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Advies nr. 2 van 18 november 1996 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit be-
treffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van duikwerkzaamheden. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 30 september 1992 heeft de Administratie van de arbeidshygiëne en –
geneeskunde aan de Voorzitter van de Hoge Raad een voorstel van de Antwerpse Professione-
le Interbedrijfsgeneeskundige dienst (APRIM) tot aanpassing van de reglementering betref-
fende duikwerkzaamheden toegezonden met het verzoek het advies van de Hoge Raad 
hieromtrent in te winnen. 
 
Het voorstel werd op 7 oktober 1992, 4 november 1992 en 27 januari 1993 aan het Uitvoerend 
Bureau van de Hoge Raad voorgelegd. (doc.SHE-P470-2161). 
 
Op de vergadering van 27 januari 1993 besliste het Uitvoerend Bureau om een werkgroep van 
de Hoge Raad te belasten met het onderzoek van een door de Administratie voorbereid ont-
werp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s 
van duikwerkzaamheden en om het Nationaal Bedrijfscomité voor VGV van de bouwnijver-
heid en de Belgische Nationale Federatie van Aannemers van Onderwaterwerken bij de werk-
zaamheden te betrekken. 
 
De werkgroep heeft de werkzaamheden aangevat op 12 oktober 1993. 
 
Ingevolge de beslissing van het Uitvoerend Bureau van 4 november 1994 werden de bespre-
kingen uitgebreid tot de caissonarbeid. 
 
De werkgroep heeft de werkzaamheden, na negen vergaderingen te hebben gehouden, beëin-
digd op 25 januari 1996. 
 
Het eindverslag werd op 6 mei 1996 aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd. (SHE-P470-
BE2375). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste om het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de be-
scherming van de werknemers tegen de risico’s van duikwerkzaamheden, voorbereid door de 
werkgroep, voor te leggen aan de Hoge Raad en om de werkgroep te belasten met het voort-
zetten van de besprekingen inzake de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
werkzaamheden in hyperbare omstandigheden (SHE-P470-1852). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 

18 NOVEMBER 1996 
 
Tussenkomst door de vertegenwoordiger van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Mi-
nisterie van Economische Zaken 



 
 
Artikel 13, 3° van het ontwerp van besluit bepaalt dat de mijningenieurs, ingenieurs, industri-
eel ingenieurs en arbeiders-afgevaardigden bij de Inspectie van de Mijnen en Steengroeven 
van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Veiligheid van het Ministerie van Econo-
mische Zaken belast worden met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het be-
sluit. 
 
Gevraagd wordt dat de Minister van Economische Zaken het besluit en de bijlage mede zou 
ondertekenen. 

 
Advies van de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties 
 
Volgens de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties is de formulering van artikel 
5, 3°, zoals ze werd voorgesteld door de voorzitter  van de werkgroep in een brief van 20 au-
gustus 1996, in punt 8, niet correct.  Op het einde van het punt 8 dient te worden gelezen: 
"…duizendsten hectopascals" in plaats van "…hectopascals". 
 
De voorzitter van de werkgroep die hieromtrent werd geraadpleegd is eveneens van mening 
dat de tekst moet worden verduidelijkt en dat het laatste lid van dat artikel als volgt zou kun-
nen geschreven worden: 
 
"In ieder geval moet de concentratie van eventuele onzuiverheden bij atmosferische druk ge-
meten zo laag mogelijk zijn en in ieder geval onder de grenswaarden blijven die zijn vastge-
steld bij het koninklijk besluit van 11 april 1995". 
 
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties gaan akkoord met het 
ontwerp van koninklijk besluit en met het nieuw voorstel van de voorzitter van de werkgroep 
met betrekking tot het artikel 5, 3°. 
 
BESLISSING 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit met het dossier en met het advies van de Hoge Raad aan 
Mevrouw de Minister toezenden. 


