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Advies nr. 14 van 15 september 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van 
de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk. 
 
I.   VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 6 april 1998 heeft Mevrouw de Minister aan de Voorzitter van de Hoge Raad een 
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologi-
sche agentia op het werk gezonden met het verzoek het advies van de Hoge Raad hieromtrent 
in te winnen. 
 
De richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen 
de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk werd in intern recht omgezet 
door het koninklijk besluit van 4 augustus 1996. 
 
De twee richtlijnen 97/59/EEG van 7 oktober 1997 en 97/65/EEG van 26 november 1997 van 
de Commissie tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn 90/679/EEG 
zullen in intern recht omgezet worden via een wijziging van het koninklijk besluit van 4 au-
gustus 1996. 
 
Bij gelegenheid van die aanpassing worden ook een aantal artikelen van voornoemd ko-
ninklijk besluit verduidelijkt: 
 
- artikel 1: vervangt artikel 19, eerste lid: 

De maatregelen die de werkgever moet nemen indien de resultaten van de beoordeling aan-
tonen dat de werkzaamheden niet het welbewuste voornemen impliceren te werken met 
een biologische agens of een dergelijke agens te gebruiken worden duidelijker omschre-
ven. 

 
- artikel 2: vult artikel 35 aan. 

De nadruk wordt gelegd op de verplichting van medisch onderzoek bij werkhervatting. 
 
- artikel 3: dat artikel leidt tot het opheffen van de bepalingen met betrekking tot een niet-

verplichte inenting tegen hepatitis B.  Het voert het principe van de verplichte inenting te-
gen hepatitis B in. 

 
- artikel 4: vervangt artikel 63. 

Het vloeit voort uit het principe van de verplichte inenting ingevoerd door artikel 3. 
 
- artikel 5: past artikel 74, 3° aan aan de formulering die weerhouden wordt om de preven-

tieadviseurs aan te duiden (gevolg van de uitvoeringsbesluiten van de wet op het welzijn). 
 



- artikel 6: vult artikel 76 aan met een lid dat de verplichtingen tot kennisgeving aan de Ad-
ministratie verduidelijkt voor werkgevers die reeds biologische agentia gebruikten. 

 
- artikel 7: aanpassing van artikel 80, 2° om dezelfde redenen als deze vermeld voor artikel 

5. 
 
- artikel 8: vervangt de bijlage I. 

Die nieuwe bijlage is het resultaat van de omzetting van de twee richtlijnen vermeld in de 
considerans. 

 
- artikel 9: wijzigt het model van het “verzoek om inenting” en het model van de “inentings-

kaart” van bijlage V. 
Het vloeit voort uit artikel 4. 

 
- artikel 10: wijzigt bijlage VI: verplichte inentingen in plaats van voorgeschreven inentin-

gen en verduidelijking voor de inenting tegen hepatitis B. 
 
- artikel 11: opheffingsbepalingen. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd op 30 juni 
1998.  (doc. PBW-D17-BE62). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste om het ontwerp van koninklijk besluit voor advies aan de Ho-
ge Raad voor te leggen.  (PBW-D17-31). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 15 

SEPTEMBER 1998. 
 
Opmerkingen van een bestendig deskundige 
 
- De arbeidsgeneesheren zijn van mening dat de verplichting tot inenting voor bepaalde ca-

tegoriëen werknemers van bepaalde ondernemingen met een risico van blootstelling aan 
biologische agentia een positieve maatregel is. 

 
- Zij stellen echter vast dat er een gebrek aan overeenstemming is tussen enerzijds de criteria 

gehanteerd in het voorgelegd ontwerp voor de verplichte inenting tegen hepatitis B (de cri-
teria houden verband met het risico) en anderzijds de criteria gehanteerd door het Fonds 
voor de Beroepsziekten (de criteria houden verband met de uitgeoefende functie; geen tus-
senkomst voor occasionele risico’s). 

 
 Zij vragen dat ook de vertegenwoordigers van de administratie in de Technische Raad van 

het Fonds voor de Beroepsziekten op dat vlak zouden tussenkomen bij die Raad teneinde 
tot een zeker parallellisme tussen beide reglementeringen te komen. 

 
- Bijlage V. 
 
 De tuberculine-inenting wordt niet meer verricht. 
 
 Het zou wenselijk zijn de bepalingen aan te passen aan de reële situatie en derhalve het 

woord «tuberculine-inenting» te vervangen door het woord «tuberculinetest». 



 
- Artikel 5. 
 
 In het geval dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur belast met 

de leiding van de interne preventie- en beschermingsdienst eenzelfde persoon zouden kun-
nen zijn zou het wenselijk zijn om de tekst als volgt aan te passen: 

 
 «3°) de naam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en/of van de preventieadviseur 

belast met de leiding van de interne preventie- en beschermingsdienst.» 
 
Advies van de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties 
 
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties brengen een gunstig advies uit over 
het voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit rekening houdend met de volgende opmerkin-
gen van de vertegenwoordigers van het ACV: 
 
Artikel 1. 
 
Dat artikel beoogt de bepalingen van artikel 19 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 
te wijzigen. 
 
Hierdoor worden maatregelen voorzien in een aantal artikelen van het koninklijk besluit van 4 
augustus 1996, die de werkgever moet toepassen, niet meer opgenomen. 
 
Er is dan ook onduidelijkheid of er nog een periodiek onderzoek is voor werknemers die 
blootgesteld zijn aan agentia van de groepen 2, 3 en 4. 
 
Het is evenmin duidelijk of de maatregelen bij infectie, ziekte, vergiftiging, allergie nog gel-
den. 
 
Het is nuttig dat de werknemers die blootgesteld zijn aan agentia van de groepen 2, 3 en 4 
door de arbeidsgeneesheer geïnformeerd worden over de onderzoeken. 
 
Er is eveneens een zekere tegenstrijdigheid met de bepalingen van bijlage VI (verplichting 
van inenting tegen tetanus voor werknemers tewerkgesteld in landbouw- en tuinbouwbedrij-
ven). 
 
Teneinde die onduidelijkheden te vermijden zouden de bepalingen van artikel 19 (maatrege-
len voorzien in de artikelen 26 tot 46) moeten behouden blijven. 
 
De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties brengen eveneens een gunstig advies 
uit over het voorgelegd ontwerp van besluit. 
 
Zij gaan akkoord met de vraag van een bestendig deskundige om het woord «tuberculine-
inenting» te vervangen door het woord «tuberculinetest». 
 
Zij gaan eveneens akkoord met het principe dat er overeenstemming moet zijn tussen de bepa-
lingen opgenomen in verschillende reglementeringen. 
 



De opmerkingen van de vertegenwoordigers van het ACV zullen zij nog onderzoeken en hun 
eventuele opmerkingen dienaangaande vervolgens meedelen. 
 
III. BESLISSING 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit met het dossier en het advies van de Hoge Raad aan Me-
vrouw de Minister toezenden. 


