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Thermische omgevingsfactoren: achtergronddocument 
 
De Codex Welzijn op het Werk bevat bepalingen over werken in warme en koude omgevingen. 
Je vindt dit terug in Codex V.1 – Thermische Omgevingsfactoren. 

1. Warmte 
 

Hoe bepaalt men de maximaal toegelaten temperatuur? 
 
De maximumtemperaturen op de werkplaats zijn vastgelegd in Codex V.1 - Thermische 
Omgevingsfactoren. 
  
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, wordt de temperatuur niet met een gewone 
thermometer gemeten, maar door middel van een "gecombineerde thermometer - WBGT". Deze 
bepaalt het gevoel van warmte op de werkplaats op grond van de temperatuur, maar ook op basis 
van andere factoren zoals straling, luchtsnelheid en vochtigheidsgraad. In de praktijk zorgt dit ervoor 
dat een gewone thermometer meestal hogere temperaturen dan de WBGT-thermometer aangeeft. 
  

Wat zijn de risico’s bij werken in hitte? 
 

 dehydratatie (vochtverlies mag max. 3% van het lichaamsgewicht zijn); 
 hyperthermie (lichaamstemperatuur stijgt boven de 35 °C); 
 hittekramp (spiercontractie te wijten aan zoutverlies van de spieren door zweetproductie); 
 syncope door hitte (daling van de bloeddruk); 
 hitteberoerte (plotse blokkering van zweetproductie met brutale stijging van de 

lichaamstemperatuur tot gevolg); 
 onmiddellijke belasting (arbeidssituatie waarbij de lichaamstemperatuur met 1 °C kan stijgen 

binnen de 30 minuten).  
 … 

 

Maximum temperatuur hangt samen met de aard van het werk 
 
De wettelijke maximumgrenzen verschillen naargelang de aard van het werk dat door de 
werknemers geleverd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zeer licht en licht werk, 
halfzwaar werk en zwaar werk. Doorgaans beschouwt men zittend werk als een vorm van (zeer) licht 
werk, daar waar manueel werk zoals spitten, tilwerk, hout zagen… onder (half)zwaar werk 
gecatalogeerd wordt.  
 
Bij (zeer) licht werk spreekt men over overmatige warmte bij overschrijding van de WGBT index 30 , 
naargelang de lucht vochtigheid stemt dit overeen met een temperatuur tussen de 32 et 38 graden 
Celsius. Voor halfzwaar en zwaar werk bedraagt de maximum index respectievelijk 26,7 en 25 wat, 
afhankelijk van de luchtvochtigheid, overeenkomt met temperaturen tussen de 26 en 30 graden 
Celsius. 
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Wat zijn de actiewaarden bij werken bij hoge temperatuur? 
 
De actiewaarden voor werken bij hoge  temperatuur zijn bepaald in Codex art. V.1-3. 
 
 Bij warmte(WBGT, gemeten of berekend) 

Zeer licht werk (<117 watt) 29 

Licht werk (117-234 watt) 29 

Halfzwaar werk (235-360 watt) 26 

Zwaar werk (361-468 watt) 22 

Zeer zwaar werk (>468 watt) 18 

 
 

Welke preventiemaatregelen moet men nemen? 
 
Als de temperatuur op de werkplaats bovenstaande maxima overschrijdt, is de werkgever verplicht – 
op basis van een uitgevoerde risico-analyse, bepaalde maatregelen te nemen zoals o.a.: 
 

 de werknemers door middel van schermen niet langer rechtstreeks aan de zon blootstellen 

 het voorzien van kunstmatige verluchting  

 het verlagen van de fysieke werkbelasting door aanpassing van de arbeidsmiddelen of van de 
werkmethodes 

 het verschaffen van kledij die de werknemers beschermt tegen overmatige warmte 

 in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats gratis frisse dranken ter beschikking stellen 
van het personeel (Codex art. V.1-4 en V.1-11) 

 aanpassen van werkroosters of de arbeidsorganisatie zodat de duur en intensiteit van de 
blootstelling aan de warmte wordt ingekort. In de praktijk wil dit zeggen dat de werkgever de 
werktijden met bijkomende rusttijden moet afwisselen.  
 

Voor bepaling van de rusttijden kan men zich baseren op de normen NBN EN ISO 7243, NBN EN ISO 
7933 of NBN EN ISO 9886.  
Indien de werkgever deze normen niet wil volgen, kan hij de werk-en rusttijden vastleggen na advies 
van de arbeidsgeneesheer en na voorafgaand akkoord van het Comité PBW (of vakbondsafvaardiging 
als er geen Comité is.). 
Als ook dit niet kan, kan men zich baseren op een eventuele cao in de betrokken. Deze moeten wel 
minstens voldoen aan de regeling uit Codex bijlage V.1-1. 
Als bovenstaande 3 regelingen niet mogelijk zijn, dan moet de werkgever de bepalingen uit Codex 
bijlage V.1-1 toepassen (zie tabel hieronder) 
  

Afwisseling in het werk WBGT-waarden 

 Licht werk Halfzwaar werk Zwaar werk Zeer zwaar werk 

45 min. werk - 15 min. rust 29,5 27 23 19 

30 min. werk - 30 min. rust 30 28 24,5 21 
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Gezondheidstoezicht  
 
Er is gezondheidstoezicht voorzien voor werknemers: 

 met regelmatige blootstelling aan warmte van technologische aard die de actiewaarden 
overschrijdt: voorafgaandelijk en jaarlijks; 

 werknemers die gewoonlijk buiten werken: passend gezondheidstoezicht. 

Opleiding 
  
Werknemers die aan overmatige warmte worden blootgesteld krijgen voorlichting en een opleiding 
over de risico’s, actiewaarden, preventiemaatregelen, het herkennen van symptomen veroorzaakt 
door blootstelling aan warmte, goede praktijken om de blootstelling tot een minimum te beperken, 
gezondheidstoezicht. 

2. Koude 
 
Werken in koude omgeving kan het gevolg zijn van werken in winterkoude, maar ook in industriële 
koelruimtes. 
 

Welke zijn de minimale temperaturen? 
 
De aard van het werk beïnvloedt de minimale temperaturen waarbij men mag werken. De 
arbeidsgeneesheer kan preventiemaatregelen adviseren.  
Doorgaans beschouwt men zittend werk als een vorm van (zeer) licht werk, daar waar manueel werk 
zoals spitten, tilwerk, hout zagen… onder (half)zwaar werk gecatalogeerd wordt. 
Bij blootstelling aan koude worden de temperaturen gemeten met de klassieke droge thermometer 
(dus in tegenstelling tot bij blootstelling aan warmte) 

 

Preventietips bij koude 
- Goed hydrateren 

 Koude droogt evenveel uit als de warmte 

 Drink 1,5 à 2 liter warme (of niet te koude) dranken 

 Verzorg de huid met een hydraterende crème 

- Kledij in meerdere lagen dragen 

 Draag warm ondergoed, een tussenlaag en dan een bovenlaag die wind en 

neerslag tegenhoudt 

 Bij voorkeur wol of katoen 

- Handschoenen, muts en sjaal dragen en schoenen met dikke zool 

 We verliezen een kwart van de warmte via hoofd, handen en voeten 

 Bij koude: Minimum (gemeten met droge thermometer) 

Zeer licht werk (<117 watt) 18 °C 

Licht werk (117-234 watt) 16 °C 

Halfzwaar werk (235-360 watt) 14 °C 

Zwaar werk (361-468 watt) 12 °C 

Zeer zwaar werk (>468 watt) 10 °C 
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Overmatige koude van technologische oorsprong (Koelruimtes) 
  
Wanneer de heersende temperaturen in gekoelde lokalen wegens technologische redenen lager zijn 
dan de minimale temperaturen (zie hoger), dan neemt de werkgever volgende maatregelen: 
 

 de werknemers worden voorzien van aangepaste PBM en werkkledij 

 de luchtstroomsnelheid in deze lokalen wordt, wanneer er werknemers aanwezig 
zijn, beperkt tot een minimumniveau dat compatibel is met de werking van de 
installaties 

 er worden technische middelen voorzien om de beschermkledij na gebruik te drogen 

 er worden zonder kosten voor de werknemers warme dranken ter beschikking 
gesteld van de werknemers. 

 Telkens de arbeidsgeneesheer het noodzakelijk oordeelt voor de gezondheid van de 
werknemers, voorziet de werkgever bovendien in een rusttijd 

 

Overmatige koude van klimatologische oorsprong 
 
Tussen 1 november en 31 maart moeten er voldoende verwarmingsinrichtingen voorzien zijn, die 
alleszins in werking gesteld moeten worden als de buitentemperatuur lager is dan 5 °C. 
(Codex, art. V.1-6) 
 
Bij een buitentemperatuur van minder dan 5°C is het de exploitanten van winkels voor detailverkoop 
verboden werknemers tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken die zich buiten en in de 
onmiddellijke nabijheid van de winkel bevinden. 
 
Bij een buitentemperatuur van minder dan 10°C moet hier een voldoende krachtige 
verwarmingsinrichting ter beschikking zijn, tenzij er maatregelen worden genomen waardoor de 
werknemers zich geregeld en zo dikwijls als nodig kunnen verwarmen. 
 
Bovendien beschikken die werknemers over een vloer, waardoor rechtstreeks contact met de grond 
wordt voorkomen, en worden ze zoveel mogelijk tegen weer en wind beschermd. 
 
Deze werknemers mogen dergelijke arbeid niet verrichten voor 8 uur of na 19 uur, ook niet langer 
dan 2 uur zonder onderbreking van tenminste één uur, noch meer dan 4 uren per dag. 
(Codex, art. V.1-7) 
 

Gezondheidstoezicht 
 
De werknemers worden onderworpen aan een passend gezondheidstoezicht 

o wanneer ze regelmatig blootgesteld worden aan koude (temperaturen lager dan 8°C) 
o wanneer ze gewoonlijk buiten tewerkgesteld worden 

 

Opleiding 
 
Werknemers die aan overmatige koude worden blootgesteld krijgen voorlichting en een opleiding 
over de risico’s, actiewaarden, preventiemaatregelen, het herkennen van symptomen veroorzaakt 
door blootstelling aan koude, goede praktijken om de blootstelling tot een minimum te beperken, 
gezondheidstoezicht. 
 


