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Advies nr. 115 van 16 februari 2007 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 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 (omzetting 
EU RL. 2006/15/EG) 
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Ter zitting van de vergadering van 16 februari 2007 van het Uitvoerend Bureau van de Hoge 
Raad voor preventie en bescherming op het werk heeft een lid van de Beleidscel, in opdracht 
van de Minister van Werk, een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 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 (omzetting EU Rl. 
2006/15/EG) neergelegd, met het verzoek om het advies van de Raad te bekomen. 
 
Bij brief van 26 februari 2007, gericht aan de Voorzitter van de Hoge Raad, bevestigde de 
Minister voormelde neerlegging en het verzoek in zijn naam, alsook het tekstueel identiek ka-
rakter van het neergelegde ontwerp met het ontwerp dat hij voor advies aan de Raad had 
voorgelegd met zijn brief van 20 oktober 2006. 
 
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad behandelde het ontwerp tijdens zijn vergadering 
van 16 februari 2007. De Raad formuleert dezelfde dag zijn advies. 
 
Het ontwerp van besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2006/15/EG van de 
Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve grens-
waarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad 
en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG. 
 
Chronologisch werd de tekst van het ontwerp reeds door de Minister aan de Hoge Raad voor-
gelegd op 20 oktober 2006. 
 
De bijlage van dit ontwerp was, zoals gesteld in zijn artikel 2, bestemd om punt A. «Lijst van 
de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia» van bijlage I «Grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling» van het koninklijk besluit 11 maart 2002 betreffende de be-
scherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van che-
mische agentia op het werk te vervangen.  De ontworpen bijlage bevatte, naast de grenswaar-
den van alle stoffen die voorkomen in de bijlage van de richtlijn 2006/15/EG, evenzeer de 
herhaling van de grenswaarden van de andere stoffen die reeds eerder onder punt A waren 
opgenomen. 
 
Het Uitvoerend Bureau behandelde het ontwerp tijdens zijn vergadering van 27 oktober 2006 
en besliste om voor de stoffen die opgenomen zijn in de bijlage van de richtlijn 2006/15/EG 
en die nog niet het voorwerp van de publieke raadplegingsprocedure, beschreven in advies nr. 



114 van 16 februari 2007 van de Raad,  hadden uitgemaakt, deze raadplegingsprocedure toe te 
passen. 
 
Deze procedure startte op 1 december 2006.  Na afloop van de eerste twee maanden van de 
procedure, op 31 januari 2007, is vastgesteld dat voor geen enkele van de betrokken grens-
waarden een bezwaar is ingediend. 
 
De afwezigheid van bezwaren liet toe dat de Minister, overeenkomstig hoger vermelde proce-
dure, het ontwerp dat hij op 20 oktober 2006 reeds aan de Raad had voorgelegd, ongewijzigd, 
op 16 februari 2007 opnieuw ter advies aan de Hoge Raad kon voorleggen. 
 
II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD TIJDENS ZIJN VERGADE-

RING VAN 16 FEBRUARI 2007 
 
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een eenparig gunstig advies 
uit over het ontwerp, met dien verstande dat: 
 

• dit ontwerp van koninklijk besluit en het gelijknamige ontwerp, dat het vastleggen be-
oogt van de niet betwiste grenswaarden die het voorwerp hebben uitgemaakt van de op 
1 maart 2006 gestarte publieke raadplegingsprocedure, en waarover de Hoge Raad ad-
vies nr. 114 van dezelfde datum als het huidige formuleert, in één enkel koninklijk be-
sluit worden samengebracht; 

 
• bij dit samenbrengen, voor agentia die in beide ontwerpen voorkomen, de laagste 

grenswaarde wordt opgelegd. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan de heer Minister van Werk bezorgen. 


