
 

FICHE TOILETTEN 

 

De toiletten 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 de toiletten moet volledig gescheiden zijn van werkplaatsen en bureaus 

 zo dicht mogelijk bij de werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches 

 gescheiden lokalen voor mannen en vrouwen 

 de bouw van de lokalen is als volgt : 

o in duurzame materialen 

o vloer met effen en waterdichte bekleding 

o wanden met effen en waterdichte bekleding tot op 2 m hoogte 

o rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers 

 

De inrichting van de toiletten : 

 de werkgever bepaalt de ligging, de inrichting en de uitrusting van de sociale 

voorzieningen zoals de toiletten, na advies van de preventieadviseur- 
arbeidsgeneesheer en het Comité 

 aantal toiletten : 

o 1 individuele wc per 15 vrouwelijke werknemers gelijktijdig tewerkgesteld 

o 1 individuele wc per 15 mannelijke werknemers gelijktijdig tewerkgesteld 

- er mogen enkele van die individuele wc’s voor mannelijke 

werknemers vervangen worden door een urinoir, als er tenminste 1 

individuele wc per 25 mannelijke werknemers overblijft 

o rekening houdend met eventueel tewerkgestelde gehandicapte werknemers 

o 1 wastafel per 4 toiletten of urinoirs 

 de ventilatie : 

o ofwel rechtstreeks naar buiten langs een venster in het individueel wc-hokje 

o ofwel via openingen onder en boven de deur : 

- onder de deur tot op maximum 10 cm hoogte 

- boven de deur op hoogte van meer dan 1,90 m 

o indien het individueel wc-hokje direct uitgeeft op een gang, een volle deur en 
een permanent ventilatiesysteem in het individueel wc-hokje voorzien 

 de bouw van de individuele wc-hokjes : 

o vloer met effen en waterdichte bekleding 

o wanden met effen en waterdichte bekleding 
wanden tot op vloerniveau, eventueel voorzien van openingen tot maximum 

15 cm van de grond om het reinigen te vergemakkelijken 

o volle deuren van harde, waterdichte en gladde materialen 
eventueel met luchtopeningen voor ventilatie 

o deur afsluitbaar aan de binnenkant 
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o minstens 1 kleerhaak 

o toiletpot : 

- toiletpot met of zonder beweegbare bril 

- pot en bril van harde, waterdichte en gladde materialen 

- pot of bril reikt 40 tot 50 cm boven de grond 

- pot heeft bovenaan links en rechts, een effen en horizontale bovenkant 

van ten minst 20 cm lang en 3 cm breed 

- waterspoeling 

- indien geen andere mogelijkheid mogen hetzij chemische WC’s, hetzij 
WC’s met opvangzakjes voor één enkel gebruik worden ingericht 

o binnen elk wc-hokje : 

- toiletpapier 

- afvalbakje 

 urinoirs : 

o urinoirs van harde, waterdichte en gladde materialen 

o afgescheiden door zijschotten van harde, waterdichte en gladde materialen 

o waterspoeling ofwel : 

- voortdurend waterspoeling 

- waterspoeling met korte tussenpozen 

- manuele waterspoeling 

 

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 (het is bijvoorbeeld geen bezemkast) 

- wat nodig is in het lokaal wordt netjes opgeborgen of gestapeld 
(toiletpapier en andere artikelen worden opgeborgen) 

o het in goede staat houden van de voorzieningen : 

- functioneert de verlichting, verluchting, verwarming, waterspoeling ? 

- de staat van de uitrusting, zijn er herstellingen nodig, zijn er zaken 

verdwenen ? 

 is de knop of hendel van de waterspoeling nog aanwezig ? 

 zitten de wc-brillen nog vast, zijn ze niet gebroken ? 

 zijn er geen afvalbakjes verdwenen ? 

 zijn er geen kleerhaken afgebroken ? 

 sluiten de deuren van de wc-hokjes nog goed ? 

o en hier vooral in de toiletten de controle op het rookverbod 

 


