
Codex over het welzijn op het werk 

Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting 

Titel 3.– Werkkledij 

Hoofdstuk I.- Algemene beginselen 

Art. IX.3-1.- De werknemers zijn ertoe gehouden tijdens hun normale activiteit werkkledij te 

dragen, behalve: 

1° indien de risicoanalyse bedoeld in artikel I.2-6 heeft aangetoond dat de aard van de activi-

teit niet bevuilend was en indien het Comité zijn akkoord heeft gegeven over de resultaten 

van deze risicoanalyse; 

2° indien de werknemers, hetzij wegens de uitoefening van een overheidsfunctie, hetzij we-

gens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd 

paritair comité, verplicht zijn een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen die 

voorgeschreven is door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde 

collectieve arbeidsovereenkomst. 

Hoofdstuk II.- Technische voorwaarden 

Art. IX.3-2.- § 1. De werkkledij moet: 

1° alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden; 

2° aangepast zijn aan de te voorkomen risico’s zonder zelf een verhoogd risico in te voeren; 

3° aangepast zijn aan de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten door de werknemer en 

aan de geldende arbeidsvoorwaarden; 

4° rekening houden met de ergonomische eisen; 

5° aangepast zijn aan de maten van de werknemer; 

6° vervaardigd zijn uit niet-allergeen materiaal, slijtvast en niet scheurbaar zijn, en aangepast 

aan de seizoenen. 

Een werknemer die in de nabijheid komt van in beweging zijnde arbeidsmiddelen of in bewe-

ging zijnde onderdelen van arbeidsmiddelen die een gevaar inhouden, mag geen loshangende 

werkkledij dragen. 

§ 2. De werkkledij mag aan de buitenkant geen opschriften vertonen, behalve, in voorkomend 

geval, de benaming van de onderneming, de naam van de werknemer, de merktekens van zijn 

functie en een "streepjescode". 

Hoofdstuk III.- Gebruiksvoorwaarden 

Art. IX.3-3.- De werkgever moet zonder kosten voor de werknemers werkkledij ter beschik-

king stellen vanaf het begin van hun werkzaamheden en hij blijft eigenaar van die werkkledij. 

Rekening houdend met de criteria vastgelegd in artikel IX.3-2, § 1, betrekt de werkgever de 

bevoegde preventieadviseur alsook het Comité bij de keuze van de werkkledij. 



Art. IX.3-4.- De werkgever zorgt of laat op zijn kosten zorgen voor de reiniging van de werk-

kledij door middel van producten die zo weinig mogelijk allergeen zijn, voor de herstelling en 

het onderhoud in de normale staat van gebruik, alsook voor de hernieuwing ervan op gepaste 

tijden. 

Het is verboden de werknemer toe te laten zijn eigen werkkledij aan te schaffen, zelf voor de 

reiniging, de herstelling en het onderhoud ervan in te staan of zelf voor de hernieuwing ervan 

te zorgen, zelfs tegen de betaling van een premie of vergoeding, tenzij dit wordt toegelaten in 

een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die enkel kan worden 

gesloten voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel I.2-6 blijkt dat de 

werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving. 

Art. IX.3-5.- § 1. Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen. 

§ 2. In afwijking van § 1, mag de werknemer de werkkledij mee naar huis nemen onder de 

volgende voorwaarden: 

1° de activiteiten worden op verschillende arbeidsplaatsen uitgeoefend; 

2° het verbod is om organisatorische redenen niet uitvoerbaar; 

3° de werkkledij vormt geen risico voor de gezondheid van de werknemer en van zijn directe 

omgeving. 

Bovendien mag de werknemer, in afwijking van § 1, de werkkledij mee naar huis nemen 

ingeval een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld 

in artikel IX.3-4, tweede lid, van toepassing is. 

Art. IX.3-6.- De werkgever kan maatregelen nemen zodat de werkkledij voorbehouden wordt 

aan eenzelfde werknemer omwille van de lichamelijke kenmerken van deze werknemer en re-

kening houdend met de aard, de duur of de verscheidenheid van de uitgeoefende activiteiten. 


