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Wettelijke voorwaarden om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in België  
(situatie 07/01/2021) 

I. Inleiding (pagina 1).  
II. Verbanden tussen de verscheidene soorten bouwplaatsen, de vereiste coördinatie-instrumenten en de vereiste/toegelaten niveaus van 

coördinator in het KB TMB: tabel (pagina 2) en toelichting(pagina 3). 
III.  Wettelijke voorwaarden om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor bouwplaatsen - beschrijving van de 5 grote profielen 

(pagina's 4 tot 9). 
 
I. Inleiding 
 
*Meerdere wettelijke voorwaarden in België: zie afdeling VII en bijlage IV van het KB TMB.  
De tekst van het KB TMB (koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen) is beschikbaar via https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-
werk/arbeidsplaatsen/tijdelijke-mobiele-bouwplaatsen (zie regelgeving).   
N.B. Aanvullende voorwaarden kunnen ook opgelegd worden door andere regelgevingen, b.v. de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de 
… veiligheids-en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector … . 
 
*5 grote profielen van coördinator in samenhang met de verschillende soorten bouwplaatsen in België:  
 

1) « niveau A »/ « niveau1»,  
2) « niveau B » / « niveau2», 
3) die voldoet  aan de voorwaarden van  « art.56, §2 »  van het KB TMB,  
4) aannemer – bouwdirectie uitvoering  die voldoet aan de voorwaarden van artikel 65quater, §2 van het KB TMB, 
5) aannemer – bouwdirectie uitvoering  die voldoet aan de voorwaarden van artikel 65quinquies, 3° van het KB TMB. 
 

Zie details van de wettelijke voorwaarden voor elk geval op de volgende pagina's (4 tot 9). 
 
*De coördinator inzake veiligheid en gezondheid kan: 
1) een natuurlijke persoon zijn  
2) of een rechtspersoon als deze tijdens de uitvoering van de werken wettelijke coördinatietaken toevertrouwt aan een natuurlijke persoon van de rechtspersoon (werknemer, vertegenwoordigende 
beheerders, ...) die voldoet aan alle voorwaarden om de functie van coördinator inzake veiligheid en gezondheid uit te oefenen voor de betreffende bouwplaats. 
 
*De coördinator inzake veiligheid en gezondheid van een bouwwerk/bouwplaats moet worden aangesteld door de opdrachtgever of één of meerdere bouwdirecties (in functie van het soort 
bouwwerk/bouwplaats). Voor zijn aanstelling wordt een schriftelijke overeenkomst/document opgemaakt, waarvan de minimuminhoud is vastgelegd door het KB TMB. 
 
*De coördinator moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om de functie van coördinator te vervullen voor het beoogde bouwwerk/de beoogde bouwplaats en moet hij het bewijs 
ervan kunnen leveren aan de persoon die overweegt hem aan te stellen en aan de inspecteurs tijdens de controles. 
 
* Mogelijkheid voor de "aangestelde" coördinator om een beroep te doen op « adjuncten » die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in art. 62 van het KB TMB (onder zijn leiding en 
verantwoordelijkheid) om zijn taak te vervullen Het KB TMB (art.8, 19).  
 
*Het KB onderscheidt :  
1) de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid voor de ontwerpfase  
2) en de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid voor de verwezenlijkingsfase.  
De taken van de coördinator-ontwerp en de taken van de coördinator-verwezenlijking kunnen uitgevoerd worden door één persoon, voor zover deze persoon voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de twee 
soorten taken uit te voeren.  
 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/tijdelijke-mobiele-bouwplaatsen
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/tijdelijke-mobiele-bouwplaatsen
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II. Verbanden tussen de verscheidene soorten bouwplaatsen, de vereiste coördinatie-instrumenten en de vereiste/toegelaten niveaus van coördinator in het KB TMB. 
 

 Verschillende soorten bouwplaatsen  
oppervlakte 
of soort 
bouwwerk  

bouwwerken≥ 500m² 
of bouwwerken bedoeld in bijlage V (ongeacht de 

oppervlakte) 
 

bouwwerken < 500m² 
(met uitzondering van de bouwwerken bedoeld in bijlage V) 

architect   Het heeft weinig belang of de medewerking van een architect al dan niet 
wettelijk vereist is   

Medewerking van 1 architect wettelijk verplicht voor het bouwwerk / 
bouwplaats. 

Medewerking van 1 architect is niet wettelijk verplicht voor het 
bouwwerk / bouwplaats. 

risico's en 
grootte van 
de 
bouwplaats 

Bouwplaatsen bedoeld in 
art.26,§1 (werkzaamheden met   
specifieke risico's zie lijst)  
en/of bouwplaatsen bedoeld 
in art.26,§2  (werkzaamheden 
van gemiddelde of grote omvang) 

bouwplaatsen bedoeld in 
art. 26,§3  

bouwplaatsen bedoeld in 
art. 26,§1 
 en/of art.26, §2  

« mini bouwplaatsen » 
bedoeld in art.26,§3  

Bouwplaatsen bedoeld 
in art. 26§1 
(werkzaamheden met   
specifieke risico's zie lijst)  
en/of art.26, §2 
(werkzaamheden van 
gemiddelde of grote omvang) 

« mini bouwplaatsen » 
bedoeld in art.26,§3 

bedoeld in 
art.37, 1e lid = 
maxi 
bouwplaatsen 

Niet bedoeld in 
art.37, eerste lid 

bedoeld in 
art.37, eerste 
lid 
(theoretisch) 

niet bedoeld  
in art.37, eerste 
lid 

bedoeld in 
art.37, eerste 
lid  

= maxi 
bouwplaatsen 

Niet bedoeld in 
art.37, eerste lid 

bedoeld in 
art.37, eerste 
lid 
(theoretisch ) 

niet bedoeld in 
art.37, eerste 
lid 

bedoeld in 
art.37, eerste 
lid  

Niet 
bedoeld in 
art.37, 
eerste lid 

bedoeld in 
art.37, eerste 
lid 
(theoretisch) 

niet bedoeld in 
art.37, eerste lid 

Verplichte 
coördina-
tieinstru-
menten 

1) volledig  
VGP  

1) volledig VGP  1)  vereen-
voudigd  VGP  

1) Vereen-
voudigd VGP 
 

1) Vereen-
voudigd VGP  

1) Vereen-
voudigd VGP  

1) vereen-
voudigd VGP 
of schriftelijke 
overeenkomst 
art.29 

1) vereen-
voudigd VGP 
of schriftelijke 
overeenkomst 
art.29 

1) Vereen-
voudigd VGP 
 
 
 

1) Vereen-
voudigd 
VGP 

1) vereen-
voudigd VGP 
of schriftelijke 
overeenkomst 
art.29 
 

1) 
vereenvoudigd 
VGP of 
schriftelijke 
overeenkomst 
art.29 

2) volledig PID 2) volledig PID  2) Vereen-
voudigd PID  
 

2) Vereen-
voudigd PID  
 

2) Vereen-
voudigd PID 
 

2) Vereen-
voudigd PID 
 

2) Vereen-
voudigd PID  
 

2) Vereen-
voudigd PID  
 

2) Vereen-
voudigd PID  
 

2) Vereen-
voudigd PID 
 

2) Vereen-
voudigd PID  
 

2)Vereenvoudigd 
PID 
 

3) dagboek  3) dagboek 3)  Vereen-
voudigd 
dagboek 
 

3)  Vereen-
voudig 
dagboek 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

3) kennis-
gevingen 
 

4) structuur 4) structuur als 
gevraagd (art. 37, 
laatste lid) 

4) structuur 4) structuur als 
gevraagd (art. 37, 
laatste lid) 
 

4) structuur 
 

4) structuur als 
gevraagd (art. 37, 
laatste lid) 
 

4) structuur 
 

4) structuur 
als gevraagd 
(art. 37, laatste 
lid) 

4) structuur 4) structuur 
als 
gevraagd  
(art. 37, 
laatste lid) 

4) structuur 4) structuur als 
gevraagd (art. 37, 
laatste lid) 
 

Vereiste 
/toegestane 
« profiel » 
van 
coördina- 
tor 

A/1 A/1  
 
of B/2 

A/1  
 
of B/2 
 
of coördinator die voldoet aan de 
voorwaarden art.56,§2 

A/1  
 

A/1  
 
of B/2 
 
of  aannemer- 
BD uitvoering 
die voldoet aan 
de voorwaarden 
artikel 
65quater, §2  
(voor de functie 
van coördinator-
verwezenlijking !
) 

A/1  
 
of B/2 
 
of coördinator die voldoet aan 
de voorwaarden art.56,§2 
 
of aannemer- BD uitvoering die 
voldoet aan de voorwaarden 
artikel 65quater, §2 of 
art.65quinquies, 3°(voor de 
functie van coördinator-
verwezenlijking !) 

A/1  
 

A/1  
 
of B/2 
 
of 
aannemer- 
BD 
uitvoering 
die voldoet 
aan de 
voorwaarde
n  van 
artikel 
65quater, 
§2  

A/1  
 
of B/2 
 
of coördinator die voldoet aan de 
voorwaarden art.56,§2 
 
of aannemer- BD uitvoering  die 
voldoet aan de voorwaarden  van 
artikel 65quater, §2 
of 65quinquies, 3°  

 
Uitleg: zie pagina 3. /  Beschrijving van de wettelijke voorwaarden om coördinator te worden : zie pagina's 4 en volgende.  
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Uitleg :  
 
Totale oppervlakte van een bouwwerk  = gedefinieerd in art.3,5° KB TMB (voor de berekening worden de oppervlaktes van alle niveaus van het bouwwerk samengevoegd, maar er zijn uitzonderingen/ 
bijzondere gevallen).  
NB : De bouw en de afbraak van bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, torens, pylonen, fabrieksschoorstenen (zie bijlage V van het KB TMB), ongeacht de totale oppervlakte van het (de) bouwwerk(en), worden 
gelijkgesteld met bouwwerken waarvan de totale oppervlakte gelijk is aan of meer bedraagt dan 500 m².  
 
Bouwplaatsen art 26§1 KB TMB  = bouwplaatsen met werkzaamheden met specifieke risico's opgesomd in art.26,§1 KB TMB.  
De « andere » werkzaamheden, diegene die niet bedoeld zijn in art. 26§1 kunnen echter ook risico's inhouden voor de veiligheid-gezondheid van de werknemers! 
 
Bouwplaatsen art 26§2 KB TMB = bouwplaatsen van gemiddelde of grote omvang, zoals: 
1° hetzij, de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan dertig werkdagen en waar op één of meer ogenblikken meer dan twintig werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn; 
2°hetzij, het vermoedelijke werkvolume groter is dan 500 mandagen. 
 
Bouwplaatsen 26,§3 AR CTM = zonder werkzaamheden met specifieke risico's  bedoeld in art 26§1 en van een kleinere omvang dan de bouwplaatsen bedoeld in artikel 26§2 
- hetzij bouwwerken≥500m² of theoretisch bouwwerken die ermee gelijkgesteld worden bedoeld in bijlage V. 
- hetzij bouwwerken <500m² die geen bouwwerken zijn bedoeld in bijlage V. === « mini bouwplaatsen » 
 
Bouwplaatsen artikel 37 KB TMB  
Er moet een onderscheid gemaakt worden binnen alle categorieën van voorgemelde bouwplaatsen, met inbegrip van de bouwplaatsen bedoeld in art. 26, §3, ook wanneer die theoretisch mag lijken,: 
-de bouwplaatsen bedoeld in art.37, 1e lid = maxi bouwplaatsen  » (hetzij +5000 mandagen hetzij totale prijs van de werken +2 500 000 € BTW niet inbegrepen te indexeren met ten minste 3 gelijktijdige 
aannemers )  
*de coördinatiestructuur is steeds verplicht  
* er moet een coördinator van niveau A/1 worden aangesteld voor deze bouwplaatsen, als ze ook bedoeld worden in art. 26,§1 of 26 §2 (zie art.58, §1, 1°, a) en 2°),  
*de coördinator die moet worden aangesteld, hoeft niet noodzakelijk van niveau A/1 te zijn, als de bouwplaats ook bedoeld is in art.26,§3 (zie ook art.56,§2),  
-de bouwplaatsen die niet bedoeld zijn in art.37, 1e lid : de coördinatiestructuur moet er georganiseerd worden, als de coördinator-verwezenlijking hiervoor een gemotiveerde aanvraag doet (zie art.37, 
laatste lid). De coördinator die moet worden aangesteld, hoeft niet noodzakelijk van niveau A/1 te zijn. 
 
VGP : veiligheids- en gezondheidsplan gedefinieerd in art.3,6° KB TMB. 
« volledig » VGP bedoeld in art.27, §1 KB TMB , « volledige » inhoud: zie bijlage I,A, afdeling I KB TMB.  
« vereenvoudigd VGP », bedoeld in art.27, §2 en 28 KB TMB, « vereenvoudigde » inhoud : zie bijlage I, A, afdeling II KB TMB. 
NB : voor de minibouwplaatsen art.26,§3 betreffende bouwwerken <500m² die geen bouwwerken zijn bedoeld in de bijlage V, mogelijkheid om het vereenvoudigde VGP te vervangen door een schriftelijke overeenkomst bedoeld in art.29. 
NB : Het VGP maakt een lijst op oa van de risico's en preventiemaatregelen en organisatiemodaliteiten van de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid. Dit plan is nuttig voor het verloop van de projectfase 
en de fase voor de verwezenlijking van het bouwwerk. Het VGP wordt oa bezorgd aan de kandidaat-bouwdirecties uitvoering met het lastenboek. Het is voor verandering vatbaar en kan dus worden aangepast 
tijdens het project en tijdens de verwezenlijking. 
 
PID : postinterventiedossier bepaald in art.3, 8° KB TMB. 
« volledig » PID bedoeld in art. 38 KB TMB, « volledige » inhoud, zie bijlage I,C, afdeling I KB TMB.  
« vereenvoudigd » PID, bedoeld in art. 36 KB TMB, « vereenvoudigde » inhoud: zie bijlage I, C, afdeling II KB TMB. 
NB : Het postinterventiedossier is een soort beschrijving en handleiding van het bouwwerk. Het bepaalt en lokaliseert een aantal elementen van het bouwwerk die mogelijke risico's vertonen voor diegenen die 
de latere werken uitvoeren. Het PID is evolutief. Het is bestemd voor de opdrachtgever en diegenen die latere werken uitvoeren (renovatie, onderhoud, uitbreiding, ...). 
 
Coördinatiedagboek bepaald in art.3, 7° en bedoeld in art.31 en 32 KB TMB. 
« volledige » inhoud: zie bijlage I, B KB TMB.  
«vereenvoudigd coördinatiedagboek » : mogelijkheid om te beperken tot schriftelijke betekeningen aan de betrokkenen (art.31, 2e lid KB TMB). 
NB : Het coördinatiedagboek bestaat uit één of meerdere werkdocumenten van de coördinator waarin deze zijn prestaties inzake coördinatie vermeldt, alsook zijn vergaderingen, zijn bezoeken, zijn 
opmerkingen aan diegenen die op de bouwplaatsen actief zijn en waarin tevens de reacties/antwoorden van laatstgenoemden bewaard worden.  
Schriftelijke betekeningen aan de betrokken partijen die op de bouwplaats actief zijn betreffende hun gedragingen, handelingen, keuzen, nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes (zie 
art.4sexies, 4° en 4quinquies decies,2°) 
 
Coördinatiestructuur bepaald in art.3, 9° KB TMB en bedoeld in art.37 KB TMB, samenstelling: zie bijlage I, D KB TMB.  
NB : Dit is een orgaan voor overleg tussen de verscheidene partijen die actief zijn op de bouwplaats en eventuele andere personen dat  bijdraagt tot de organisatie van de coördinatie inzake veiligheid en 
gezondheid (oa verspreiding van informatie, raadpleging, regeling van bepaalde betwistingen, advies inzake veiligheid en gezondheid). 
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III.Wettelijke voorwaarden om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor bouwplaatsen in België - beschrijving van de 5 
grote profielen  
 
1e geval : 
Coördinator inzake veiligheid en gezondheid « niveau A » /« niveau 1 »: bevoegd om de functie van coördinator uit te oefenen voor alle 
soorten bouwplaatsen en alleen bevoegd om de functie van coördinator uit te oefenen voor de grootste bouwplaatsen, waarvoor steeds een 
coördinatiestructuur vereist is ( art 37, 1e lid, KB TMB) 
 

Coördinator 
« niveau A » of 

« niveau 1 » 

Academische kwalificaties 
Voorafgaande opleiding / 

basisdiploma 
 

(art.56, §1 KB TMB) 

Nuttige beroepservaring 
 

(art.56 en 57 KB TMB) 

specifieke kennis inzake 
veiligheid en gezondheid 

op het werk 
 

(art.58 KB TMB) 

Andere vereisten 

Certificatie  
 

(art.65 KB TMB) 

1) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 
de ontwerpfase 
(CO niveau A/1) 
 
 
 
2) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 
de 
verwezenlijkingsfase 
(CV niveau A/1) 

Art.56, §1, 1° : 
Ingenieur / 

Hoger technisch onderwijs 
universitair niveau 

Technisch onderwijs of 
kunstonderwijs lange type 

master 
=== worden voornamelijk 

bedoeld :  
burgerlijk ingenieurs, 

industrieel ingenieurs en 
architecten 

 
Of 

 
2 jaar 

 
(of 1 jaar voor 
bouwplaatsen  

art.26,§3) 

1).Voor 
Coördinator -

ontwerp (CO) : 
 

beroepservaring 
i.v.m. het 

ontwerp van 
een 

bouwproject of 
engineering 

(studiebureau) 
 
 

2) voor 
Coördinator 

Verwezenlijking 
(CV) : 

 
beroepservaring 
i.v.m. de leiding 

van een 
tijdelijke of 

mobiele 
bouwplaats of 
het beheer en 

de follow-
up/opvolging 

van werken op 
de bouwplaats 

 
erkende aanvullende 

vorming   
preventieadviseur 

niveau 1  
(120u basismodule +280u 

specialisatie niveau I)  
+  erkende cursusmodule 

“aanvulling tot 
coördinator” (30u) 

 
[overgangsmaatregelen: vrijstelling 

van de cursus van 30 u voor de 
personen die voldoen  

aan de voorwaarden bedoeld in art. 
art.63, eerste lid of 64, §1, 1°] 

 
Of 

erkende cursus van 
specifieke aanvullende 

vorming van « niveau A » 
(150 u cursus + examen) 

voor coördinatoren 
(in principe uitsluitend toegankelijk 
voor de personen bedoeld in art. 

56,§1,1°) 
 

Of 
 

erkend specifiek examen 
van «niveau A » voor 

coördinatoren 
(in principe uitsluitend toegankelijk 
voor de personen bedoeld in art. 

56,§1,1°) 
 
 
 

 
- voldoende kennis van de 

reglementering en de 
technieken inzake het welzijn 
op het werk kunnen aantonen 

(art 59 KB TMB) 
 

- voortdurende bijscholing 
(art.65 septies KB TMB) 

 
- N.B. verzekering  

(wet 9 mei 2019 verplichte 
verzekering van de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid van 

de … veiligheids-en 
gezondheidscoördinatoren) 

 
In theorie : 

uitsluitend voor de 
coördinatoren van de 

bouwplaatsen die voldoen 
aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden: 
- bedoeld in artikel 26, § 1 
of artikel 26, § 2 van het 

KB TMB 
- en waar het bouwwerk 

≥500 m² is of het een 
bouwwerk betreft dat 

ermee wordt gelijkgesteld 
zoals bedoeld in bijlage V 

van het KB TMB 
(ongeacht de oppervlakte). 

 
In de praktijk: niet van 

toepassing 

Art.56, §1, 2° 
 

Hoger technisch onderwijs 
van het korte type 

(graduaat/bachelor) 
 

Of 

5 jaar 
 

(of 1 jaar voor 
bouwplaatsen 

art.26,§3) 
 

Art.56, §1, 3° : 
 

Hoger secundair 
onderwijs. 

 
 

10 jaar 
 

(of 3 jaar 
voor 

bouwplaatsen 
art. 26, §3) 

 

 
[Overgangsmaatregelen:   

Vrijstelling van basisdiploma art.56,§1 
voor de personen die voldoen  

aan de voorwaarden van  
art.63, 2e lid of 64, §2.] 

[overgangsmaatregelen 
:  15 jaar 

(art.63, tweede lid of 
64, §2  ) 

+ ervaring inzake 
coördinatie met 

algemene principes 
inzake preventie 

(art.64, §1 en §2)] 
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Informatie  
 
Betreffende de basisdiploma's:  
 

*De vereiste inzake het basisdiploma is dezelfde voor de CO (coördinator-ontwerp) en de CV (coördinator-verwezenlijking). 
 

*NB : art.56,§1, 1° KB TMB: « houders van een diploma van ingenieur of van een eindejaarsdiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau of van het hoger technisch of kunstonderwijs van 
het lange type ». Art.56, §1, 1° KB TMB bedoelt concreet oa burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs, architecten.  
 
Wat de vereiste nuttige beroepservaring betreft:  
 

*De vereiste duur van de beroepservaring schommelt in functie van het basisdiploma van de kandidaat-coördinator.  
 

*Voor de bouwplaatsen bedoeld in art 26§3 KB TMB, bedraagt de vereiste beroepservaring 1, 3 of 5 jaar in functie van het basisdiploma van de kandidaat (master/bachelor ingenieur, technisch onderwijs, 
bouwkunst …, hoger secundair onderwijs/ lager secundair onderwijs).=== zie 3e geval van coördinator. 
 

*De nuttige beroepservaring kan op verscheidene manieren verworven worden, oa door het uitoefenen van de functie van adjunct -coördinator (zie art.62,§2 KB TMB). 
 

*Art.60 KB TMB = een bijzonder geval waarin beroepservaring is vereist om coördinator te worden voor bouwwerken betreffende ondergrondse nutsleidingen. 
 

*Art.4bis,3e lid,3° KB TMB = een bijzonder geval dat aan een coördinator-verwezenlijking die voldoet aan de voorwaarden van art.65ter,§1 KB TMB, de mogelijkheid biedt de functie van coördinator-ontwerp uit 
te oefenen op bouwplaatsen/bouwwerken   <500m² en die niet onder het toepassingsgebied vallen van de bijlage V van het KB TMB, als hij een continue praktische beroepservaring heeft van ten minste 3 jaar 
als coördinator-verwezenlijking.  
 
Betreffende de certificatie van de coördinatoren:  
 

*Art.65 KB TMB voorziet in een certificatie van de coördinatoren volgens een ISO-norm door een geaccrediteerde certificatie-instelling en volgens een certificatieschema dat moet bepaald worden bij 
ministerieel besluit. Deze certificatie is niet van toepassing in de praktijk, want er werd oa geen enkel certificatieschema vastgelegd.  
 

Betreffende de cursussen/vormingen en examens :  

*De cursussen en examens voor coördinatoren worden erkend door de minister van werk. 

*NB : De specifieke vorming en het examen van niveau A voor coördinatoren zijn in principe alleen toegankelijk voor de houders van een diploma van het masterniveau bedoeld in art. art.56, §1, 1°  (zie art.58, 

§3, 5°, a en 58, §4, 5°,a).  

[Deze specifieke vorming en het specifieke examen van niveau A en trouwens ook voor niveau B waren gedurende 3 jaar na de datum van inwerkingtreding van het KB TMB toegankelijk voor de personen 

zonder deze diploma's  art.56,§1, maar die wel voldeden aan de voorwaarden van art.63, tweede lid of 64, §2 van de overgangsmaatregelen.]   

De vorming van preventieadviseur van niveau 1 en de erkende cursusmodule “aanvulling tot coördinator” (30 u) kunnen toegankelijk zijn voor andere niveaus van diploma’s dan technische masters (bachelor in 

sommige gevallen, via een lange weg een diploma van secundair onderwijs (zie reglementering over de opleiding van preventieadviseurs). 

*De vereisten betreffende de inhoud van de cursussen en examens zijn bepaald in het KB bouwplaatsen en bijlage IV ervan. 

*Lijst van de organisatoren die erkende cursussen en examens voor coördinator organiseren, kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Werkgelegenheid via: 

https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-specifieke-cursussen-examens-en-modules-voor-coordinatoren-inzake-veiligheid (zie FR en NL). 

 
Betreffende de voortdurende bijscholing:  
 
 

*Verplicht voor alle coördinatoren (ongeacht hun niveau). 
 

* Minimum 5u/jaar of 15u/3jaar verplicht voor de coördinatoren, die gecertificeerd moeten worden --- op dit moment is dit minimum aantal uren niet vereist, want de certificatie art.65 KB TMB is niet van 
toepassing. 

https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/erkenning-specifieke-cursussen-examens-en-modules-voor-coordinatoren-inzake-veiligheid
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2e geval : 
Coördinator inzake veiligheid en gezondheid« niveau B »/ « niveau2 » : bevoegd om de functie van coördinator uit te oefenen voor alle 
soorten bouwplaatsen behalve voor de grootste bouwplaatsen waarvoor een coördinatiestructuur vereist is (maxibouwplaatsen bedoeld in art 37, 1e lid KB TMB) 

 

Niveau B/ 
niveau 2 

Academische kwalificaties 
Voorafgaande opleiding 

(basisdiploma) 
 

(art.56, §1 KB TMB) 

Nuttige beroepservaring 
 

(art.56 en 57 KB TMB) 

specifieke kennis over 
veiligheid en gezondheid op 

het werk 
 

(art.58, KB TMB) 

Andere vereisten 
 

Certificatie 
 

(art.65 KB TMB) 

1) 
Coördinator 
inzake 
veiligheid en 
gezondheid 
tijdens de 
ontwerpfase  
(CO niveau 
B/2) 
 
 
 
 
2) 
Coördinator 
inzake 
veiligheid en 
gezondheid 
tijdens de 
verwezenlijki
ngsfase 
 
(CV niveau 
B/2) 

 
Art.56, §1, 1° : 

Ingenieur 
Hoger technisch onderwijs 

van universitair niveau 
Technisch onderwijs of 

kunstonderwijs lange type 
master 

 
Of 

 
2 jaar 

 
(of 1 jaar voor 
bouwplaatsen  

art.26,§3) 

 
1).Voor 

Coördinator -
ontwerp (CO) : 

 
beroepservaring 

i.v.m. het 
ontwerp van een 
bouwproject of 

engineering 
(studiebureau) 

 
 

2) voor 
Coördinator 

Verwezenlijking 
(CV) : 

 
beroepservaring 

i.v.m. de leiding 
van een tijdelijke 
of mobiele 
bouwplaats of 
het beheer en de 
follow-up/ 
opvolging van 
werken op de 
bouwplaats 

 
Erkende aanvullende 

vorming preventieadviseur 
niveau 2  

(120u basismodule  
+ 90u specialisatie niveau II) 
+ erkende cursusmodule 

“aanvulling tot coördinator” 
(30u) 

 
[overgangsmaatregelen: vrijstelling van 

de cursus van 30 u voor de personen die 
voldoen aan de voorwaarden bedoeld in 

art. art.63, eerste lid of 64, §1, 1°] 
 
 

Of 
- erkende cursus van 

specifieke aanvullende 
vorming van «  niveau B » 

voor coördinatoren 
(80 u cursus + examen) 

 
Of 

 
erkend specifiek examen 

van « niveau B » voor 
coördinatoren 

 
 
 
 

 
 

- voldoende kennis van 
de reglementering en de 

technieken inzake het 
welzijn op het werk 

kunnen aantonen (art 59 
KB TMB) 

 
- voortdurende 

bijscholing (art.65 septies 
KB TMB) 

 
- N.B. verzekering  

(wet 9 mei 2019 verplichte 
verzekering van de 
burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid 
van de … veiligheids-en 
gezondheidscoördinatoren
) 

 
in theorie : 

uitsluitend voor de coördinatoren 
van de bouwplaatsen die 
voldoen aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden: 

- bedoeld in artikel 26, § 1 of 
artikel 26, § 2 van het KB TMB 

- en waar het bouwwerk dat 
moet worden verwezenlijkt, een 

totale oppervlakte heeft die 
groter is dan of gelijk aan 500m² 
of een bouwwerk is dat ermee 
wordt gelijkgesteld bedoeld in 

bijlage V van het KB TMB 
(ongeacht de oppervlakte) 

 
In de praktijk: niet van 

toepassing. 
 

Art.56, §1, 2° 
 

Hoger technisch onderwijs van 
het korte type 

(graduaat/bachelor) 
 

Of 

5 jaar 
 

(of 1 jaar voor 
bouwplaatsen 

art.26,§3) 
 

Art.56, §1, 3° : 
 
 

Hoger secundair 
onderwijs 

10 jaar 
 

(of 3 jaar 
voor bouwplaatsen 

art. 26, §3) 
 
 

[Overgangsmaatregelen:  Vrijstelling van 
basisdiploma art.56,§1 voor de personen 

die voldoen aan de voorwaarden van 
art.63, 2e lid of 64, §2.] 

[overgangsmaatregelen :  
15 jaar 

(art.63, tweede lid of 64, §2) 
+ ervaring inzake 

coördinatie met algemene 
principes inzake preventie 

(art.64, §1 en §2)] 

 

NB : Het grootste deel van de informatie die op pagina 5 vermeld staat over het 1e geval is ook geldig voor het 2e geval. 
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3e geval om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor de bouwplaatsen bedoeld in art.26,§3  van het KB TMB,  
 
Voor deze bouwplaatsen kan de functie van coördinator uitgeoefend worden door: 
- Een coördinator van « niveau A »/ « niveau 1 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het bovengenoemde 1egeval,  
Of  
- Een coördinator van « niveau B »/ « niveau 2 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het  bovengenoemde 2e geval, 
Of 
- Een aannemer - bouwdirectie die belast is met de uitvoering van de bouwplaats, die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 65quater, §2 of 65quinquies, 3° 
van het KB TMB (die infra zijn vermeld in het 4e en 5e geval), uitsluitend voor de bouwwerken <500m² die niet zijn bedoeld in bijlage V van het KB TMB, 
Of  
- Een coördinator die voldoet aan de voorwaarden van art. 56, §2 van het KB TMB voor welk bouwwerk of bouwplaats bedoeld in art.26§3 dan 
ook en ongeacht de oppervlakte.  
 

Coördinator 
die voldoet 

aan art. 56, §2 

Academische 
kwalificaties 

Voorafgaande opleiding 
(basisdiploma) 

De nuttige beroepservaring 
 

(art.56§2) 
specifieke kennis over veiligheid en 

gezondheid op het werk Andere vereisten 

1) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 

de ontwerpfase 
(art.56, §2) 

 
2) Coördinator 

inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 

de 
verwezenlijkingsfase 

(art.56, §2) 
 

Ingenieur 
Hoger technisch onderwijs 

van universitair niveau 
Hoger technisch of 

kunstonderwijs lange type 
master 

Hoger technisch onderwijs 
van het korte type 

(graduaat/bachelor) 
 

1 jaar  
 

1).Voor Coördinator -ontwerp 
(CO) : 

 
beroepservaring 

i.v.m. het ontwerp van een 
bouwproject of engineering 

(studiebureau) 
 
 

2) voor Coördinator 
Verwezenlijking (CV) : 

 
beroepservaring 

i.v.m. de leiding van een 
tijdelijke of mobiele 

bouwplaats of het beheer 
en de follow-up/ 

opvolging van werken op 
de bouwplaats 

 
 

Geen enkele erkende vorming/cursus of examen 
vereist, maar wel 

 
voldoende kennis van de reglementering en 
de technieken inzake het welzijn op het werk 

kunnen aantonen (art 59 KB TMB). 
 
 
 

 
 

- voortdurende bijscholing 
(art.65septies AR CTM) 

 
- N.B. verzekering  

(wet 9 mei 2019 verplichte verzekering van 
de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van 

de … veiligheids-en 
gezondheidscoördinatoren) 

 

Hoger secundair 
onderwijs 

3 jaar  

Lager secundair onderwijs 

5 jaar  
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4e geval : Bijzonder geval om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor de bouwwerken <500m² en die niet onder het 
toepassingsgebied vallen van de bijlage  V van het KB TMB. 
 
Voor deze bouwplaatsen kan de functie van coördinator uitgeoefend worden door: 
- Een coördinator van « niveau A »/ « niveau 1 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het bovengenoemde 1egeval,  
Of  
- Een coördinator van « niveau B »/ « niveau 2 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het  bovengenoemde 2e geval,  
Of  
- Een coördinator die voldoet aan de voorwaarden van art.56, §2 die vermeld zijn in het bovengenoemde 3e geval, maar uitsluitend voor de bouwplaatsen bedoeld in 
art.26,§3, 
of 
Een aannemer – bouwdirectie belast met de uitvoering van de bouwplaats (of één van zijn werknemers) die voldoet aan de 
voorwaarden bedoeld in artikel 65quater, §2 van het KB TMB  (zie onderstaande tabel) 
 
 

Aannemer - BDU 
Art.65quater,§2 

Academische 
kwalificaties 

Voorafgaande 
opleiding 

(basisdiploma) 

specifieke kennis over 
veiligheid en gezondheid 

op het werk 
nuttige beroepservaring Andere vereisten 

1) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 

de ontwerpfase 
 

(art.65quater, §2) 
 

2) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 

de 
verwezenlijkingsfase 

(art.65quater, §2) 
 

  
Niet vereist 

  

 
- opleiding  (minimum 24 
u, examen inbegrepen)  
perfectionering inzake het 
welzijn op het werk 
betreffende oa risico's op 
het vlak van veiligheid en 
gezondheid op de 
bouwplaatsen, coördinatie-
instrumenten en -praktijken 
 
 
 

 
a)  een beroepservaring van ten minste 10 jaar   
betreffende de werken bedoeld in artikel 26§1, waarvoor 
de functie van coördinator wordt uitgeoefend, en kennis 
van de technieken inzake de uitvoering en de preventie van 
de risico's van de andere werken die het voorwerp van de 
coördinatieopdracht uitmaken, 
en  
b) ten minste 5 jaar een onderneming hebben geleid die 
werken op bouwplaatsen als voorwerp had  
of 5 jaar praktische beroepservaring i.v.m. de leiding van 
bouwplaatsen of het beheer en de opvolging van de 
werken op zulke bouwplaatsen.  
 

 
- de persoon zijn die één van de bouwdirecties belast 
met de uitvoering van de bouwplaats in kwestie leidt of 
één van de werknemers ervan zijn  
 
- niet veroordeeld zijn voor een inbreuk betreffende het 
welzijn op het werk.  
 
- op een lijst staan die door de inspectie toezicht op het 
welzijn op het werk wordt gepubliceerd op de website van 
de FOD Werkgelegenheid. 
  
- voortdurende bijscholing 
 (art.65septies KB TMB) 
 
- N.B. verzekering (wet 9 mei 2019 verplichte verzekering 
van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de … 
veiligheids-en gezondheidscoördinatoren) 
 

 

*Personen die de functie van coördinator mogen uitoefenen als Bouwdirectie uitvoering: https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/bouwdirecties-belast-met-de-uitvoering-die-de-taak-van-veiligheidscoordinator-op 

.*Procedure voor het indienen van de vraag bij de inspectie: https://werk.belgie.be/nl/aanvraag-tot-opname-de-lijst-van-personen-die-als-bouwdirectie-belast-met-de-uitvoering-ook-de-0 . 

*N.B. Als de medewerking van een architect wettelijk verplicht is voor de bouwplaats / het bouwwerk  <500m² en  als deze bouwplaats / bouwwerk bovendien bedoeld wordt in art.26§1  en/of art.26, §2 van het 

KB TMB, zal de aannemer - BDU (bouwdirectie-uitvoering) die voldoet aan de voorwaarden van artikel 65quater,§2  alleen de functie van coördinator –verwezenlijking kunnen uitvoeren (niet diegene van 

coördinator-project) voor dit soort bouwplaats / bouwwerk.  

https://werk.belgie.be/nl/erkenningen/bouwdirecties-belast-met-de-uitvoering-die-de-taak-van-veiligheidscoordinator-op
https://werk.belgie.be/nl/aanvraag-tot-opname-de-lijst-van-personen-die-als-bouwdirectie-belast-met-de-uitvoering-ook-de-0
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5e geval : Bijzonder geval om coördinator inzake veiligheid en gezondheid te worden voor de bouwwerken <500m² die niet onder het 
toepassingsgebied vallen van de bijlage V van het KB TMB en die deel uitmaken van de « minibouwplaatsen » bedoeld in artikel 26§3  
 
Voor deze bouwplaatsen kan de functie van coördinator uitgeoefend worden door: 
- Een coördinator van « niveau A »/ « niveau 1 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het bovengenoemde 1egeval,  
Of  
- Een coördinator van « niveau B »/ « niveau 2 » die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden in het  bovengenoemde 2e geval,  
Of  
- Een coördinator die voldoet aan de voorwaarden van art.56, §2 die zijn vermeld in het bovengenoemde 3e geval,  
of 
Een aannemer – bouwdirectie uitvoering (of één van zijn werknemers) die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 65quater, §2 van het KB TMB  (zie het 
bovengenoemde 4e geval ) 
 
Of 
Een aannemer – bouwdirectie uitvoering die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 65quinquies, 3° van het KB TMB  (zie 
onderstaande tabel) 
 

Aannemer 
BDU 

Art.65quinquies,3° 

Academische kwalificaties 
Voorafgaande opleiding 

(basisdiploma) 
 

specifieke kennis over veiligheid 
en gezondheid op het werk 

 
De nuttige beroepservaring  Andere vereisten  

1) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 
de ontwerpfase 
 
(art.65quinquies, 3°) 
 
2) Coördinator 
inzake veiligheid en 
gezondheid tijdens 
de 
verwezenlijkingsfase 
art.65quinquies, 3°) 
 

 
 Niet vereist  
  

 
 
- opleiding (ten minste 12u met 
inbegrip van examen) betreffende 
de maatregelen, de technieken en de 
reglementering inzake veiligheid en 
gezondheid op de tijdelijke en 
mobiele bouwplaatsen. 
 
=== die leidt naar een attest dat over 
het algemeen aanvaard wordt door 
de bouwsector en aantoont dat men 
is geslaagd voor deze opleiding en dit 
examen. 
 
 

 
Niet vereist 

 

 
- de persoon zijn die één van de bouwdirecties 
leidt die belast is met de uitvoering van de 
bouwplaats in kwestie, 
 
  
- voortdurende bijscholing 
 (art.65septies KB TMB), 
 
- N.B. verzekering  (wet 9 mei 2019 verplichte 
verzekering van de burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid van de … veiligheids-en 
gezondheidscoördinatoren) 

 
N.B. Als de medewerking van een architect wettelijk verplicht is voor de bouwplaats, zal de aannemer - BDU die voldoet aan de voorwaarden van artikel 65quater,§2  of van  art. 65quinquies,3°  alleen de 
functie van coördinator –verwezenlijking kunnen uitvoeren (niet diegene van coördinator-project). Als de medewerking van een architect niet wettelijk verplicht is voor de bouwplaats, zal de aannemer - BDU die 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 65quater,§2  of van  art. 65quinquies,3°  de functie van coördinator –project  en diegene van coördinator-verwezenlijking kunnen uitvoeren). 


