
 
FICHE RUSTLOKALEN 

 
De rustlokalen en de lokalen waarin ze zich bevinden beantwoorden aan de 
minimumvoorschriften opgenomen in bijlage III.1-1 van de codex over het welzijn op het 
werk. 

 
De lokalen : 

• de ligging van het rustlokaal : 

o het rustlokaal mag hetzij een bijgebouw zijn van de refter, hetzij 
ondergebracht zijn in een lokaal dat eventueel ook een ander doel dient 

o de plaats waar het rustlokaal zich bevindt wordt gesignaleerd met een bord  
met de tekst “rustlokaal” 

• het lokaal is beschermd tegen de hinder die tot de inrichting van het rustlokaal 
aanleiding gaf : 

o temperatuur 
o lawaai of trillingen 
o psychische belasting 

• de lokalen waarin de rustlokalen zijn ondergebracht zijn in duurzame materialen 
gebouwd en kunnen gemakkelijk onderhouden worden. 

• minimum oppervlakte rustlokalen op basis aantal werknemers dat er gebruik van  
moet maken : 

 
 

Aantal werknemers Minimale oppervlakte van het rustlokaal 
 
 

tot 10 9 m2
 

per schijf van  10 werknemers 2 m2 meer 
meer 

 
De inrichting van de rustlokalen : 

• de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale 
voorzieningen zoals het rustlokaal, na advies van de preventieadviseur- 
arbeidsgeneesheer en het Comité 

• het aantal rustzitplaatsen is gelijk aan het aantal werknemers dat er gelijktijdig moet 
over beschikken 
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Schoonmaak en controle : 

• de lokalen worden tenminste eens per dag schoongemaakt, bij ploegenarbeid worden 
de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt 

• daarnaast is het aangewezen een systematische controle uit te voeren naar : 
o de algemene netheid : 

- voorwerpen die niets te maken hebben met de bestemming van het 
lokaal moeten verwijderd worden (kledij en veiligheidsschoenen 
moeten hier niet rondslingeren, de voorraad papier voor het kantoor ook 
niet en het rustlokaal is geen bezemkast) 

- wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld 
o het in goede staat houden van de voorzieningen : 

- functioneert de verlichting, verluchting, verwarming ? 
- de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken 

verdwenen ? 
o controle op het rookverbod 


