
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 
------ 

 
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. 

------ 
 

Advies nr. 50 van 12 april 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wij-
ziging van het koninklijk besluit van ….. betreffende de bescherming van de gezondheid en 
de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.1 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Op 28 februari 2001 heeft de Hoge Raad advies nr. 32 uitgebracht over een ontwerp van ko-
ninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werk-
nemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk. (PBW-D41-101) 
 
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 geeft 
gevolg aan bovengenoemd advies (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002). 
 
Mevrouw de minister heeft, bij brief van 19 februari 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 betreffende de bescherming van de gezond-
heid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.  
Het advies is dringend en dient uiterlijk tegen 1 april 2002 aan Mevrouw de minister te wor-
den toegezonden. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt het omzetten in Belgisch recht van de Richtlijn 
2000/39/ EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 8 juni 2000 tot vast-
stelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, ter 
uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad betreffende de bescherming van de gezond-
heid en de veiligheid van de werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk. 
 
De richtlijn 2000/39/EG diende in Belgisch recht omgezet te zijn tegen 31 december 2001. 
 
Het punt A "Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia" van bijlage 
I "Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling" van het koninklijk besluit van 11 maart 
2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te-
gen de risico's van chemische agentia op het werk wordt vervangen door een nieuwe lijst, als 
bijlage. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd op 8 maart 
2002.  (PBW-D60-BE228) 
 

                                                 
1 Ondertussen is het koninklijk besluit uitgevaardigd: koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de be-
scherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het 
werk.  (Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002). 
2 11 maart 2002. 



Het Uitvoerend Bureau besliste om het advies van de experten in te winnen en om het ont-
werp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad op de vergadering 
van 12 april 2002.  (PBW-D60-145) 


