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Advies nr. 120 van 20 april 2007 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op 
de werknemers. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 15 maart 2007, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de minister het 
advies van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werkne-
mers. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de mogelijkheid om te genieten van een be-
zoek bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, voorafgaand aan de werkhervatting in geval 
een arbeidsongeschiktheid, tot alle werknemers met een arbeidsongeschiktheid van minstens 
4 weken uit te breiden. 
 
Deze mogelijkheid is nu enkel toegekend aan de werknemers die onderworpen zijn aan het 
verplicht gezondheidstoezicht. Daarom worden de artikelen 5, §3 en 36bis in deze zin gewij-
zigd. 
 
Ingevolge deze wijziging zal de werkgever de nodige maatregelen moeten nemen om de pre-
ventieadviseur-arbeidsgeneesheer in kennis te stellen van elke arbeidsongeschiktheid van vier 
weken of meer, vastgesteld voor een werknemer die al dan niet onderworpen is aan het ver-
plicht gezondheidstoezicht. 
 
Hij moet tevens alle werknemers die al dan niet onderworpen zijn aan het verplicht gezond-
heidstoezicht informeren, over hun recht om te genieten van een bezoek voorafgaand aan de 
werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer. 
 
De werknemer die al dan niet onderworpen is aan het verplicht gezondheidstoezicht kan, in 
geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, en mits hij voldoet aan de in het 
koninklijk besluit opgesomde voorwaarden, een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting 
vragen. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 3 april 2007 aan het Uitvoerend Bureau voorge-
legd. (PBW - D48bis - BE 522) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 3 april 2007 om het ontwerp van koninklijk besluit voor 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op de 
vergadering van 20 april 2007. (PBW - D48bis - 382) 
 



II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 
20 APRIL 2007 

De Hoge Raad brengt een eenparig gunstig advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan de heer Minister van Werk bezorgen. 


