
 Opdeling ondernemingen
De werkgevers worden ondergebracht in vier groepen of types (A, B, C en D) 
naargelang het aantal werknemers dat zij tewerkstellen en de aard van het risico 
waaraan de werknemers blootgesteld zijn.

Als de onderneming verschillende activiteiten heeft die niet allemaal hetzelfde 
risiconiveau hebben, wordt de indeling gebaseerd op de meest representatieve 
activiteit, rekening houdend met het totaalaantal werknemers die aan die 
activiteit(en) blootgesteld zijn. 

De overgang naar een andere groep kan ook het gevolg zijn van het 
totaalaantal in de onderneming tewerkgestelde werknemers, van zodra bepaalde 
grenzen (200, 1000…) worden bereikt.

•  Groep A omvat de werkgevers die in totaal meer dan 1000 werknemers 
tewerkstellen. Ook de sectoren met een hoog risico behoren tot deze categorie. 
De preventieadviseur moet minstens een bijkomende opleiding niveau I 
gevolgd hebben.

•  Groep B omvat de werkgevers die in totaal tussen de 200 en de 1000 
werknemers tewerkstellen. Ook de sectoren met een verhoogd risico behoren 
tot deze categorie. De preventieadviseur moet minstens een bijkomende 
opleiding niveau II gevolgd hebben.

•  Groep C omvat de werkgevers die minder dan 200 werknemers tewerkstellen 
die geen specifieke risico’s hebben. Heeft de interne preventieadviseur een 
bijkomende opleiding niveau II of I dan mogen de meeste taken inzake 
risicobeheersing intern uitgevoerd worden (categorie C+). Heeft deze enkel 
een basiskennis dan moeten een aantal taken verplicht door de externe dienst 
uitgevoerd worden (categorie C-). Iemand van het personeel moet aangeduid 
zijn als preventieadviseur. 

•  Groep D omvat de werkgevers die minder dan 20 werknemers tewerkstellen 
én waar de werkgever zelf de functie van preventieadviseur vervult. Indien 
de werkgever niet zelf de functie van preventieadviseur vervult, behoort deze 
werkgever automatisch tot groep C. Enkel een basiskennis inzake preventie is 
vereist.
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TYPE ONDERNEMING ROL VAN DE  
PREVENTIEADVISEUR

VEREISTE  
OPLEIDINGSNIVEAU

Groep A

+ dan 1000 werknemers 
of hoog risico (zoals 
bepaalde industriële 
sectoren)

Een personeelslid Opleidingsniveau I

Groep B
Tussen 200 en 999 
werknemers of verhoogd 
risico

Een personeelslid Opleidingsniveau II

Groep C Tussen 1 en 199 
werknemers Een personeelslid Basiskennis

Groep D - dan 20 werknemers Werkgever Basiskennis

De opdeling in groepen is van belang voor de vaststelling van de 
basisopdrachten die uitgevoerd moeten worden door de interne of de externe 
dienst, alsook voor de bepaling van de aanvullende opleiding van de 
preventieadviseur die al dan niet belast is met de leiding van de interne dienst.

Deze fiche is een uittreksel uit het document “Welzijn op het werk – Helder – Handig”, uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (D/2020/1205/36)


