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Advies nr. 246 van 1 april 2022 over het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk 

besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van 

het coronavirus COVID-19 (D232bis). 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 17 maart 2022 heeft de Minister van Werk, het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) tot opheffing 

van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de 

bestrijding van het coronavirus COVID-19, aan de Voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het werk (Hoge Raad) overgemaakt met de vraag hierover zo snel mogelijk een advies uit te brengen, gelet op 

het feit dat het koninklijk besluit van 5 januari 2021 op 11 mei 2022 zou moeten worden opgeheven. 

 

Toelichting betreffende het OKB:  

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van 

de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 op te heffen, om de volgende 

redenen. 

 

Het verslag aan de Koning, gevoegd bij het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de 

preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, bepaalt het volgende:  

“Dit besluit zal in elk geval uitwerking hebben zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen, van toepassing zijn en een impact hebben op de werkzaamheden van de arbeidsarts. 

Deze dringende maatregelen worden opgelegd door de minister van binnenlandse zaken in opeenvolgende 

ministeriële besluiten die uitvoering geven aan de beslissingen van het overlegcomité en de andere bevoegde 

overlegorganen. Het besluit zal worden opgeheven op het moment dat de pandemie afneemt en voldoende onder 

controle is.”. 

 

De wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de 

coronavirus COVID-19-pandemie, heft het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige 

maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde 

epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, op en 

beëindigt hierdoor ook de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;  hieruit 

dan ook kan worden afgeleid dat de pandemie afneemt. 

 

Het artikel I.2-27 van de codex over het welzijn op het werk, zoals ingevoegd door het koninklijk besluit van 21 

februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of 

pandemie, voorziet dat de werkgever minstens de bijzondere preventiemaatregelen die gelden tijdens de 

waakzaamheidsfase nog moet nemen gedurende een periode van 2 maanden die volgt op het einde van de 

epidemische noodsituatie.   

Deze periode van 2 maanden eindigt op 11 mei 2022, als gevolg van de beëindiging van de epidemische 

noodsituatie op 11 maart 2022. 

Deze nazorgfase is bedoeld om er zich van te verzekeren dat de pandemie voldoende onder controle is in de 

ondernemingen. 
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Het koninklijk besluit van 5 januari 2021 legt de bijkomende specifieke taken van de preventieadviseur-arbeidsarts 

vast in het kader van de bestrijding van het coronavirus in de ondernemingen, inzonderheid het opsporen van 

hoogrisicocontacten in de onderneming, het verstrekken van quarantaineattesten, het doorverwijzen voor het 

afnemen van covidtesten en het zelf afnemen van covidtesten, en regelt de gevolgen van deze taken voor de 

organisatie van het gezondheidstoezicht in het kader van de codex over het welzijn op het werk.  

 

Uit het voorgaande volgt dan ook dat het aangewezen is om het koninklijk besluit van 5 januari 2021 eveneens op te 

heffen op 11 mei 2022. 

 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 22 maart 2022 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PBW/PPT – D232bis – BE1665).  

Dit ontwerp van koninklijk besluit werd ook tijdens de vergadering van het uitvoerend bureau van 29 maart 2022 

besproken.   

 

Tijdens de vergaderingen van het uitvoerend bureau van 22 en 29 maart 2022 werd beslist om het OKB voor 

advies voor te leggen aan de bijzondere voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het werk van 1 april 2022 (PPT/PBW – D232bis – 812). 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 1 APRIL 2022 

 

De Hoge Raad brengt een unaniem positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van 

het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding 

van het coronavirus COVID-19. 

 

Bovendien is de Hoge Raad van mening dat het in de toekomst nuttig kan zijn de specifieke taken van 

preventieadviseurs - arbeidsartsen in het geval van een epidemie of pandemie in de codex over het welzijn op het 

werk te vermelden. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk.  

 


