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Advies nr. 232 van 19 juni 2020 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende 

chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor 

blootstelling aan chemische agentia betreft (D226).  

 

I. ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT, VOORGELEGD VOOR ADVIES EN ZIJN CONTEXT 

 

 

Het voor advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit  

 

Bij brief van 6 mei 2020, gericht aan de Voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister van Werk het advies van 

de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische 

agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstel-

ling aan chemische agentia betreft. 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/983 van het Europees Parlement 

en de Raad van 5 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werkne-

mers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.  

Deze richtlijn moet uiterlijk op 11 juli 2021 omgezet zijn in Belgisch recht.  

 

Deze richtlijn legt bindende grenswaarden op. De lidstaten kunnen in nauwe samenwerking met de sociale part-

ners strengere bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vaststellen. 

 

 

De tekst van deze richtlijn, met inbegrip van de motivatie daarvan (“overwegende”) is raadpleegbaar o.a. op de 

site EUR-Lex: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L0983  

 

De richtlijn (EU) 2019/983 voegt meerdere rijen toe aan punt A in bijlage III bij Richtlijn 2004/37/EG betreffende 

de volgende chemische agentia: 

 

- cadmium en de anorganische verbindingen daarvan; 

- beryllium en de anorganische verbindingen daarvan 

- arseenzuur en zouten daarvan, alsook anorganische arseenverbindingen; 

- formaldehyde; 

- 4,4′-methyleen-bis(2-chlooraniline). 

 

Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit beoogt in bijlage VI.1-1 van de codex over het welzijn op het 

werk het punt A. "Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia" te vervangen om de 

voormelde richtlijn om te zetten.  

 

Deze aangepaste lijst bevat de volgende wijzigingen in vergelijking met de huidige codex over het welzijn op het 

werk: 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019L0983
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Voor cadmium en zijn verbindingen, (als Cd) (inhaleerbare deeltjes) vervangt het ontwerp van koninklijk besluit 

de huidige grenswaarde (8 uren) van 0,01 mg/m³ door de in de richtlijn (EU) 2019/983 vermelde grenswaarden 

(8 uren): 0,004 mg/m³ tot en met 11 juli 2027 en 0,001 mg/m³ vanaf 12 juli 2027. 
N.B. Het ontwerp van koninklijk besluit neemt de mogelijkheid van een grenswaarde (8 uren) van 0,004 mg/m³ “inadem-

bare deeltjes” niet op als overgangsmaatregel tot 11 juli 2027, die de richtlijn (EU) 2019/983 voorziet voor de lidstaten die 

op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische 

grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (zie overwegende 16 en de voetnota 12 van de bijlage van 

de richtlijn), aangezien de codex over het welzijn op het werk nog geen biologische grenswaarde voor cadmium bevat. 

Uiterlijk 11 juli 2022 overweegt de Europese Commissie een wijziging van de richtlijn 2004/37/EG om bepalingen toe te 

voegen betreffende een combinatie van een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling in de lucht met een biologische 

grenswaarde voor cadmium en zijn anorganische verbindingen (zie overwegende 17 van de richtlijn (EU) 2019/983). 

Voor cadmium en zijn verbindingen, (inadembare deeltjes) behoudt het koninklijk besluit, voorlopig, de grenswaarde (8 

uren) van 0,002 mg/m³, zoals reeds vermeld in de codex over het welzijn op het werk.  

 

Voor 4,4′-methyleen-bis(2-chlooraniline) vervangt het ontwerp van koninklijk besluit de huidige grenswaarden 

(8 uren) van 0,01 ppm en 0,11mg/m³ door de grenswaarde (8 uren) van 0,01 mg/m³ die in de bovengenoemde 

richtlijn is vermeld.  

 

 

Anderzijds behoudt het ontwerp van koninklijk besluit voor beryllium en zijn anorganische verbindingen, arseen-

zuur en zouten daarvan, alsook anorganische arseenverbindingen en formaldehyde (zonder enige wijziging) de 

huidige grenswaarden die al in de codex zijn vermeld (en dus al van toepassing zijn) aangezien deze grenswaarden 

van de codex al lager zijn dan de grenswaarden die in de richtlijn (EU) 2019/983 zijn vermeld.  

 

Hieronder, een overzicht van de behouden grenswaarden voor deze chemische agentia: 

 

 

Betreffende de inwerkingtreding voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit: 

 

De grenswaarde (8 uren) van 0,001 mg/m³ voor cadmium en zijn verbindingen, als Cd (inhaleerbare deeltjes) 

zal van toepassing zijn vanaf 12 juli 2027. 

 

Voor alle andere wijzigingen die in dit ontwerp van koninklijk besluit voorzien zijn is er geen specifieke inwer-

kingtredingsdatum in het ontwerp van koninklijk besluit vermeld. 

De andere wijzigingen zullen dus in werking treden de tiende dag na de bekendmaking van het koninklijk besluit 

in het Belgisch Staatsblad. 

 

 

Behandeling van het ontwerp van koninklijk besluit binnen de Hoge Raad en zijn organen  

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 15 mei aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd (PBW/PPT 

– D226 – BE 1450) en tijdens de vergaderingen van het uitvoerend bureau van 2 en 19 juni 2020 besproken. 

 

De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 2 en 19 juni 2020 beslist om het ontwerp van koninklijk 

besluit voor advies voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het Werk van 19 juni 2020 (PBW/PPT – D226 – 757). 

 

 

II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP 19 JUNI 2020 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een unaniem gunstig advies uit over het 

ontwerp van koninklijk besluit. 
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De sociale partners zijn akkoord om, op vraag van de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, verder 

te onderzoeken of een aanpassing van de huidige grenswaarden voor formaldehyde wenselijk/vereist is. Indien 

nodig zal een aanvullend advies hierover door de Hoge Raad worden uitgebracht. 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 
 


