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Hoofdstuk I.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen
Art. I.3-1.– In het kader van de risicoanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikel I.2-6
identificeert de werkgever inzonderheid de situaties die aanleiding kunnen geven tot
psychosociale risico’s op het werk.
Hij houdt inzonderheid rekening met de situaties die aanleiding kunnen geven tot stress of
burn-out veroorzaakt door het werk of tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit
conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk.
Hij bepaalt en evalueert de psychosociale risico’s op het werk rekening houdend met de
gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.
De risicoanalyse van de psychosociale risico’s wordt uitgevoerd door de werkgever met
medewerking van de werknemers. De werkgever betrekt er de preventieadviseur
psychosociale aspecten bij wanneer hij deel uitmaakt van de interne dienst. Bij ontstentenis,
betrekt hij er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst bij wanneer
de complexiteit van de analyse het vereist.
Art. I.3-2.– De werkgever treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, de passende
preventiemaatregelen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, in toepassing
van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet.
Deze maatregelen worden genomen overeenkomstig artikel I.2-7.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten werd betrokken bij deze analyse,
vraagt de werkgever zijn advies alvorens deze maatregelen te treffen.
Art. I.3-3.- § 1. De werkgever wiens werknemers bij de uitvoering van hun werk in contact
komen met andere personen op de arbeidsplaats, houdt bij de risicoanalyse bedoeld in artikel
I.3-1 en het bepalen van de preventiemaatregelen rekening met dit specifieke element.
Met het oog hierop, houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen van de
werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden.

Dit register wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur
psychosociale aspecten.
Het wordt bijgehouden door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst
indien de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst en
er geen enkele vertrouwenspersoon werd aangewezen.
Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op de
arbeidsplaats en waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn geweest, evenals de data
van die feiten. Ze vermelden de identiteit van de werknemer niet, tenzij deze laatste met de
vermelding ervan instemt.
Alleen de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de vertrouwenspersoon
en de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst hebben toegang tot dit
register.
Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.
De werkgever bewaart de verklaringen inzake de feiten die in het register zijn opgenomen
gedurende vijf jaren te rekenen vanaf de dag dat de werknemer deze verklaringen heeft laten
optekenen.
§ 2. De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt een advies uit over de keuze van de
gespecialiseerde diensten of instellingen bedoeld in artikel 32quinquies van de wet.
Art. I.3-4.- Naast de algemene risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-1, kan een risicoanalyse
van de psychosociale risico’s op het werk gebeuren op het niveau van een specifieke
arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld.
Deze risicoanalyse moet worden uitgevoerd wanneer een lid van de hiërarchische lijn of ten
minste één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité hierom vragen.
Ze wordt uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers. De
werkgever betrekt er de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wanneer hij deel
uitmaakt van de interne dienst. Bij ontstentenis, betrekt hij er de preventieadviseur
psychosociale aspecten van de externe dienst bij wanneer de complexiteit van de situatie het
vereist.
Ze houdt rekening met de elementen bedoeld in artikel I.3-1, derde lid.
In de hypothese dat de preventieadviseur psychosociale aspecten niet bij de analyse wordt
betrokken, moeten de werknemers de mogelijkheid hebben informatie op een anonieme wijze
mee te delen. In de hypothese dat de preventieadviseur psychosociale aspecten bij de analyse
wordt betrokken, deelt hij aan de werkgever slechts de anonieme gegevens mee die
voortvloeien uit de gesprekken met de werknemers.

Art. I.3-5.- Op grond van de risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-4, treft de werkgever ten
aanzien van de specifieke arbeidssituatie de geschikte collectieve en individuele
preventiemaatregelen, voor zover hij een impact heeft op het gevaar.
Deze maatregelen worden genomen overeenkomstig artikel I.2-7.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten werd betrokken bij deze analyse,
vraagt de werkgever zijn advies alvorens deze maatregelen te treffen.
Hij deelt aan de verzoeker, aan de bij de maatregelen betrokken preventieadviseurs en aan
alle andere personen die hij nuttig acht de resultaten mee van de analyse bedoeld in artikel
I.3-4 en zijn beslissing met betrekking tot de maatregelen. De resultaten van de risicoanalyse
bevatten uitsluitend anonieme gegevens.
Art. I.3-6.- § 1. De preventiemaatregelen bedoeld in artikel I.3-2 worden opnieuw
onderzocht bij elke wijziging die de blootstelling van werknemers aan psychosociale risico’s
op het werk kan beïnvloeden.
§ 2. De werkgever evalueert minstens eenmaal per jaar deze preventiemaatregelen.
De evaluatie wordt uitgevoerd door de werkgever. Hij betrekt er de preventieadviseur
psychosociale aspecten bij wanneer hij deel uitmaakt van de interne dienst. Bij ontstentenis,
betrekt hij er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst bij wanneer
de complexiteit van de evaluatie het vereist.
Deze evaluatie houdt inzonderheid rekening met de volgende elementen:
1° het geheel van de verzoeken tot risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie bedoeld
in artikel I.3-4;
2° het geheel van de verzoeken tot formele psychosociale interventie bedoeld in hoofdstuk
II, afdeling 4, van deze titel;
3° de door de preventieadviseur-arbeidsarts meegedeelde elementen bedoeld in artikel I.344;
4° de conclusies getrokken uit incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling
hebben voorgedaan en het voorwerp hebben uitgemaakt van een informele psychosociale
interventie;
5° de feiten ingeschreven in het register bedoeld in artikel I.3-3;
6° de cijfermatige gegevens vervat in deel VIII van het jaarverslag van de interne dienst
bedoeld in artikel II.1-6, § 1, 2°, b).
De preventieadviseur psychosociale aspecten trekt conclusies uit incidenten van
psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan en het voorwerp hebben
uitgemaakt van een informele psychosociale interventie door hemzelf of door de

vertrouwenspersoon en deelt deze minstens eenmaal per jaar in collectieve en anonieme
vorm mee aan de werkgever.
Art. I.3-7.- De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen bedoeld in de
artikelen I.3-1 en I.3-2 worden opgenomen in het globaal preventieplan en, in voorkomend
geval, in het jaaractieplan bedoeld in de artikelen I.2-8 en I.2-9.
Deze plannen worden, in voorkomend geval, bijgewerkt ten gevolge van de evaluatie
bedoeld in artikel I.3-6.
Hoofdstuk II.– Verzoek tot psychosociale interventie door de werknemer
Afdeling 1.– Algemeenheden
Art. I.3-8.- Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden
van de hiërarchische lijn, een lid van het Comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de
werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan
met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder
inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een beroep doen
op de interne procedure bedoeld in dit hoofdstuk.
In het kader van deze procedure treft de werkgever, voor zover hij een impact heeft op het
gevaar, de geschikte preventiemaatregelen om een einde te maken aan de schade, in
toepassing van de algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5, § 1 van de wet.
Art. I.3-9.- De interne procedure maakt het mogelijk dat de werknemer bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten, volgens de nadere regels bepaald bij
dit hoofdstuk, een verzoek indient tot:
a) hetzij een informele psychosociale interventie;
b) hetzij een formele psychosociale interventie.
De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon kunnen betrokken
worden bij de concrete uitwerking van deze procedure.
Deze nadere regels dienen binnen de onderneming of de instelling het voorwerp uit te maken
van een akkoord van het Comité overeenkomstig artikel 32/2, § 2, vierde lid van de wet.
Indien geen akkoord wordt bereikt, vraagt de werkgever het advies van de met het toezicht
belaste ambtenaar.
De ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt deze ambtenaar een advies waarvan per
aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever. De werkgever stelt het
Comité in kennis van het advies van deze ambtenaar binnen een termijn van dertig dagen
vanaf de kennisgeving en neemt een beslissing overeenkomstig artikel 32/2, § 2, vierde lid
van de wet.

Art. I.3-10.- § 1. De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon
of de preventieadviseur psychosociale aspecten te kunnen raadplegen tijdens de werkuren.
Indien de gewone arbeidstijdregeling die van toepassing is bij de werkgever het onmogelijk
maakt dat de werknemer de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale
aspecten kan raadplegen tijdens de werkuren, mag deze raadpleging ook buiten deze
werkuren gebeuren, indien dit wordt voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst of,
bij ontstentenis, het arbeidsreglement.
In beide gevallen wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale aspecten beschouwd als arbeidstijd.
§ 2. De verplaatsingskosten die werden gemaakt om zich te begeven naar de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn ten laste van de
werkgever, ongeacht het moment waarop de raadpleging plaatsvond.
Afdeling 2.– Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie
Art. I.3-11.- Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de vertrouwenspersoon
of de preventieadviseur psychosociale aspecten de werknemer en informeert hij hem over de
mogelijkheden tot interventie bedoeld in artikel I.3-9.
Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud overhandigt de
tussenkomende partij aan de werknemer, op diens vraag, een document ter bevestiging van
dit persoonlijk onderhoud.
De werknemer kiest, in voorkomend geval, het type interventie waarvan hij gebruik wenst te
maken.
Afdeling 3.– Verzoek tot informele psychosociale interventie
Art. I.3-12.- De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze
zoeken naar een oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale aspecten, door middel van inzonderheid:
1° gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;
2° een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van
de hiërarchische lijn;
3° een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.
Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen
in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door
de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.

Afdeling 4.– Verzoek tot formele psychosociale interventie
Onderafdeling 1.- Definitie
Art. I.3-13.- § 1. Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat de
werknemer aan de werkgever vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te
nemen op basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de
voorstellen van maatregelen, die werden gedaan door de preventieadviseur psychosociale
aspecten en die opgenomen zijn in een advies waarvan de inhoud wordt bepaald in artikel
I.3-24.
§ 2. Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens de werknemer,
betrekking heeft op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk,
draagt dit verzoek de naam van “verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk”.
Dit verzoek wordt behandeld overeenkomstig deze afdeling 4, met uitzondering van de
onderafdeling 3 en onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere regels bedoeld in
afdeling 5 van dit hoofdstuk.
Onderafdeling 2.- Indiening van het verzoek
Art. I.3-14.- § 1. Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele
psychosociale interventie of indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de
werknemer tegenover de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn wil uitdrukken om
een verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen.
§ 2. De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur
psychosociale aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen.
Dit onderhoud vindt plaats binnen een termijn van tien kalenderdagen volgend op de dag
waarop de werknemer zijn wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen. De werknemer
en de preventieadviseur psychosociale aspecten zorgen er voor dat deze termijn wordt
gerespecteerd.
De preventieadviseur psychosociale aspecten bevestigt in een document dat het verplicht
persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan de
werknemer.
Art. I.3-15.- § 1. Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een
door de verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving
van de problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passende
maatregelen te treffen.
§ 2. Dit document wordt bezorgd aan de preventieadviseur psychosociale aspecten of aan de
externe dienst waarvoor de preventieadviseur zijn opdrachten vervult. Hij ondertekent een
kopie van het verzoek en bezorgt deze aan de verzoeker. Deze kopie geldt als
ontvangstbewijs.

Indien het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn ontvangen
de derde werkdag na de verzendingsdatum.
§ 3. De preventieadviseur psychosociale aspecten weigert de indiening van het verzoek tot
formele psychosociale interventie wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk
geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt.
De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk tien
kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.
Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn
aanvaard na afloop van deze termijn.
Art. I.3-16.- Wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft hoofdzakelijk betrekking heeft
op risico’s die een collectief karakter vertonen, wordt het verzoek behandeld overeenkomstig
de onderafdeling 3.
Wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft hoofdzakelijk betrekking heeft op risico’s die
een individueel karakter vertonen, wordt het verzoek behandeld overeenkomstig de
onderafdeling 4.
Onderafdeling 3.- Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter
Art. I.3-17.- De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de volgende personen zo
snel mogelijk schriftelijk op de hoogte:
1° de werkgever:
a) van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie met een
hoofdzakelijk collectief karakter werd ingediend;
b) van het feit dat dit verzoek wordt behandeld overeenkomstig onderafdeling 3;
c) van de risicosituatie die beschreven werd door de verzoeker zonder de identiteit van
de verzoeker mee te delen;
d) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen betreffende de
gevolgen die hij aan het verzoek geeft.
2° de verzoeker:
a) van het feit dat zijn verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op risico’s met een
collectief karakter;
b) van het feit dat dit verzoek wordt behandeld overeenkomstig de onderafdeling 3;
c) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen betreffende de
gevolgen die hij aan het verzoek geeft.

Art. I.3-18.- § 1. De werkgever neemt een beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het
verzoek geeft.
Indien de werkgever, met het oog op het nemen van deze beslissing, een risicoanalyse
uitvoert, moet deze uitgevoerd worden overeenkomstig artikel I.3-4.
§ 2. In de ondernemingen waar een Comité of een vakbondsafvaardiging bestaat, neemt de
werkgever een beslissing overeenkomstig de volgende procedure:
1° hij deelt het document bedoeld in artikel I.3-17, 1°, c mee aan het Comité of aan de
vakbondsafvaardiging;
2° hij vraagt hun advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden;
3° in voorkomend geval, deelt hij hen de resultaten mee van de risicoanalyse bedoeld in
artikel I.3-4, die uitsluitend anonieme gegevens bevatten;
4° hij vraagt hun advies over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven.
Art. I.3-19.- Binnen een termijn van maximum 3 maanden vanaf de mededeling bedoeld in
artikel I.3-17, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de
gevolgen die hij aan het verzoek geeft:
1° aan de preventieadviseur psychosociale aspecten die de verzoeker ervan op de hoogte
brengt;
2° aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst, wanneer de
preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst;
3° aan het Comité of aan de vakbondsafvaardiging.
Wanneer de werkgever de risicoanalyse in toepassing van artikel I.3-4 uitvoert, mag deze
termijn verlengd worden met maximum 3 maanden.
De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.
Art. I.3-20.- Indien nodig, deelt de preventieadviseur psychosociale aspecten, onmiddellijk
en in elk geval voor het verstrijken van de termijn van drie maanden bedoeld in artikel I.3-19,
schriftelijk aan de werkgever voorstellen voor preventiemaatregelen mee, die een bewarend
karakter kunnen hebben, om te voorkomen dat de gezondheid van de verzoeker ernstig wordt
aangetast.
De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die werden voorgesteld door de
preventieadviseur psychosociale aspecten of die een gelijkwaardig beschermingsniveau
bieden.
Art. I.3-21.- § 1. Wanneer de werkgever geen risicoanalyse in toepassing van artikel I.3-4
heeft uitgevoerd of wanneer deze analyse niet werd uitgevoerd samen met de
preventieadviseur psychosociale aspecten, behandelt de preventieadviseur psychosociale

aspecten het verzoek overeenkomstig de bepalingen van de artikelen I.3-23 tot I.3-30, voor
zover de verzoeker hiertoe zijn geschreven akkoord geeft, in de volgende gevallen:
1° de werkgever deelt zijn gemotiveerde beslissing niet mee binnen de termijn bedoeld in
artikel I.3-19;
2° de werkgever beslist om geen preventiemaatregelen te treffen;
3° de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn individuele
situatie.
§ 2. De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt er de werkgever zo snel mogelijk
schriftelijk van op de hoogte en deelt deze laatste de identiteit van de verzoeker mee.
De termijn waarbinnen de preventieadviseur zijn advies verstrekt, bedoeld in artikel I.3-25,
begint te lopen vanaf de datum van het document waarin de verzoeker zijn akkoord meedeelt.
Onderafdeling 4.- Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter
Art. I.3-22.- De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk
op de hoogte van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie werd
ingediend en dat dit verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft. Hij deelt hem de
identiteit van de verzoeker mee.
Art. I.3-23.- De preventieadviseur psychosociale aspecten onderzoekt op volledig
onpartijdige wijze de specifieke arbeidssituatie rekening houdend met de informatie
overgemaakt door de personen die hij nuttig acht te horen.
Deze informatie kan worden opgenomen in gedateerde en ondertekende verklaringen die, in
voorkomend geval, de toestemming bedoeld in artikel I.3-33, tweede lid vermelden en
waarvan een kopie wordt meegedeeld aan de gehoorde personen.
Art. I.3-24.- De preventieadviseur psychosociale aspecten stelt een advies op dat de
volgende elementen bevat:
1° de beschrijving van het verzoek en de context ervan;
2° de identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de werknemers;
3° de elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie
inzonderheid op het niveau van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden of de interpersoonlijke relaties op het
werk;
4° in voorkomend geval, de voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele
gevaar uit te schakelen en de schade te beperken;
5° de voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten
aanzien van de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele

gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze
voorstellen;
6° de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die moeten toegepast worden om
elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze
voorstellen.
Art. I.3-25.- Binnen een termijn van maximum 3 maanden vanaf de aanvaarding van het
verzoek, deelt de preventieadviseur psychosociale aspecten het advies mee:
1° aan de werkgever;
2° met het akkoord van de verzoeker, aan de vertrouwenspersoon wanneer die op informele
wijze in dezelfde situatie is tussengekomen.
Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van maximum drie maanden, voor zover
de preventieadviseur psychosociale aspecten deze verlenging kan rechtvaardigen en de
redenen hiervoor schriftelijk meedeelt aan de werkgever, aan de verzoeker en aan de andere
rechtstreeks betrokken persoon.
Art. I.3-26.- De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere
rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van:
1° de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd;
2° de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording bedoeld in artikel I.3-24,
5°, voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en
de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden.
Art. I.3-27.- Gelijktijdig met de informatie bedoeld in artikel I.3-26, brengt de
preventieadviseur psychosociale aspecten, wanneer hij deel uitmaakt van een externe dienst,
de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst schriftelijk op de hoogte van
de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording bedoeld in artikel I.3-24, 5°
en 6°, voor zover deze verantwoording de preventieadviseur van de interne dienst toelaat zijn
coördinatieopdrachten uit te voeren.
Art. I.3-28.- Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien
van een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk
een maand na het advies bedoeld in artikel I.3-24 te hebben ontvangen.
Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de
werkgever aan deze laatste een afschrift van het advies bedoeld in artikel I.3-24 mee en hoort
hij deze werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan laten bijstaan door een persoon naar
zijn keuze.

Art. I.3-29.- Uiterlijk twee maanden na het advies bedoeld in artikel I.3-24 te hebben
ontvangen, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de
gevolgen die hij aan het verzoek geeft:
1° aan de preventieadviseur psychosociale aspecten;
2° aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon;
3° aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst wanneer de
preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst.
De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.
Art. I.3-30.- De preventieadviseur psychosociale aspecten deelt zijn advies mee aan de
werkgever, zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de
instelling tijdens het verloop van de interventie.
Onderafdeling 5.- Dossier
Art. I.3-31.- De preventieadviseur psychosociale aspecten opent en houdt een individueel
dossier bij dat in functie van de toegepaste procedure de volgende elementen bevat:
1° in voorkomend geval, het document dat het informatief persoonlijk onderhoud bedoeld in
artikel I.3-11 bevestigt;
2° het document betreffende het type informele psychosociale interventie gekozen door de
verzoeker;
3° het document dat het verplicht persoonlijk onderhoud bedoeld in artikel I.3-14, § 2
bevestigt;
4° het verzoek tot formele psychosociale interventie;
5° in voorkomend geval, het document dat de weigering of de aanvaarding van de indiening
van het verzoek bevat;
6° het document waarbij de werkgever op de hoogte wordt gebracht van het feit dat een
verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend;
7° het document waarbij de verzoeker op de hoogte wordt gebracht van het feit dat zijn
verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op risico’s die een collectief karakter vertonen;
8° de gedateerde en ondertekende verklaringen van de personen die werden gehoord door de
preventieadviseur psychosociale aspecten;
9° in voorkomend geval, het document betreffende de verlenging van de termijn om een
advies te verstrekken aan de werkgever;
10° het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
11° het document dat de datum van overhandiging van het advies aan de werkgever meedeelt;

12° het document waarbij het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten wordt
meegedeeld aan de personen bedoeld in artikel I.3-25;
13° de documenten bedoeld in de artikelen I.3-26 en I.3-27 die werden meegedeeld aan de
verzoeker, aan de andere rechtstreeks betrokken persoon en aan de preventieadviseur
belast met de leiding van de interne dienst;
14° het document dat de gemotiveerde beslissing bevat van de werkgever betreffende de
gevolgen die hij geeft aan het verzoek;
15° 15° in voorkomend geval, het document bedoeld in artikel I.3-20 dat de voorstellen van
preventiemaatregelen bevat;
16° in voorkomend geval, het document bedoeld in artikel I.3-21 waarbij de werkgever op de
hoogte wordt gebracht van de analyse door de preventieadviseur psychosociale aspecten
van het verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter alsook het geschreven akkoord
van de verzoeker.
De persoonlijke notities die de preventieadviseur psychosociale aspecten heeft opgesteld bij
de door hem ondernomen stappen mogen niet voorkomen in het dossier.
Art. I.3-32.- Het individueel dossier wordt bijgehouden door een preventieadviseur
psychosociale aspecten gedurende twintig jaar vanaf de datum van de indiening van het
verzoek en valt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.
Van zodra het volledig is, mag het dossier bewaard worden op een elektronische drager op
voorwaarde dat de authenticiteit van en de toegang tot de documenten worden beschermd en
beveiligd.
Art. I.3-33.- Het individueel dossier wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht
belaste ambtenaar.
De verklaringen bedoeld in artikel I.3-31, 8° mogen door de ambtenaar of de
preventieadviseur psychosociale aspecten worden meegedeeld aan het Openbaar Ministerie
dat erom vraagt, indien de gehoorde persoon in zijn verklaring heeft ingestemd met deze
overdracht.
Art. I.3-34.- Wanneer de werkgever verandert van externe dienst, wordt de overdracht van
het individueel dossier als volgt geregeld:
1° Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie in behandeling is op het
moment van de verandering:
a) de preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere
rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk op de hoogte van het feit dat de
externe dienst waarvoor hij zijn opdrachten vervult niet meer bevoegd zal zijn voor de
behandeling van het verzoek;

b) de werkgever deelt aan de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het
verzoek werd ingediend, op zijn verzoek, de coördinaten mee van de nieuwe externe
dienst;
c) de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het verzoek werd ingediend,
bezorgt het individueel dossier aan de preventieadviseur psychosociale aspecten van
de nieuwe externe dienst;
d) de preventieadviseur psychosociale aspecten van de nieuwe externe dienst brengt de
verzoeker en de andere rechtstreeks betrokken persoon op de hoogte van het feit dat
hij de behandeling van het verzoek overneemt.
2° Wanneer de behandeling van het verzoek tot formele psychosociale interventie werd
afgesloten op het moment van de verandering van externe dienst, kan de
preventieadviseur psychosociale aspecten van de nieuwe externe dienst, wanneer dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn opdrachten, een kopie bekomen van het
individueel dossier van de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het verzoek
werd ingediend.
De overdracht van het individueel dossier gebeurt onder voorwaarden die het beroepsgeheim
waarborgen.
Afdeling 5.– Bijzonderheden betreffende de behandeling van het verzoek tot formele
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag op het werk
Art. I.3-35.- § 1. Het gedateerd en ondertekend document bedoeld in artikel I.3-15, § 1
waarbij het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag wordt ingediend, bevat de volgende gegevens:
1° de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn
voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
2° het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan;
3° de identiteit van de aangeklaagde;
4° het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken
aan de feiten.
§ 2. Na het verplichte persoonlijk onderhoud bedoeld in artikel I.3-14, § 2, neemt de
preventieadviseur psychosociale aspecten of de externe dienst waarvoor de preventieadviseur
zijn opdrachten vervult, het verzoek dat persoonlijk werd overhandigd in ontvangst,
ondertekent hij een kopie van dit verzoek en overhandigt deze aan de verzoeker. Deze kopie
geldt als ontvangstbewijs.
Indien het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn ontvangen
de derde werkdag na de verzendingsdatum.

§ 3. De preventieadviseur psychosociale aspecten weigert de indiening van het verzoek tot
formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt.
De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk tien
kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.
Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn
aanvaard na afloop van deze termijn.
Art. I.3-36.- Naast de mededeling van de informatie bedoeld in artikel I.3-22, brengt de
preventieadviseur psychosociale aspecten, van zodra het verzoek werd aanvaard, de
werkgever op de hoogte van het feit dat de verzoeker die dit verzoek heeft ingediend de
bescherming geniet bedoeld in artikel 32tredecies van de wet vanaf de datum waarop het
verzoek in ontvangst werd genomen.
Art. I.3-37.- In het kader van het onderzoek van het verzoek, zal de preventieadviseur
psychosociale aspecten:
1° zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten meedelen die hem worden ten laste
gelegd;
2° de personen, getuigen of anderen, die hij nuttig oordeelt horen en het verzoek op volledig
onpartijdige wijze onderzoeken;
3° onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen van het feit dat de werknemer die een
getuigenverklaring heeft afgelegd in de zin van artikel 32tredecies, § 1/1, 5° van de wet
de bescherming geniet bedoeld in dat artikel en hem de identiteit van de getuige
meedelen.
De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en ondertekende
verklaringen die, in voorkomend geval, de toestemming bedoeld in artikel I.3-33, tweede lid
vermelden.
Art. I.3-38.- Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur
psychosociale aspecten bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies
te overhandigen.
De werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de preventieadviseur psychosociale
aspecten zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan de voorstellen
voor bewarende maatregelen zal geven.
Art. I.3-39.- Naast de personen bedoeld in artikel I.3-25, deelt de preventieadviseur
psychosociale aspecten het advies mee aan het Interfederaal Gelijkekansencentrum en aan
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, wanneer deze instellingen hierom
schriftelijk verzoeken en voor zover de werknemer over dit verzoek schriftelijk zijn akkoord

heeft gegeven, evenwel zonder dat het Centrum en het Instituut het advies mogen overmaken
aan de werknemer.
Art. I.3-40.- De preventieadviseur psychosociale aspecten doet een beroep op de met het
toezicht belaste ambtenaar in de gevallen bepaald in artikel 32septies, § 2 van de wet.
Daartoe gaat hij na of de werkgever de geschikte preventiemaatregelen heeft genomen.
Art. I.3-41.- Naast de elementen bepaald in artikel I.3-31, bevat het individueel dossier:
1° het document waarbij de werkgever op de hoogte wordt gebracht van het feit dat een
verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk werd ingediend en dat de werknemer de
bescherming geniet bedoeld in artikel 32tredecies van de wet;
2° het document waarbij de werkgever op de hoogte wordt gebracht van het feit dat de
getuigen de bescherming genieten bedoeld in artikel 32tredecies, § 1/1, 5° van de wet;
3° in voorkomend geval, de voorstellen voor bewarende maatregelen meegedeeld aan de
werkgever;
4° in voorkomend geval, de beslissing van de werkgever betreffende de bewarende
maatregelen;
5° in voorkomend geval, de vraag tot tussenkomst van de met het toezicht belaste
ambtenaar.
Art. I.3-42.- Wanneer de verzoeker of de aangeklaagde overwegen een rechtsvordering in te
stellen, deelt de werkgever hen op hun vraag een afschrift van het advies van de
preventieadviseur psychosociale aspecten mee.
Art. I.3-43.- De werknemer van een onderneming van buitenaf bedoeld in afdeling 1 van
hoofdstuk IV van de wet, die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van de werkgever in wiens inrichting
hij permanent werkzaamheden uitvoert, kan een beroep doen op de interne procedure van de
werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van een
werknemer van een onderneming van buitenaf, legt de werkgever in wiens inrichting
permanent werkzaamheden worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever van de
onderneming van buitenaf, opdat deze maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen getroffen
worden.
Hoofdstuk III.– Rol van de preventieadviseur-arbeidsarts
Art. I.3-44.- De preventieadviseur-arbeidsarts deelt minstens eenmaal per jaar aan de
werkgever en aan de preventieadviseur psychosociale aspecten de elementen mee die nuttig
zijn voor de evaluatie bedoeld in artikel I.3-6 en die voortvloeien uit het geheel van de

medische onderzoeken betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers en de
bezoeken van de arbeidsplaatsen, in de vorm van collectieve en anonieme gegevens.
Art. I.3-45.- De preventieadviseur-arbeidsarts die bij gelegenheid van om het even welk
medisch onderzoek betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststelt dat de
gezondheidstoestand van een werknemer is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit
de blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk:
1° informeert de werknemer over de mogelijkheid zich te wenden tot de preventieadviseur
psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon;
2° kan de preventieadviseur psychosociale aspecten zelf informeren, indien hij oordeelt dat
de werknemer niet in staat is zich zelf tot deze adviseur te wenden en onder voorbehoud
van het akkoord van die werknemer.
Art. I.3-46.- Met toepassing van artikel I.4-55, pleegt de preventieadviseur-arbeidsarts, met
het akkoord van de werknemer, overleg met de preventieadviseur psychosociale aspecten
over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de
werkposten, wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts, bij gelegenheid van om het even welk
medisch onderzoek betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, vaststelt dat de
gezondheidstoestand van de werknemer is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit
de blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk.
Art. I.3-47.- Wanneer de werknemer, die door de preventieadviseur-arbeidsarts wordt
onderzocht, voorafgaand aan de medische onderzoeken betreffende het gezondheidstoezicht
een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend, deelt de preventieadviseur
psychosociale aspecten, met het akkoord van deze werknemer, het advies bedoeld in artikel
I.3-24 mee aan de preventieadviseur-arbeidsarts.
Hoofdstuk IV.– Informatie – opleiding
Afdeling 1.– Comité voor preventie en bescherming op het werk
Art. I.3-48.- De werkgever deelt de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-1 en
de resultaten van de evaluatie bedoeld in artikel I.3-6 mee aan het Comité en vraagt het
advies van het Comité over de collectieve preventiemaatregelen die daaruit voortvloeien.
Art. I.3-49.- Onverminderd de toepassing van artikel I.3-5, vierde lid, stelt de werkgever het
Comité in kennis van de risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-4 en houdt hij de resultaten van
de risicoanalyse die uitsluitend anonieme gegevens bevatten te zijner beschikking.
Art. I.3-50.- De werkgever deelt aan het Comité, minstens eenmaal per jaar, het geheel mee
van de voorstellen tot collectieve preventiemaatregelen bedoeld in artikel I.3-24, 6° die door
de preventieadviseur psychosociale aspecten werden voorgesteld om elke herhaling in andere
arbeidssituaties te voorkomen. Hij vraagt het advies van het Comité over deze voorstellen.
De werkgever deelt aan het Comité uitsluitend anonieme gegevens mee.

Art. I.3-51.- § 1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de artikelen I.2-16 tot
I.2-21, neemt de werkgever de nodige maatregelen opdat de leden van het Comité over de
nuttige informatie beschikken betreffende:
1° het verzoek tot risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-4;
2° de procedures die van toepassing zijn wanneer een werknemer schade meent te
ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk;
3° het recht voor de werknemer om een verklaring te doen acteren in het register bedoeld in
artikel I.3-3;
4° de gespecialiseerde diensten of instellingen waarop een beroep wordt gedaan in
toepassing van artikel 32quinquies van de wet;
5° de verplichting om zich te onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk.
§ 2. Bovendien zorgt de werkgever er voor dat de leden van het Comité de nodige opleiding
krijgen opdat zij de preventiemaatregelen, de procedures en de rechten en plichten waarover
zij informatie ontvangen in toepassing van paragraaf 1, 1°, 2°, 3° en 5°, adequaat kunnen
toepassen.
Afdeling 2.– Werknemers en leden van de hiërarchische lijn
Art. I.3-52.- § 1. Naast de elementen bedoeld in artikel I.3-51, § 1, 1° tot 5°, neemt de
werkgever de nodige maatregelen opdat de werknemers en de leden van de hiërarchische lijn
over alle nuttige informatie beschikken betreffende:
1° de resultaten van de risicoanalyse bedoeld in artikel I.3-1 en de resultaten van de
evaluatie bedoeld in artikel I.3-6;
2° de toepasselijke preventiemaatregelen.
§ 2. Bovendien zorgt de werkgever er voor dat de werknemers en de leden van de
hiërarchische lijn de nodige opleiding ontvangen opdat zij de preventiemaatregelen, de
procedures en de rechten en plichten waarover zij informatie ontvangen in toepassing van
paragraaf 1, 2° en artikel I.3-51, § 1, 1°, 2°, 3° en 5° adequaat kunnen toepassen.
Hoofdstuk V.– Bepalingen betreffende het statuut van de preventieadviseur
psychosociale aspecten en van de vertrouwenspersoon
Afdeling 1.– Preventieadviseur psychosociale aspecten
Art. I.3-53.- De preventieadviseurs van de interne en externe diensten, belast met de
opdrachten en taken betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, moeten
voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel II.3-30, § 1, 5°.

Art. I.3-54.- De preventieadviseurs van de interne diensten die vóór 16 juni 2007 werden
aangeduid in toepassing van de artikelen 16, tweede lid en 17 van het koninklijk besluit van
11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk mogen de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten verder
blijven uitoefenen onder de voorwaarden bepaald in deze artikelen.
Art. I.3-55.- Indien het akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité,
bedoeld in artikel 32sexies, § 1, tweede lid van de wet, niet wordt bereikt, vraagt de
werkgever het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar.
De ambtenaar hoort de betrokken partijen en poogt de standpunten met elkaar te verzoenen.
Indien geen verzoening wordt bereikt, verstrekt deze ambtenaar een advies waarvan per
aangetekend schrijven kennis wordt gegeven aan de werkgever. De werkgever stelt de
werknemersvertegenwoordigers in het Comité in kennis van het advies van deze ambtenaar
binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving en past artikel 32sexies, § 1,
vijfde lid van de wet toe.
Afdeling 2.– Vertrouwenspersoon
Art. I.3-56.- Indien het akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité,
bedoeld in artikel 32sexies, § 2 van de wet, niet wordt bereikt, vraagt de werkgever het
advies van de met het toezicht belaste ambtenaar overeenkomstig de nadere regelen bepaald
in artikel I.3-55, tweede lid alvorens een beslissing te nemen overeenkomstig artikel
32sexies, § 2, derde lid van de wet.
Art. I.3-57.- De werkgever zorgt er voor dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen
tijde volledig en doeltreffend vervult.
Hiertoe:
1° hangt de vertrouwenspersoon die behoort tot het personeel van de werkgever, wanneer hij
handelt in het kader van zijn functie als vertrouwenspersoon, functioneel af van de
interne dienst en heeft hij rechtstreeks toegang tot de persoon belast met het dagelijks
beheer van de onderneming of instelling;
2° beschikt hij over de nodige tijd voor de uitoefening van zijn opdrachten;
3° beschikt hij over een passend lokaal om zijn opdrachten op volledig vertrouwelijke wijze
te kunnen uitoefenen;
4° heeft hij het recht om, indien nodig, een beroep te doen op de preventieadviseur
psychosociale aspecten voor het vervullen van zijn opdracht en, in elk geval, wanneer het
verzoek tot interventie betrekking heeft op de werkgever zelf of een lid van de
hiërarchische lijn en deze interventie zijn autonomie kan in het gedrang brengen of zij
hem een nadeel kan berokkenen.
De werkgever deelt aan de vertrouwenspersoon de pertinente informatie mee opdat hij zijn
opdrachten doeltreffend zou kunnen vervullen.

Bovendien treft de werkgever de nodige maatregelen opdat geen enkele persoon op welke
wijze ook rechtstreeks of onrechtstreeks druk uitoefent op de vertrouwenspersoon bij de
uitoefening van zijn functie en inzonderheid wat betreft de druk met het oog op het bekomen
van informatie die verband houdt of kan houden met de uitoefening van deze functie.
Art. I.3-58.- De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de vertrouwenspersoon, binnen
de twee jaar die volgen op zijn aanstelling, beschikt over de vaardigheden en kennis die
nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten, zoals bedoeld in bijlage I.3-1, A).
Hiertoe volgt de vertrouwenspersoon de opleidingen om deze te verwerven alsook om deze
te verbeteren inzonderheid door middel van de supervisies bedoeld in bijlage I.3-1, B) die
minstens eenmaal per jaar plaatsvinden.
De kosten verbonden aan de opleidingen alsook de verplaatsingskosten zijn ten laste van de
werkgever. De tijd besteed aan deze opleidingen wordt bezoldigd als arbeidstijd.
De personen die vóór 1 september 2014, in toepassing van het koninklijk besluit van 11 juli
2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk en van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van
psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk, als vertrouwenspersoon werden aangeduid en die
reeds een opleiding hebben gevolgd, mogen de functie van vertrouwenspersoon verder
blijven uitoefenen zelfs wanneer deze opleiding niet beantwoordt aan alle voorwaarden
vermeld in bijlage I.3-1, A).
Wanneer deze personen geen opleiding hebben gevolgd vóór 1 september 2014, mogen zij de
functie van vertrouwenspersoon verder blijven uitoefenen op voorwaarde dat zij:
1° hetzij de vaardigheden en kennis bedoeld in bijlage I.3-1, A) verwerven binnen de twee
jaar die volgen op 1 september 2014;
2° hetzij een nuttige ervaring van 5 jaar als vertrouwenspersoon kunnen aantonen op 1
september 2014.
Art. I.3-59.- De instellingen of werkgevers die een vorming verstrekken met het oog op het
verwerven van de vaardigheden en kennis van vertrouwenspersonen voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1° er zorg voor dragen dat de inhoud van de cursussen beantwoordt aan de modules bedoeld
in bijlage I.3-1, A) en de best beschikbare praktijken voortdurend integreert;
2° alleen een beroep doen op lesgevers die geactualiseerde kennis en vaardigheden bezitten
in de onderwezen materies;
3° over de gepaste middelen beschikken, inzonderheid leslokalen en lesmateriaal;

4° de cursus derwijze organiseren dat hij respectievelijk minimaal 3 effectieve lesuren
omvat voor module 1, 3 effectieve lesuren omvat voor module 2, 6 effectieve lesuren
omvat voor module 3 en 18 effectieve lesuren omvat voor module 4;
5° het aantal cursisten per lesgever en per les beperken tot maximaal 20;
6° na het beëindigen van de cursus aan de cursisten een vormingsattest afleveren.
De organisatoren kunnen de cursisten vrijstellen van de materies waarvoor zij kunnen
aantonen dat zij deze reeds hebben gevolgd in het kader van een andere opleiding.
Art. I.3-60.- De instellingen die een vorming verstrekken met het oog op het verwerven van
de vaardigheden en de kennis van vertrouwenspersonen, kunnen een aanvraag indienen om
opgenomen te worden in de lijst die wordt gepubliceerd door de algemene directie HUA.
De aanvragen om opgenomen te worden in deze lijst worden ingediend bij de algemene
directie HUA en omvatten:
1° de benaming, het statuut en het adres van de instelling, alsook het adres van de plaats
waar de leslokalen en het lesmateriaal zich bevinden;
2° de opgave van de kwalificaties van de lesgevers waarop de organisator een beroep doet,
inzonderheid hun diploma’s, ervaring, curriculum en de wijze waarop zij zich bijscholen;
3° een schriftelijke verklaring waarbij de instelling de verbintenis aangaat de voorwaarden
bedoeld in artikel I.3-59 na te leven.
Art. I.3-61.- De algemene directie HUA gaat na of de aanvraag volledig is en zendt ze
vervolgens voor onderzoek, verslag en advies naar de algemene directie TWW.
De instellingen over wie de algemene directie TWW een gunstig advies heeft gegeven met
betrekking tot hun aanvraag, worden door de algemene directie HUA opgenomen in de lijst
bedoeld in artikel I.3-60, die wordt gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Indien, na controle door de algemene directie TWW, en nadat de instelling werd gehoord,
blijkt dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel I.3-59 schrapt de
algemene directie HUA de betrokken instelling van de lijst bedoeld in artikel I.3-60.
Art. I.3-62.- Wanneer geen vertrouwenspersoon werd aangeduid binnen de onderneming of
de instelling en wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uit maakt van een
externe dienst, oefent de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst de bij
artikel I.3-11 bedoelde informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uit, zonder dat de
uitoefening van deze opdracht het voorafgaand akkoord vereist van alle
werknemersvertegenwoordigers in het Comité bedoeld in artikel 32sexies, § 2, eerste lid van
de wet en zonder dat dit het volgen van de opleiding bedoeld in artikel I.3-58 vereist.

Het eerste lid is niet van toepassing in de ondernemingen met minder dan twintig
werknemers waar de functie van preventieadviseur wordt uitgeoefend door de werkgever of
ingeval de betrokkene zelf of het Comité niet akkoord gaat.
Afdeling 3.– Overleg – Uitwisseling van informatie
Art. I.3-63.- De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon plegen
regelmatig overleg.
Ze hebben het recht en de verplichting alle contacten tussen hen die nodig zijn voor het
vervullen van hun opdrachten te onderhouden, inzonderheid door het uitwisselen van de
pertinente informatie betreffende hun psychosociale interventies.
Art. I.3-64.- Met het oog op de evaluatie van de preventiemaatregelen bedoeld in artikel I.36, deelt de vertrouwenspersoon minstens eenmaal per jaar aan de preventieadviseur
psychosociale aspecten schriftelijk de gegevens mee van de door hem behandelde incidenten
die zich bij herhaling voordoen.
Art. I.3-65.- Met het oog op het opstellen van deel VIII van het jaarverslag van de interne
dienst, verstrekken de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon
aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst de anonieme gegevens
die hem toelaten dit verslag te vervolledigen.
Hoofdstuk VI.- Dienst belast met het in ontvangst nemen van gerechtelijke beslissingen
Art. I.3-66.- De algemene directie HUA wordt aangeduid om de beslissingen van de
rechtsmachten betreffende hoofdstuk Vbis van de wet, zoals voorzien in artikel
32octiesdecies van de wet, in ontvangst te nemen.

BIJLAGE I.3-1
Kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersonen bedoeld in artikel I.3-58
A) Kennis en vaardigheden
Module 1. Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de
vertrouwenspersoon
Verwerven van de kennis over:
a) Het welzijnsbeleid binnen de onderneming, meer bepaald:
- Het dynamisch risicobeheersingssysteem, in het bijzonder de risicoanalyse en
de preventiemaatregelen toegepast op de psychosociale risico’s op het werk;
- De actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid en hun opdrachten.
b) De preventie van psychosociale risico’s op het werk, meer bepaald:
- De opdrachten van de actoren die betrokken zijn bij de preventie van
psychosociale risico’s op het werk en de samenwerking tussen deze actoren, in
het bijzonder de preventieadviseur psychosociale aspecten, de
preventieadviseur-arbeidsarts, de preventieadviseur belast met de leiding van
de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en het comité
voor preventie en bescherming op het werk;
- De opdrachten en het statuut van de vertrouwenspersoon;
- De interne procedures die toegankelijk zijn voor werknemers die menen schade
te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk;
- De externe procedures bij de inspectie van het toezicht op het welzijn op het
werk en bij de rechtbanken.
c) Het Belgische gerechtelijk systeem, de straf- en burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de personen die betrokken zijn bij het preventiebeleid en de
straf- en burgerrechtelijke gevolgen van de schade die voortvloeit uit
psychosociale risico’s op het werk.
d) De vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek.
e) De wetgeving betreffende de strijd tegen discriminatie.
f) Elementen van deontologie: inzonderheid het beroepsgeheim, de
vertrouwelijkheid, de onafhankelijkheid, …
Module 2. De psychosociale risico’s op het werk
Verwerven van de kennis over:
- De definitie en de kenmerken van psychosociale risico’s op het werk (oorzaken,
gevolgen, omvang, symptomen,…);

- De individuele en collectieve risicofactoren (met inbegrip van de individuele en
collectieve hulpbronnen) die specifiek zijn voor psychosociale risico’s op het
werk;
- De schade op individueel niveau (lichamelijke, psychologische, sociale en
professionele gevolgen), op het niveau van een groep en op het niveau van de
organisatie;
- De verschillende typologieën van situaties waarin er sprake is van relationeel leed
op het werk: een onderscheid kunnen maken tussen soorten conflicten, gevallen
van pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag, het fenomeen van de zondebok,
het wanbeleid,…
- De methodes voor het uitvoeren van een risicoanalyse.
Module 3. Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
De kennis en vaardigheden verwerven om een gesprek te voeren met alle betrokken
personen (verzoeker, aangeklaagde, lid van de hiërarchische lijn, …), onder meer met
betrekking tot:
- Het onthaal: de voorwaarden voor een goed gesprek, de ruimtelijke inrichting van
de ontvangstruimte, het identificeren van de verwachtingen van de verzoeker, een
kader scheppen voor het onderhoud;
- De doeltreffende communicatie: het communicatieproces tussen personen, het
actief luisteren, de assertiviteit, de verbale en non-verbale communicatie;
- Het beheersen van de eigen emoties en deze van de gehoorde persoon;
- Advies verlenen met betrekking tot strategieën die de probleemsituatie kunnen
oplossen;
- Het herkaderen waardoor de betrokken persoon een andere perceptie kan krijgen
van de situatie.
Aan de hand van praktische oefeningen worden de bekwaamheden verworven om een
gesprek te voeren met alle betrokken personen.
Module 4. Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties
Kennis verwerven over de verschillende technieken voor psychosociale interventie
rekening houdend met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van
situaties waarbij er sprake is van relationeel leed op het werk.
In het bijzonder, de kennis verwerven over de volgende technieken voor de beheersing van
conflicten: de interventie bij een derde, de verzoening en de bemiddeling (doelstellingen en
procedure).
Aan de hand van praktische oefeningen worden de bekwaamheden verworven om de
technieken voor psychosociale interventie toe te passen.
B) Supervisie
De supervisie bestaat in een uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over
praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator.

