FICHE N°3

Bijlage arbeidsreglement welzijn

op het werk
Volledig model: https://werk.belgie.be/nl/document/model-arbeidsreglement

WELZIJN OP HET WERK:
ALGEMEEN

veiligheid en gezondheid en deze van de
andere betrokken personen.

De werkgever is verantwoordelijk voor
het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk. Hij waakt erover
dat de uitvoering van het werk niet leidt tot
schade aan de lichamelijke of psychische
gezondheid van de werknemer.

Daartoe moeten de werknemers vooral,
overeenkomstig hun opleiding en de door
de werkgever gegeven instructies:

De werknemer mag aan de
preventieadviseur vragen zijn werkpost te
onderzoeken.
Naam van de preventieadviseur bevoegd
voor arbeidsveiligheid:
......................................................     

•

o
 p de juiste wijze gebruik maken van
machines, toestellen, gereedschappen,
gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en
andere middelen;

•

o
 p de juiste wijze gebruik maken van de
persoonlijke beschermingsmiddelen die
hun ter beschikking zijn gesteld en die
na gebruik weer opbergen;

•

d
 e specifieke veiligheidsvoorzieningen
van met name machines, toestellen,
gereedschappen, installaties en gebouwen
niet willekeurig uitschakelen, veranderen
of verplaatsen en deze voorzieningen op
de juiste manier gebruiken;

•

d
 e werkgever en de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk
onmiddellijk op de hoogte brengen
van iedere werksituatie waarvan zij
redelijkerwijs kunnen vermoeden dat
deze een ernstig en onmiddellijk gevaar
voor de veiligheid en de gezondheid met
zich brengt, alsmede van elk vastgesteld
gebrek in de beschermingssystemen;

•

b
 ijstand verlenen aan de werkgever
en de interne dienst voor preventie

Naam van de preventieadviseurarbeidsarts:
......................................................     
Naam van de preventieadviseur
psychosociale aspecten:
......................................................     
De werknemers moeten hun persoonlijke
kledij en goederen bewaren in de
daarvoor bestemde kleedkamer.
ledere werknemer moet in zijn doen en
laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig
zijn opleiding en de door de werkgever
gegeven instructies, naar zijn beste
vermogen zorg dragen voor zijn eigen
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en bescherming op het werk, zolang
dat nodig is om hen in staat te stellen
alle taken uit te voeren of aan alle
verplichtingen te voldoen die met het oog
op het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk zijn opgelegd;
•

b
 ijstand verlenen aan de werkgever
en de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, zolang dat
nodig is, opdat de werkgever ervoor
kan zorgen dat het arbeidsmilieu en
de arbeidsomstandigheden veilig zijn
en geen risico’s opleveren voor de
veiligheid en de gezondheid binnen hun
werkterrein;

•

z
 ich onderwerpen aan alle medische
onderzoeken, telkens als deze
georganiseerd worden volgens de
wettelijke en reglementaire bepalingen.

Gevaren, inherent aan de onderneming en
waarvoor volgende veiligheidsvoorschriften
of -maatregelen noodzakelijk zijn:
1. .......................................................
2. .......................................................

Onder psychosociale risico’s wordt
verstaan de kans dat één of meerdere
werknemers psychische schade
ondervinden die al dan niet kan gepaard
gaan met lichamelijke schade, ten
gevolge van de blootstelling aan de
elementen van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden,
de arbeidsomstandigheden en de
interpersoonlijke relaties op het werk,
waarop de werkgever een impact heeft
en die objectief een gevaar inhouden.
Voorbeelden van psychosociale risico’s
zijn stress, burn-out, conflicten en geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk.
De werknemers dragen op een positieve
manier bij tot het preventiebeleid dat
wordt aangewend in het kader van de
psychosociale risico’s op het werk. De
werkgevers, de leden van de hiërarchische
lijn en de werknemers zijn ertoe gehouden
zich te onthouden van iedere daad van
geweld, pesterijen of van ongewenst
seksueel gedrag op het werk.
•

S
 chade: elke belemmering van het fysiek
of psychisch goed functioneren van een
werknemer.

•

G
 eweld: elke feitelijkheid waarbij de
persoon, psychisch of fysiek wordt
bedreigd of aangevallen bij de
uitvoering van het werk.

•

P
 esterijen: een onrechtmatig geheel van
meerdere gelijkaardige of uiteenlopende
gedragingen, buiten of binnen de
onderneming of instelling, die plaats
hebben gedurende een bepaalde tijd,
die tot doel of gevolg hebben dat de
persoonlijkheid, de waardigheid of
de fysieke of psychische integriteit
van een persoon bij de uitvoering van
zijn werk wordt aangetast, dat zijn

3. .......................................................
4. .......................................................
5. .......................................................

WELZIJN OP HET WERK: DE
PSYCHOSOCIALE RISICO’S
OP HET WERK, WAARONDER
STRESS, GEWELD, PESTERIJEN EN
ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG
OP HET WERK:
De werkgever neemt de gepaste
maatregelen om een einde te stellen
aan de schade die voortvloeit uit de
psychosociale risico’s op het werk.
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betrekking in gevaar wordt gebracht
of dat een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende
omgeving wordt gecreëerd en die
zich inzonderheid uiten in woorden,
bedreigingen, handelingen, gebaren of
eenzijdige geschriften.
•

O
 ngewenst seksueel gedrag: elk
ongewenst verbaal, non-verbaal of
lichamelijk gedrag met een seksuele
connotatie dat als doel of gevolg heeft
dat de waardigheid van een persoon
wordt aangetast of een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

1. SPECIFIEKE TUSSENKOMENDE PARTIJEN
De werknemer die meent psychische
schade, die gepaard kan gaan met
lichamelijke schade, te ondervinden ten
gevolge van psychosociale risico’s op het
werk, waaronder stress, geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk,
kan zich wenden tot:
- de werkgever
- een lid van de hiërarchische lijn
-e
 en lid van het Comité voor preventie
en bescherming op het werk (in de
privésector) of het basisoverlegcomité (in
de publieke sector)

Adres : .................................................
Mail : ...................................................
2) De preventieadviseur belast met de
leiding van de interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk:
Wanneer er geen aangeduide
vertrouwenspersoon is en de
preventieadviseur psychosociale aspecten
deel uitmaakt van de externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk,
kan de werknemer een beroep doen op
de preventieadviseur belast met de leiding
van de interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk. Bij deze
preventieadviseur kan men terecht voor
een eerste onderhoud en het verkrijgen
van informatie over de mogelijkheden tot
interventie.
Naam : ................................................
Voornaam : ...........................................
Telefoonnummer : ...................................
Adres : .................................................
Mail : ...................................................
3) De preventieadviseur psychosociale
aspecten:
Naam : ................................................
Voornaam : ...........................................

- een vakbondsafgevaardigde

Telefoonnummer : ...................................

Hij kan ook een beroep doen op specifieke
tussenkomende partijen om een interventie
te vragen in het kader van de interne
procedure:

Adres : .................................................
Mail : ...................................................
OF

Voornaam : ...........................................

4) De externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk waartoe de
preventieadviseur psychosociale aspecten
behoort:

Telefoonnummer : ...................................

Naam : ................................................

1) De (eventuele) vertrouwensperso(o)n(en):
Naam : ................................................

Voornaam : ...........................................
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Telefoonnummer : ...................................
Adres : .................................................
Mail : ...................................................
2. DE INTERNE PROCEDURE IN DE
ONDERNEMING
2.1 VERLOOP

De vertrouwenspersoon (of bij gebrek de
preventieadviseur belast met de leiding
van de interne dienst voor preventie
en bescherming op het werk) of de
preventieadviseur psychosociale aspecten
ontvangen, luisteren naar en lichten de
werknemers in over de mogelijkheden tot
interventie. Nadat hij de nodige informatie
heeft ontvangen, kiest de werknemer welk
type interventie hij wenst te gebruiken.
De mogelijkheden tot interventie zijn de
volgende:
1. Het verzoek tot informele psychosociale
interventie
De informele psychosociale interventie
houdt in dat de werknemer die het
verzoek heeft ingediend samen
met de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale aspecten
op informele wijze zoekt naar een
oplossing. De vertrouwenspersoon of
preventieadviseur psychosociale aspecten
kunnen op vraag van de werknemer:
-G
 esprekken voeren met de werknemer
(dit omvat het onthalen van de
werknemer, het actief luisteren naar zijn
problematiek en eventueel het verstrekken
van een advies);
- Interveniëren bij een andere persoon
van de onderneming (b.v. een lid van de
hiërarchische lijn);
- Een verzoening trachten te bereiken met
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de perso(o)n(en) waarmee de werknemer
een probleem heeft (wanneer het over
een relationeel probleem gaat).
Het type informele interventie wordt
opgenomen in een ondertekend en
gedateerd document.
2. Het verzoek tot formele psychosociale
interventie
Wanneer de werknemer geen informele
psychosociale interventie wenst of
wanneer de deze interventie niet tot een
resultaat leidt, kan hij een verzoek tot
formele psychosociale interventie indienen
bij de preventieadviseur psychosociale
aspecten. De werknemer moet verplicht
een persoonlijk onderhoud hebben gehad
met de preventieadviseur alvorens hij
zijn verzoek kan indienen. Het verplicht
persoonlijk onderhoud moet plaatsvinden
binnen een termijn van maximum 10
kalenderdagen.
De werknemer ontvangt een kopie van het
document dat dit onderhoud bevestigt.
Om geldig te zijn moet het formele
verzoek opgenomen worden in een door
de werknemer gedateerd en ondertekend
document. Daarin moet een beschrijving
van de problematische arbeidssituatie
worden opgenomen alsook het verzoek aan
de werkgever om passende maatregelen
te treffen. De werknemer bezorgt het
document aan de preventieadviseur
psychosociale aspecten (of aan de externe
dienst voor preventie en bescherming op
het werk waartoe de preventieadviseur
psychosociale aspecten behoort).
Alvorens de situatie van de werknemer te
onderzoeken, beslist de preventieadviseur
psychosociale aspecten of hij de indiening
van het verzoek zal aanvaarden of
weigeren. Hij zal de indiening van het
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verzoek weigeren wanneer de situatie
beschreven in het verzoek kennelijk geen
betrekking heeft op psychosociale risico’s
op het werk. Hij zal deze beslissing nemen
binnen een termijn van maximum 10
kalenderdagen.
Wanneer de preventieadviseur
psychosociale aspecten het verzoek heeft
aanvaard, zal hij een tweede analyse
uitvoeren: hij zal nagaan of de situatie
beschreven in het verzoek hoofdzakelijk
betrekking heeft op risico’s met een
collectief karakter of op risico’s met een
individueel karakter.
a) Als het verzoek een hoofdzakelijk
collectief karakter heeft
De preventieadviseur psychosociale
aspecten brengt de werkgever schriftelijk
op de hoogte van het feit dat een dergelijk
verzoek werd ingediend zonder daarbij
de identiteit van de werknemer die het
verzoek heeft ingediend te vermelden. Hij
brengt ook de werknemer op de hoogte
van het hoofdzakelijk collectief karakter
van zijn verzoek. Het verzoek met een
hoofdzakelijk collectief karakter wordt
behandeld door de werkgever. Hij zal
de risicosituatie binnen de onderneming
onderzoeken en de nodige maatregelen op
collectief niveau treffen om deze situatie op
te lossen. Hij kan hiertoe een risicoanalyse
uitvoeren, eventueel met bijstand van de
preventieadviseur psychosociale aspecten.
Als er binnen de onderneming een Comité
voor preventie en bescherming op het werk
(een basisoverlegcomité in de publieke
sector) of een vakbondsafvaardiging
aanwezig is, zal de werkgever met deze
organen overleg plegen.
De werkgever beslist welk gevolg hij
aan het verzoek zal geven binnen een
termijn van maximum 3 maanden nadat
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hij op de hoogte werd gebracht van de
indiening van het verzoek. Wanneer hij
een risicoanalyse uitvoert overeenkomstig
de wettelijke voorschriften, mag deze
termijn verlengd worden tot maximum 6
maanden. De werknemer wordt door de
preventieadviseur psychosociale aspecten
op de hoogte gebracht van de beslissing
van de werkgever.
Wanneer de werkgever beslist om geen
maatregelen te nemen of nalaat om een
beslissing te nemen binnen de termijn
of wanneer de werknemer meent dat
de maatregelen van de werkgever niet
aangepast zijn aan zijn individuele
situatie, kan de werknemer schriftelijk
verzoeken dat de preventieadviseur
psychosociale aspecten zijn verzoek
behandeld zoals een verzoek met een
hoofdzakelijk individueel karakter
(zie hieronder) op voorwaarde dat de
preventieadviseur psychosociale aspecten
niet bij de risicoanalyse van de situatie
betrokken is geweest.
b) Als het verzoek een hoofdzakelijk
individueel karakter heeft
De preventieadviseur psychosociale
aspecten brengt de werkgever schriftelijk
op de hoogte van het feit dat een dergelijk
verzoek werd ingediend. Hij deelt hem
ook de identiteit van de werknemer die het
verzoek heeft ingediend mee.
Daarna onderzoekt de preventieadviseur
psychosociale aspecten het verzoek in
alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
Hij bezorgt een schriftelijk advies
aan de werkgever binnen een termijn
van maximum 3 maanden vanaf de
aanvaarding van het verzoek. Deze
termijn kan 1 maal worden verlengd
met maximum 3 maanden. Het advies
analyseert de oorzaken van het
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probleem en stelt maatregelen voor aan
de werkgever. De preventieadviseur
brengt de partijen op de hoogte van de
datum waarop hij zijn advies aan de
werkgever heeft meegedeeld en van de
maatregelen die hij ten aanzien van de
specifieke situatie heeft voorgesteld aan
de werkgever. De werkgever beslist zelf,
als verantwoordelijke voor het welzijn
van de werknemers, welke maatregelen
hij neemt (of niet neemt). Wanneer hij
beslist individuele maatregelen te nemen
ten aanzien van een werknemer, licht hij
de persoon in die door de maatregelen
geviseerd wordt en dit binnen een termijn
van een maand nadat hij het advies
van de preventieadviseur psychosociale
aspecten heeft ontvangen. Indien deze
maatregelen de arbeidsvoorwaarden van
de werknemer kunnen wijzigen, deelt de
werkgever een afschrift van het advies
van de preventieadviseur mee aan de
werknemer en hoort hij deze werknemer
die zich tijdens het onderhoud kan laten
bijstaan. Ten laatste twee maanden nadat
hij het advies van de preventieadviseur
psychosociale aspecten heeft ontvangen,
informeert de werkgever de partijen over
zijn definitieve beslissing.
Een werknemer die meent het voorwerp
uit te maken van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op
het werk kan een verzoek tot formele
psychosociale interventie voor feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk indienen
bij de preventieadviseur psychosociale
aspecten. Dit verzoek wordt op dezelfde
wijze behandeld als een verzoek tot
formele psychosociale interventie met
een hoofdzakelijk individueel karakter
(zie hierboven) maar er zijn een aantal
bijzonderheden van toepassing:
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In het verzoek moeten de volgende
elementen vermeld worden: een
nauwkeurige beschrijving van de feiten
die volgens de werknemer constitutief zijn
voor geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk, de datum
waarop en de plaats waar deze feiten
zich hebben voorgedaan, de identiteit
van de aangeklaagde en het verzoek aan
de werkgever om gepaste maatregelen te
nemen die een einde maken aan de feiten;
-H
 et verzoek moet persoonlijk
overhandigd worden of verzonden
worden door middel van een
aangetekende brief aan de
preventieadviseur psychosociale aspecten
(of aan de externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk);
-D
 e werknemer die het verzoek indient
en de directe getuigen genieten de
bescherming tegen represailles. Dit
betekent dat het de werkgever verboden
is om de arbeidsverhouding te beëindigen
of om, bij wijze van represaille voor de
stappen ondernomen door de werknemer,
een nadelige maatregel te treffen ten
aanzien van deze werknemer. Wanneer
de werkgever ten aanzien van de
beschermde werknemer maatregelen
neemt om de situatie op te lossen,
moeten deze maatregelen een redelijk en
proportioneel karakter hebben;
- De preventieadviseur psychosociale
aspecten deelt aan de aangeklaagde mee
welke feiten hem ten laste worden gelegd;
-W
 anneer de ernst van de feiten het
vereist, moet de preventieadviseur
bewarende maatregelen voorstellen aan
de werkgever alvorens hem zijn advies te
bezorgen;
-A
 ls de werknemer die het verzoek heeft
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ingediend of de aangeklaagde een
rechtsvordering wensen in te stellen,
deelt de werkgever hen op hun vraag
een afschrift van het advies van de
preventieadviseur psychosociale aspecten
mee.
2.2 CONSULTATIE-UREN VAN DE
VERTROUWENSPERSOON OF DE
PREVENTIEADVISEUR PSYCHOSOCIALE
ASPECTEN

De vertrouwenspersoon en de
preventieadviseur psychosociale aspecten
kunnen geraadpleegd worden tijdens
de werkuren. De tijd besteed aan de
raadpleging van de vertrouwenspersoon
of de preventieadviseur psychosociale
aspecten wordt in dat geval beschouwd
als arbeidstijd. De verplaatsingskosten
zijn ten laste van de werkgever ongeacht
het moment waarop de raadpleging
plaatsvond.
Eventueel: specifieke modaliteiten voor de
nachtarbeiders.
2.3 VERTROUWELIJKHEID

De vertrouwenspersoon en de
preventieadviseur psychosociale aspecten
zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Ze
mogen geen informatie meedelen aan
derden die ze ontvangen in het kader van
hun functie, tenzij de wetgeving het hen
toelaat.
De werkgever, de leden van de
hiërarchische lijn en de personen die
gehoord worden door de preventieadviseur
verbinden zich ertoe absolute discretie in
acht te nemen betreffende de betrokken
partijen, de eventuele feiten en de

1

omstandigheden waarin de feiten zich
hebben voorgedaan.
2.4 TUCHTSANCTIES

Zonder afbreuk te doen aan de regels die
van toepassing zijn in geval van ontslag en
de sancties die zouden opgelegd worden
in geval van een gerechtelijke actie, kan
de persoon die beschuldigd wordt van
geweld, ongewenst seksueel gedrag of
pesterijen op het werk, of de persoon die
misbruik heeft gemaakt van de interne
procedure, een straf krijgen zoals vermeld
in artikel 14.
2.5 REGISTER VAN DE FEITEN VAN DERDEN1

De werknemer die meent het voorwerp
te zijn van feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het
werk veroorzaakt door een derde (nietwerknemer van de onderneming) kan een
verklaring doen in een register dat wordt
bijgehouden door (te preciseren):
...........................................................
De werknemer is niet verplicht zijn
identiteit hierin kenbaar te maken. Deze
verklaring staat niet gelijk met het indienen
van een verzoek tot formele psychosociale
interventie voor feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
op het werk. Ze dient enkel ter verbetering
van de preventie van deze feiten in de
onderneming.
3. EXTERNE PROCEDURES
Wanneer de problematische situatie
aanhoudt ondanks de door de werkgever
in het kader van de interne procedure

VOIR FICHE N°15: Registre des faits de tiers
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genomen maatregelen of wanneer ze
aanhoudt omdat de werkgever geen
maatregelen heeft genomen, kan de
werknemer een beroep doen op de
Algemene Directie Toezicht op het welzijn
op het werk. In het kader van een verzoek
tot formele psychosociale interventie
voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk,
is de preventieadviseur psychosociale
aspecten in de volgende hypothesen
verplicht om een beroep te doen op de
inspectiediensten:

De werknemer kan op elk ogenblik
een rechtsvordering instellen bij de
arbeidsrechtbank of bij de bevoegde
rechterlijke instanties.

-w
 anneer hij vaststelt dat de werkgever
geen (geschikte) bewarende maatregelen
heeft getroffen;
-w
 anneer hij, nadat hij zijn advies aan
de werkgever heeft verstrekt, vaststelt
dat deze werkgever geen (geschikte)
maatregelen heeft getroffen en
•

o
 fwel bestaat er een ernstig en
onmiddellijk gevaar voor de
werknemer;

•

o
 fwel is de aangeklaagde de
werkgever of maakt hij deel uit van het
leidinggevend personeel.

Deze verplichting voor de
preventieadviseur psychosociale aspecten
verhindert niet dat de werknemer zelf
een beroep doet op de inspectiediensten.
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