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Advies nr. 59 van 13 december 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werkne-
mers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het 
werk en tot wijziging van artikel 148 decies 1, §1 van het Algemeen Reglement voor de ar-
beidsbescherming. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Mevrouw de Minister heeft, bij brief van 11 oktober 2002, gericht aan de Voorzitter van de 
Hoge Raad, het advies gevraagd van de Hoge Raad over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van 
de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agen-
tia op het werk en tot wijziging van artikel 148 decies 1, §1 van het Algemeen Reglement 
voor de arbeidsbescherming. 
 
Het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (Belgisch Staatsblad 
van 29 december 1993 – errata Belgisch Staatsblad van 1 maart 1994), werd uitgevaardigd na 
het advies van de Hoge Raad hierover te hebben ingewonnen1. 
 
Het bovengenoemde koninklijk besluit van 2 december 1993 werd nog gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 13 juni 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1993 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carci-
nogene agentia op het werk (Belgisch Staatsblad van 24 juli 1996)2, het koninklijk besluit van 
17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (Belgisch 
Staatsblad van 19 september 1997) (wijziging van artikel 6, 10° en artikel 7, 3° van het ko-
ninklijk besluit van 2 december 1993), het koninklijk besluit van 14 mei 1999 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werkne-
mers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot aanpassing 
van de bijlage V van titel III, afdeling VI van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbe-
scherming (Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1999 – errata Belgisch Staatsblad van 5 no-
vember 1999) (wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16 en de bijlagen 1 en 2)3 
en het koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 

                                                 
1 (Zie advies nr. 451 van 11 juni 1993 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering 
van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 betreffende de bescherming 
van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van de kaderrichtlijn). 
2 Zie adviezen nr. 483 van 21 april 1995 en nr. 491 van 19 april 1996 met betrekking tot de aanpassing en de uit-
breiding van de lijst van kankerverwekkende agentia, opgenomen in het koninklijk besluit van 2 december 1993 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende agen-
tia op het werk. 
3 Zie advies nr. 21, uitgebracht volgens de schriftelijke procedure op 11 februari 1999 (werkgevers), 9 februari 
1999 (werknemers: ABVV) en 24 februari 1999 (werknemers: ACV) met betrekking tot een ontwerp van ko-
ninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het werk. 



december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van bloot-
stelling aan carcinogene agentia op het werk en tot wijziging van de titels II en III van het Al-
gemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002) 
(wijziging van het opschrift en wijziging van de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
20 en van bijlagen I B, II, punt 10 en III)4. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt een vijfde maal het koninklijk besluit van 2 de-
cember 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstel-
ling aan carcinogene en mutagene agentia op het werk, aan te passen. 
 
Het betreft een aantal technische aanpassingen: 
 
- daar artikel 62 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming 

van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische 
agentia op het werk sommige bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbe-
scherming, waar in het koninklijk besluit van 2 december 1993 naar wordt verwezen, op-
heft dienen deze verwijzingen te worden vervangen door de verwijzingen naar de over-
eenkomstige artikelen in het koninklijk besluit van 11 maart 2002; 

- het actualiseren van de aanduiding van de functiebenaming van de met het toezicht belaste 
ambtenaren. 

 
Verder wordt artikel 148 decies 1, §1 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescher-
ming aangepast: conform de opdrachten van het comité voor preventie en bescherming op het 
werk, bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de wer-
king van de comités voor preventie en bescherming op het werk worden de comités voor pre-
ventie en bescherming op het werk ingezet in de strijd tegen de arbeidshinder. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd op 8 novem-
ber 2002.  (PBW-D72-BE267) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste 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 
13 december 2002.  (PBW-D72-180). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 13 

DECEMBER 2002 
 
De Hoge Raad heeft op de vergadering van 13 december 2002 een gunstig advies uitgebracht 
over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 decem-
ber 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling 
aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk en tot wijziging van artikel 148 de-
cies 1, §1 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. 

                                                 
4 Zie advies nr. 35 van 28 februari 2001 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging en 
tot uitbreiding van mutagene agentia van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming 
van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk en tot wijziging van 
de titels II en III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. 


