FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 235 van 18 december 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 (D224bis).
I.

HET VOORLIGGEND KONINKLIJK BESLUIT EN ZIJN CONTEXT

Context
A. Op 12 maart 2020 werd de zevende publieke raadplegingsprocedure opgestart over een voorstel tot aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, opgenomen in bijlage VI.1-1. A van de
codex over het welzijn op het werk.
Deze procedure werd georganiseerd met het oog op de omzetting in Belgisch recht van richtlijn (EU) 2019/1831
van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
Deze richtlijn moet uiterlijk op 20 mei 2021 omgezet zijn in Belgisch recht.
De zevende publieke raadplegingsprocedure betrof de volgende chemische agentia:
-

Aniline en homologen
Chloormethaan (methylchloride)
Trimethylamine
2-fenylpropaan (cumeen)
4-aminotolueen (p-toluïdine)
Isoamylalcohol (isopentylalcohol)
Fosforyltrichloride (fosforoxidechloride).

Er werd een lijst van voorgestelde grenswaarden voor deze chemische agentia voorgelegd in het kader van deze
zevende publieke raadplegingsprocedure:
• https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/finaal_7de_proc.pdf
De bezwaren tegen individuele grenswaarden van bovenvermelde chemische agentia konden worden ingediend
tot en met 30 juni 2020.
De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar zou zijn aangetekend, konden worden ingediend tot en met 30 september 2020.
Tijdens deze zevende publieke raadplegingsprocedure werden geen bezwaren tegen de voorgestelde de grenswaarden ingediend.
B. Op 2 mei 2017 werd de vierde publieke raadple-gingsprocedure opgestart over een voorstel tot aanpassing van
de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, opgenomen in bijlage VI.1-1. A van de codex
over het welzijn op het werk
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Deze procedure werd georganiseerd met het oog op de omzetting in Belgisch recht van richtlijn (EU) 2017/164
van de Commissie van 31 januari 2017 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling.
De grenswaarden waartegen geen bezwaar of waartegen initieel bezwaar werd aangetekend, maar waarvoor geen
bezwaardossiers werden ingediend, werden reeds aangepast door het koninklijk besluit van 2 september 2018
(dat op 3 oktober 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd).
In september 2018 heeft de Minister van Werk het advies van de Hoge Raad voor de Preventie en de Bescherming
op het Werk (hieronder Hoge Raad PBW) gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit, dat de aanpassing
van bijlage VI.1-1. A. van de codex beoogde door de aanpassing van de grenswaarden, waarvoor tijdens de vierde
publieke raadplegings-procedure omstandige bezwaardossiers werden ingediend.
Op 18 oktober 2019 heeft de Hoge Raad PBW zijn advies over dat koninklijk besluit van 2018 gegeven (zie
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Adviezen%20Hoge%20Raad/Advies226.pdf ).

Het advies van de Hoge Raad PBW van 18 oktober 2019 was:
-unaniem over de grenswaarden voor zwaveldioxide, waterstofsulfide, mangaan en anorganische -verbindingen,
tolueen diisocyanaat (TDI), stikstofdioxide en aceton
-en verdeeld over de grenswaarden voor α-methylstyreen en kristallijn siliciumdioxide.

Het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit
Bij brief van 31 augustus 2020, gericht aan de Voorzitter van de Hoge Raad PBW, heeft de Minister van Werk
het advies van de Hoge Raad PBW 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 blootstelling aan chemische agentia betreft.
Dit ontwerp van koninklijk besluit (hieronder OKB) bevat wijzigingen van grenswaarden voor verschillende
chemische agentia. Het beoogt de aanpassing van punt A “Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia” van bijlage VI.1-1. van de codex over het welzijn op het werk.
Enerzijds vermeldt dit OKB de voorgestelde grenswaarden die in het kader van de voormelde zevende publieke
raadplegingsprocedure werden voorgelegd en waarvoor geen bezwaren tijdens deze zevende publieke raadplegingsprocedure werden ingediend, voor de volgende chemische agentia:
-

Aniline en homologen
Chloormethaan (methylchloride)
Trimethylamine 2-fenylpropaan (cumeen)
4-aminotolueen (p-toluïdine)
Isoamylalcohol (isopentylalcohol)
Fosforyltrichloride (fosforoxidechloride).

Anderzijds vermeldt dit OKB ook de grenswaarden die door de Hoge Raad PBW in zijn unaniem advies van 18
oktober 2019 werden voorgesteld aan het einde van de voorgemelde vierde raadplegingsprocedure, voor de volgende chemische agentia:
- zwaveldioxide
- waterstofsulfide
- mangaan en anorganische -verbindingen
- stikstofdioxide
- en aceton.
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Door de bovenvermelde aanpassingen heeft dit ontwerp van koninklijk besluit tot doel te voorzien in de omzetting
in Belgisch recht van richtlijn (EU) 2019/1831 van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en van richtlijn (EU) 2017/164 van 31 januari 2017 tot
vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
Dit OKB bevat geen wijziging van de huidige grenswaarden voor tolueen diisocyanaat (TDI).
In zijn advies van 18 oktober 2019 had de Hoge Raad PBW (in eerste instantie) het behouden van de huidige
grenswaarden voor dit chemische agens voorgesteld.
Dit OKB bevat geen wijziging van de huidige grenswaarden voor de volgende chemische agentia waarover de
Hoge Raad PBW een verdeeld advies op 18 oktober 2019 had gegeven:
- α-methylstyreen (AMS),
- kristallijn siliciumdioxide.
Betreffende de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit:
Rekening houdend met de opmerkingen van de Hoge Raad PBW tijdens zijn plenaire vergadering van 19 juni
2020 (zie PV PBW/PPT – R2020 – PV02 – 759) vermeldt het ontwerp van koninklijk besluit de aangebracht
wijzigingen in de bijlage bij de codex, zonder de volledige bijlage bij de codex te vervangen
Betreffende de inwerkingtreding voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit:
Er is geen specifieke inwerkingtredingsdatum in het ontwerp van koninklijk besluit vermeld.
Het koninklijk besluit zal 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 8 september 2020 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd
(PBW/PPT – D224bis – BE 1477) en tijdens de vergadering van het uitvoerend bureau van 1 december besproken.
De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 1 december 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 (PBW/PPT – D224bis – 766).

II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP 18 december 2020
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een unaniem gunstig advies uit over het
ontwerp van koninklijk besluit.

III. BESLISSING
Overmaken van het advies aan de Minister van Werk.
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