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Advies nr. 75 van 23 april 2004 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers: 
Europese lijst van beroepsziekten. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 20 november 2003 heeft Mevrouw de Staatssecretaris aan de voorzitter van de 
Hoge Raad gevraagd om het advies van de Hoge Raad in te winnen over een ontwerp van ko-
ninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het ge-
zondheidstoezicht op de werknemers: Europese lijst van beroepsziekten. 
 
Dat ontwerp van koninklijk besluit beoogt de bijlage III: Europese lijst van beroepsziekten" in 
het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 
te vervangen. 
 
De Europese Commissie heeft immers op 19 september 2003 een nieuwe aanbeveling aange-
nomen betreffende de Europese lijst van beroepsziekten, die de lijst die het voorwerp uit-
maakte van de aanbeveling van 22 mei 1990 vervangt. 
 
Deze nieuwe lijst omvat nieuwe ziekten ten opzichte van de lijst van 1990. 
 
Ziekten die voorheen opgenomen waren in bijlage II van de lijst (ziekten waarvan de be-
roepsoorsprong vermoed wordt) zijn ingevoerd geworden in bijlage I van de lijst (beroeps-
ziekten), zoals bijvoorbeeld bronchopulmonale aandoeningen, veroorzaakt door stof van tho-
masslakken. 
 
Nieuwe ziekten maken voortaan deel uit van bijlage I van de lijst, zoals virushepatitis voor al 
het personeel dat blootgesteld wordt, het carpale-tunnel-syndroom, … 
 
In bijlage II van de lijst zijn eveneens nieuwe ziekten opgenomen, zoals kanker van het strot-
tenhoofd, veroorzaakt door de inademing van asbeststof, … 
 
Deze Europese lijsten, ingevoegd in bijlage III van het bovengenoemd besluit van 28 mei 
2003, laten de preventieadviseur-geneesheer die één van de gevallen opgesomd in de lijst, 
dient vast te stellen, toe om het aan te geven aan de geneesheer-inspecteur van de Medische 
Arbeidsinspectie en aan de controlerend geneesheer van het Fonds voor de beroepsziekten.  
Een onderzoek wordt dan verricht. 
 
Deze inlassing heeft dus een hoofdzakelijk preventief karakter. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd op 12 decem-
ber 2003 en op 9 januari 2004.  (PBW-D83-BE314). 
 



Het Uitvoerend Bureau besliste op 9 januari 2004 om het punt te hernemen op een volgende 
vergadering van het Uitvoerend Bureau op basis van een nota voorbereid door de administra-
tie met de vergelijking tussen de Belgische en Europese lijst van beroepsziekten. 
 
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, afdeling normen welzijn op het werk, 
heeft de aanbeveling van de Commissie van 19 september 2003, die niet in de Belgische lijst 
met toevoegingen aan de lijst van beroepsziekten opgenomen, meegedeeld.  (PBW-D83-
BE329) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op de vergadering van 12 maart 2004 om het ontwerp van ko-
ninklijk besluit voor advies aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 
voor te leggen.  (PBW-D83-243). 
  
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING 

VAN 23 APRIL 2004 
 
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit. 


