
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming 

Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne  
alsmede de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders 

Hoofdstuk III: Bepalingen betreffende de gezondheid van de werknemers 

Afdeling II: Strijd tegen de hinder 

Onderafdeling I: Maatregelen ter voorkoming van de hinder 

Artikel 148decies 1.- § 1. Overeenkomstig hun opdrachten bepaald in het koninklijk besluit 
van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en 
bescherming op het werk, worden de Comités voor preventie en bescherming op het werk 
ingezet in de strijd tegen de arbeidshinder.  

§ 2. De werkgever is verplicht in de kortst mogelijke tijd voorkomingsmaatregelen te treffen 
tot het bestrijden van de hinder.  

In elk geval verhelpt hij de hinder van de werkposten door, onder meer, te trachten stoffen en 
preparaten te gebruiken die het minst schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en 
meteen door alle maatregelen te nemen om de ongemakken te verminderen en het arbeids-
klimaat te verbeteren. 

§ 3. De werkgever stelt de werknemers onmiddellijk op de hoogte van de gevaarlijkheids-
graad van de stoffen en preparaten, waarmee de betrokkenen in aanraking komen, en houdt 
bovendien het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk regelmatig op de hoogte 
van de plaatsen in de onderneming waar dergelijke stoffen en preparaten worden gebruikt of 
opgeslagen.  

Hij handelt op dezelfde wijze voor het ontstaan en de aanwezigheid van hinder te wijten aan 
overmatige warmte, koude of vochtigheid. 

§ 4. De werkgever verschaft aan de arbeidsgeneesheer inlichtingen aangaande het arbeids-
proces en de fabricagetechnieken, alsmede aangaande de gevaarlijke stoffen en preparaten 
die gebruikt worden in de door hem bestuurde onderneming.  

Hij licht hem eveneens in omtrent ieder probleem met betrekking tot de toestand van het ar-
beidsklimaat. 

Hij nodigt de arbeidsgeneesheer ertoe uit, de werkposten te onderzoeken, telkens de titularis-
sen van deze posten blootgesteld worden aan een verhoging van de bestaande gevaren of aan 
nieuwe gevaren van de hinder, te wijten aan de werkmethoden of aan het milieu van de 
werkposten.  

Hij raadpleegt de arbeidsgeneesheer betreffende ieder ontwerp, maatregel of middel, waarvan 
hij de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, 
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en de hygiëne van het personeel, inbegrepen de 
wijzigingen aangebracht in het arbeidsproces, de fabricagetechnieken en de inrichtingen, 



wanneer deze van aard zijn om de risico’s van de hinder, overlast of ongemak, te verhogen of 
er andere te veroorzaken. 

§ 5. Het advies verstrekt door de arbeidsgeneesheer in uitvoering van de bepalingen van deze 
onderafdeling wordt genoteerd in een verslag dat wordt afgegeven aan de werkgever. Deze 
laatste geeft een afschrift ervan aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

§ 6. Op aanvraag van de arbeidsgeneesheer, of van de afgevaardigden van het personeel bij 
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, laat de werkgever monsternemingen 
en analysen verrichten van de gevaarlijke stoffen en preparaten van de atmosfeer der werk-
plaatsen en van elke andere stof waarvan vermoed wordt dat ze schadelijk is; hij laat ook 
controles uitvoeren op de schadelijke fysische agentia, zoals ioniserende stralingen, ultravio-
lette stralingen, intens lawaai, verluchting, hoge en lage temperaturen, enz.  

In geval van betwisting aangaande de resultaten van deze analysen en controles, is het ver-
plicht deze toe te vertrouwen aan een dienst of laboratorium met dat doel erkend door de Mi-
nister van Tewerkstelling en Arbeid.  

De resultaten van deze analysen en controles worden in al de gevallen medegedeeld aan de 
arbeidsgeneesheer alsook aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

§ 7. De verslagen van de arbeidsgeneesheer opgesteld overeenkomstig de bepalingen van § 5 
van dit artikel, alsook de uitslagen van de verrichte metingen en analysen, worden door de 
werkgever ter beschikking gehouden van de geneesheren-arbeidsinspecteurs en de bezoek-
sters arbeidshygiëne. 

Artikel 148decies 2.- Bijzondere maatregelen 

1. STRIJD TEGEN HET LAWAAI EN DE TRILLINGEN 

a) Strijd tegen het lawaai 

Opgeheven bij KB van 16 januari 2006, art. 36, 2° 

b) Strijd tegen de trillingen 

Opgeheven bij KB van 7 juli 2005, art. 34, 1° 

2. STRIJD TEGEN DE BEZOEDELING VAN DE WERKPLAATSEN 

Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 8° 

2bis. STRIJD TEGEN DE HINDER TE WIJTEN AAN OMGEVINGSTABAKSROOK 

Opgeheven bij KB van 19 januari 2005, art. 8 

3. STRIJD TEGEN KANKERGEVAAR 

Opgeheven bij KB van 2 december 1993, art. 17 

4. STRIJD TEGEN DE OVERMATIGE WARMTE, KOUDE EN VOCHTIGHEID  

Opgeheven bij KB van 4 juni 2012, art. 21 



5. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN ASBEST 

Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73 

6. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN LOOD EN ZIJN IONISCHE 
BESTANDDELEN 

Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 9° 

7. STRIJD TEGEN DE RISICO’S TE WIJTEN AAN IONISERENDE STRALING 

Opgeheven bij KB van 25 april 1997, art. 32, 4° 



BIJLAGE I 

Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73 

BIJLAGEN II EN III 

Opgeheven bij KB van 11 maart 2002, art. 62, 10° en 11° 

BIJLAGE IV 

Opgeheven bij KB van 16 maart 2006, art. 73 

BIJLAGE V 

Opgeheven bij KB van 16 januari 2006, art. 36, 5° 


