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Advies nr. 212 van 22 juni 2018 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende 

chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden 

voor blootstelling aan chemische agentia betreft (niet-betwiste grenswaarden) (D199bis). 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Op 2 mei 2017 werd een publieke raadplegingsprocedure opgestart over een voorstel tot aanpassing van de lijst 

van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, opgenomen in bijlage VI.1-1. A van de codex over het 

welzijn op het werk. 

 

Het voorstel tot aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling omvatte: 

 

 een actualisering van de grenswaardenlijst aan de aanpassingen van de ACGIH van 2009 tot en met 2016, en 

 de omzetting van Richtlijn (EU) 2017/164 van de Commissie van 31 januari 2017 tot vaststelling van een 

vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Deze richtlijn moet uiterlijk op 

21 augustus 2018 omgezet zijn in Belgisch recht.  

 

Bezwaren tegen individuele grenswaarden konden worden ingediend tot 1 september 2017.  

 

De omstandige bezwaardossiers, vereist voor de individuele grenswaarden waartegen bezwaar werd aangete-

kend, konden worden ingediend tot 1 december 2017. 

 

Bij brief van 5 april 2018, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister van Werk het advies 

van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemi-

sche agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor 

blootstelling aan chemische agentia betreft (niet-betwiste grenswaarden). 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de aanpassing van punt A “Lijst van de grenswaarden voor blootstel-

ling aan chemische agentia” van bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk, door de toevoe-

ging en/of aanpassing van de grenswaarden waarvoor tijdens de "vierde publieke raadplegingsprocedure over de 

aanpassing van de grenswaardenlijst" geen bezwaren werden ingediend. 

 

Voor de grenswaarden waarvoor er bezwaardossiers werden ingediend tijdens de publieke raadplegingsprocedu-

re, werden de huidige geldende grenswaarden overgenomen. 

 

Deze aangepaste lijst werd opgenomen als bijlage bij het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 20 april 2018 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PBW/PPT – D199bis - BE 1269). 

 

De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 5 juni 2018 beslist om het ontwerp van koninklijk be-

sluit voor advies voor te leggen aan de eerstvolgende voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie 

en Bescherming op het Werk van 22 juni 2018 (PBW/PPT – D199bis – 698). 
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II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD TIJDENS ZIJN VERGADERING VAN 22 ju-

ni 2018 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een unaniem gunstig advies uit over het 

ontwerp. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 
 


