
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming 

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

Hoofdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid van de arbeiders 
Afdeling VI: Werkzaamheden in de plaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen voorhanden zijn 

Artikel 53. §1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 624 en 625, die van toepassing zijn op de 
putten, houders en tanks der opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen, moeten volgende voor-
zorgsmaatregelen worden getroffen wanneer de werknemers in welputten, regenputten, kuilen, ver-
gaarbakken, kuipen, ondergrondse controleplaatsen, gistkamers en andere soortgelijke plaatsen moe-
ten binnenkomen of verblijven: 

a) Bescherming tegen de risico's voor intoxicatie of verstikking 
 
  1° Plaatsen waar zich stoffen bevinden die kunnen rotten en die, bijgevolg, schadelijke uitwase-

mingen kunnen afgeven (door krengen besmette welputten, toegeslijkte kuilen of regenputten, 
enz.) of die andere stoffen inhouden welke gassen of dampen afgeven (houders van sommige 
producten, kuipen bestemd voor chemische reacties, gistkuipen of -toestellen, enz.) of waar 
uit de omgeving voortkomende gevaarlijke uitwasemingen in doorgedrongen zijn (onder-
grondse controleplaatsen bij voorbeeld waarin ontsnappend lichtgas door de grond of langs 
leidingen heen is doorgedrongen): 

o Deze plaatsen moeten voldoende geventileerd worden en de werknemers mogen er 
slechts binnen komen of blijven indien zij beschermd zijn door middel van een ademha-
lingstoestel dat beantwoord aan de bepalingen van de artikels 160, I en 161, 1°.  

o Met die ventilatie van bedoelde plaatsen moet begonnen worden vooraleer de werkne-
mers zich er in begeven en op zulke wijze dat, wanneer deze zich erin begeven, de 
lucht er volledig werd ververst.  

o Deze ventilatie van die plaatsen moet zonder onderbreking worden voortgezet zolang 
de werknemers zich er ophouden.  

o Zij moet op zulke manier worden verricht dat de bedorven lucht naar rato van minstens 
30 m3 per uur en per werknemer wordt ververst.  

  2° Plaatsen waar verrichtingen moeten gebeuren die gas, rook, dampen of andere uitwasemin-
gen kunnen ontwikkelen (schilderwerk, las- of snijwerk met de elektrische lichtboog of met de 
brander aan werkstukken waarop dekmiddelen werden aangebracht, enz.):  

o Deze plaatsen moeten voldoende en overeenkomstig dezelfde eisen als onder 1° hier-
boven bepaald geventileerd worden.  

o De werknemers moeten beschermd zijn door middel van eenzelfde ademhalingstoestel 
als onder ditzelfde 1° voorzien om bovenbedoelde werken te verrichten of om in die 
plaatsen binnen te komen of te blijven wanneer de lucht er bezoedeld is door bovenge-
noemde gassen, rook of uitwasemingen of door uitwasemingen die afgegeven worden 
door niet of onvolledig opgedroogde verf- of bestrijksellagen. 

  3° Plaatsen die de onder 1° en 2° bepaalde kenmerken niet bieden maar van dewelke niettemin 
moet worden gevreesd dat de lucht er plots en op elk ogenblik kan worden verontreinigd door 
uit de omgeving voortkomende gevaarlijke uitwasemingen (ondergrondse controleplaatsen 
bijvoorbeeld en andere inrichtingen van dezelfde aard die gelegen zijn dichtbij leidingen van 
lichtgas, hoogovengas, enz. of dichtbij andere kanalisaties of houders die ten gevolge van 
lekken, van breuken of van defecte werking verontreiniging der lucht zouden kunnen veroor-
zaken); 

o Deze plaatsen moeten voldoende en overeenkomstig dezelfde eisen als onder 1° hier-
boven bepaald geventileerd worden.  



o De werknemers mogen er slechts binnenkomen of blijven zonder beschermd te zijn 
door middel van een ademhalingstoestel, indien aan de hand van detectieproeven die 
voor de gegeven omstandigheden geschikt zijn en voldoende gevoeligheidswaarborg 
bieden uitgemaakt is dat er geen uitwasemingen zijn zoals hierboven bedoeld.  

o Die proeven mogen worden verricht nadat de lucht van de plaats werd ververst doch 
onder de voorwaarde dat, op het ogenblik dat men ermee aanvangt, de ventilatie sinds 
ten minste drie minuten volledig werd stopgezet.  

o Die proeven moeten gebeuren door middel van zulke toestellen of inrichtingen dat men, 
om ze te verrichten, volledig buiten de plaats blijft. De betrokken personen moeten de 
aanzegging ontvangen dat het verboden is in die plaats binnen te komen om die proe-
ven te verrichten.  

o Indien aan de hand van die proeven uitgemaakt wordt dat er wel gevaarlijke uitwase-
mingen zijn, zelfs zeer geringe, mogen de werknemers slechts in die plaatsen binnen-
komen of blijven mits beschermd te zijn door eenzelfde ademhalingstoestel als onder 1° 
hierboven voorzien.  

o Ingeval die proeven een negatieve uitslag opleveren moeten de werknemers deson-
danks door middel van zulk toestel worden beschermd indien moet gevreesd worden 
dat de verrichtingen kunnen tot gevolg hebben dat plots gevaarlijke uitwasemingen in 
de plaats binnendringen (bij voorbeeld tijdens het doorboren of het neerhalen van de 
wanden van een controleplaats). 

  4° Plaatsen waar de onder 1°, 2° en 3° hierboven bedoelde risico's in geen geval te duchten zijn, 
doch waarvan te vrezen valt dat de lucht er, ingevolge een min of meer lange opsluiting, een 
tekort aan zuurstof vertoont: 

o De werknemers mogen slechts in die plaatsen binnenkomen of blijven zonder door 
middel van een ademhalingstoestel beschermd te zijn nadat zij ze voldoende geventi-
leerd hebben, derwijze dat de lucht er volledig ververst is, of nadat zij, aan de hand van 
een detectieproef die voor de gegeven omstandigheden geschikt is en die voldoende 
gevoeligheidswaarborg biedt, hebben uitgemaakt dat er geen tekort aan zuurstof be-
staat. 

  5° Zelfs bijaldien zij geen enkele der onder 1°, 2°, 3° en 4° hierboven bedoelde risico's bieden, 
moeten de in dit artikel beoogde plaatsen, de gehele tijd dat er werknemers in blijven, geventi-
leerd worden indien, wegens de bekrompenheid of de bijzondere inrichting van die plaatsen, 
te vrezen valt dat de lucht er, ingeval zij niet wordt ververst, niet volstaat voor die werknemers.

      
    Deze ventilatie moet op zulke manier worden verricht dat de verse lucht wordt ingebracht en 

de bedorven lucht naar buiten geleid onder dezelfde voorwaarden als bepaald in 1° hierboven.

  6° Indien het wegens de bouw van de plaatsen of ingevolge andere bijzondere omstandigheden 
niet uitvoerbaar blijkt er ademhalingstoestellen te gebruiken, mogen de werknemers er toch 
binnenkomen zonder dat zij zulke ademhalingstoestellen dragen mits, vooraleer zij er binnen-
gaan en zolang zij er blijven, die plaatsen voldoende krachtig worden geventileerd ten einde, 
zonder onderbreking, een snelle zuivering van de atmosfeer in stand te houden zodat elke 
onduldbare concentratie van giftige uitwasemingen wordt vermeden. 

      
    In dit geval evenwel moeten de nodige maatregelen worden genomen om de tijd die de be-

trokken werknemers in bedoelde plaatsen moeten doorbrengen tot het minimum te bekorten 
      
    Het ondernemingshoofd moet die aanwezigheidsduur bepalen na het comité voor veiligheid, 

hygiëne en verfraaiing der werkplaatsen, of, bij ontstentenis van zulk comité, de betrokken 
werknemers te hebben geraadpleegd, onverminderd de beslissingen die, in dit verband, door 
de bevoegde paritaire comités zouden getroffen zijn. 

b) Bescherming tegen risico's voor brand en ontploffing 



    
  De proeven met het doel zich te overtuigen van de kwaliteit van de lucht in de door dit artikel 

bedoelde plaatsen of van de aard der uitwasemingen die zich er kunnen voordoen, moeten 
gebeuren met middelen en in omstandigheden die geen gevaar opleveren. 

    
  Alle andere nuttige maatregelen zullen worden genomen indien de uitwasemingen die men er 

aangetroffen heeft of waarvan men vreest dat zij zich kunnen voordoen ontvlambaar zijn en, 
bijgevolg, risico's voor brand of explosie kunnen bieden. 

    
c) Toezicht en eventuele redding van de betrokken werknemers 
    
  De werknemers die te werk zijn gesteld in de onder dit artikel bedoelde plaatsen die moeten 

verlucht worden wanneer zij er binnen zijn, moeten voortdurend onder toezicht staan en, zo 
dikwijls als de omstandigheden het vergen, worden afgelost. Eén of meer personen, al naarge-
lang van de omstandigheden, zullen speciaal worden aangewezen om dit toezicht uit te oefe-
nen, met zorg het goede functioneren van de ventilatieinrichting gade te slaan en om tot de 
eventuele reddingen over te gaan. 

    
  De in het vorige lid bedoelde werknemers zullen, bovendien, een reddingsgordel met schouder-

banden dragen. Deze banden moeten verbonden zijn met een veiligheidskoord die tot buiten 
leidt en vastgehouden wordt door de personen die met hoger bedoeld toezicht zijn belast, tenzij 
die koord, wegens de bouw van die plaatsen of de bijzondere werkomstandigheden uiteraard 
een belemmering kan zijn voor de eventuele redding. Indien die koord er evenwel niet is moeten 
de schouderbanden van het nodige voorzien zijn om er de reddingskoorden waarvan sprake in 
het laatste lid van deze paragraaf vlug en stevig te kunnen aan vastmaken. 

    
  Wanneer diezelfde werknemers niet aan bovenbedoelde veiligheidskoord zijn verbonden en te 

werk zijn gesteld in zulke omstandigheden dat zij onttrokken zijn aan het zicht van de personen 
die met het toezicht zijn belast, moeten zij in de mogelijkheid zijn op elk ogenblik met deze 
laatste door stemgeluid of door enig ander geschikt middel in verbinding te blijven 

    
  De personen die met de eventuele reddingswerken zijn belast moeten in hun onmiddellijke na-

bijheid het daarvoor nodig materieel hebben. Benevens ladders, koorden, enz., moet dit materi-
eel bestaan in al naargelang van de omstandigheden nodige ademhalingstoestellen van het 
type "met toevoer van perslucht" of van het "onafhankelijk" type zoals die types bepaald zijn in 
artikel 160, I en die beantwoorden aan de bepalingen van dit artikel. 

§ 2. De riolen, gasleidingen, rookkanalen en andere inrichtingen van die aard worden gelijkgesteld met 
de onder § 1 van dit artikel beoogde plaatsen en worden onderworpen aan de bepalingen van ditzelfde 
artikel in dezelfde mate als het gerechtvaardigd is de risico's op dezelfde voet te plaatsen. 
 


