico’s bij werkzaamheden in een hyperbare omge-
ving. 
 
Daarnaast stelt de Raad de vraag of in de ontworpen aanvulling voor artikel 23 (artikel 4 van 
het ontwerp van koninklijk besluit) de woorden “Ingeval de reddingswerken bestaan uit het 
redden van personen in nood,” niet beter vervangen kunnen worden door de woorden “Bij 
reddingswerkzaamheden”.  Dit moet vermijden dat de chauffeur, die in het kader van oefe-
ningen nooit heeft mogen oefenen als lid van de driekoppige duikploeg, plots als chef van de 
duikwerkzaamheden moet functioneren, wanneer het daadwerkelijk om een redding van per-
sonen gaat. 
 
De sociale partners vragen voor het overige dat op de webstek van de FOD WASO een link 
zou aangebracht worden naar de instellingen die beroepsduikers opleiden en naar de arbeids-
geneesheren die speciaal gevormd zijn voor het toezicht op de gezondheid van de beroeps-
duikers. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan de heer Minister van Werk bezorgen. 


