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CONSENSUS IN VERBAND MET INVULLING DOOR DE EDPB VAN
”ACTIEF MEEWERKEN AAN HET OPSTARTEN, UITVOEREN EN
UPDATEN VAN DE RISICOANALYSE”

Wettelijke basis
-

-

KB van 27.03.1998 (Art.13/3 §1,1°) betreffende de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk: het actief meewerken aan het opstarten, uitvoeren en updaten van de
risicoanalyse.
KB van 27.03.1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk (Art.3,7, 8 en 9).

Afkortingen
EDPB
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
KB
Koninklijk Besluit

Consensus
1. Wat is het algemeen uitgangspunt wat betreft de risicoanalyse?
De eindverantwoordelijkheid wat betreft de risicoanalyse berust krachtens de wetgeving bij de
werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor het opstarten van de risicoanalyse, het uitvoeren
van de risicoanalyse en het updaten van de risicoanalyse.

2. Hoe dient Artikel 13/3§1,1° KB externe diensten gelezen te worden?
Krachtens Art.13/3§1,1° is het de opdracht van de EDPB:
a. Actief mee te werken aan het opstarten van de risicoanalyse
b. Actief mee te werken aan het uitvoeren van de risicoanalyse
c. Actief mee te werken aan het updaten van de risicoanalyse

3. Hoe mag Artikel 13/3§1,1° KB externe diensten zeker niet gelezen worden?
Art.13/3§1,1° houdt niet in dat het ambtshalve de opdracht van de EDPB zou zijn:
a. De risicoanalyse op te starten
b. De risicoanalyse uit te voeren
c. De risicoanalyse te updaten
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4. Hoe dienen de bewoordingen “actief meewerken aan” begrepen te worden?
In hoofde van de EDPB berust wat betreft de uitvoering van de hun wettelijk omschreven taken en
opdrachten een middelenverbintenis, dit betekent dat de EDPB naar best vermogen handelen bij
de uitvoering van hun adviserende functie. De EDPB zal deze adviesfunctie proactief invullen, zal
zelf actief initiatief nemen.

5. Hoe dienen de bewoordingen “actief meewerken aan het opstarten van de
risicoanalyse” begrepen te worden?
Dit betekent concreet:





De EDPB zullen de werkgever schriftelijk informeren over en, wanneer het noodzakelijk is,
schriftelijk herinneren aan zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen op het vlak van de
risicoanalyse.
De EDPB stellen de werkgever informatie en hulpmiddelen ter beschikking voor de opstart van
de risicoanalyse.
De EDPB nodigen de werkgever uit op informatiesessies en/of opleidingen aangaande het
thema risicoanalyse.

6. Hoe dienen de bewoordingen “het actief meewerken aan het uitvoeren van
de risicoanalyse” begrepen te worden?
Dit betekent concreet:




De EDPB stellen de werkgever informatie en hulpmiddelen ter beschikking in verband met de
uitvoering van de risicoanalyse.
De EDPB nodigen de werkgever uit op informatiesessies en/of opleidingen aangaande het
thema risicoanalyse.
De EDPB verstrekken aan de werkgever informatie over risico’s: deze informatie verzamelen
de EDPB tijdens bedrijfsbezoeken en individuele contacten met werknemers, met de daaraan
gekoppelde schriftelijk geadviseerde preventiemaatregelen.

7. Hoe dienen de bewoordingen “het actief meewerken aan het updaten van de
risicoanalyse” begrepen te worden?
Dit betekent concreet:
De EDPB verstrekken aan de werkgever informatie over risico’s: deze informatie verzamelen de
EDPB tijdens bedrijfsbezoeken en individuele contacten met werknemers, met de daaraan
gekoppelde schriftelijk geadviseerde (en eventueel bijkomende) preventiemaatregelen.
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Historiek van dit document
Datum
09-06-2016
06-07-2016

Omschrijving aanpassingen
Goedkeuring door de Raad van bestuur
Aanpassing van de layout en toevoeging van de
logo’s van de onderschrijvende diensten
Toevoeging van de logo van een
onderschrijvende dienst

11-10-2016

***
De logo’s op het voorblad zijn de logo’s van de externe diensten die
deze consensustekst onderschrijven.
***

Versie: 11-10-2016

4/4

