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Art. 10-11

Tekst

Artikel 1. Dit besluit beoogt de bijkomende specifieke taken van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van
het bestrijden van de coronapandemie in de ondernemingen en instellingen te regelen, evenals de impact hiervan
op zijn werkzaamheden in het kader van de uitvoering van het gezondheidstoezicht op de werknemers, en dit
zolang de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, van toepassing zijn en
een impact hebben op de werkzaamheden van de preventieadviseur-arbeidsarts.

  Art. 2. Voor de toepassing van de bepalingen van dit besluit worden de volgende begrippen verkort geciteerd:
  1° Arbeidsarts: de preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk;
  2° Onderneming: de ondernemingen, verenigingen en diensten, in de private en de publieke sector;
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  3° Codex: Codex over het Welzijn op het werk;
  4° Comité: het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, bij ontstentenis van een comité, de
vakbondsafvaardiging, en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers zelf, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
  5° Arts-sociaal inspecteur: de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.

  HOOFDSTUK 1. - Bijkomende specifieke taken voor de arbeidsarts in het kader van het bestrijden van de
coronapandemie in de ondernemingen

  Art. 3. Met het oog op het efficiënt bestrijden van de coronapandemie in de ondernemingen en in toepassing
van artikel I.4-2, f) van de Codex, wordt de arbeidsarts belast met de volgende bijkomende specifieke taken:
  1° het opsporen van de hoogrisicocontacten in de onderneming, rekening houdend met de richtlijnen van de
bevoegde overheid, in de volgende situaties:
  - van zodra hij kennis heeft van een werknemer die COVID-19 positief is en deze werknemer in de onderneming
aanwezig was in de dagen voorafgaand aan de afname van de test of het optreden van de symptomen;
  - van zodra hij over aanwijzingen beschikt dat er een risico op een uitbraak bestaat in de onderneming;
  2° het verstrekken van een quarantaineattest zoals bedoeld in het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni
2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om
maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning
van de werknemers, aan de werknemers van de onderneming die door de arbeidsarts als hoogrisicocontacten
worden beschouwd; de arbeidsarts brengt de werkgever hiervan op de hoogte zodat hij erop kan toezien dat de
werknemer zich tijdens de quarantaine houdt aan de regels inzake toegelaten werkzaamheden;
  3° het doorverwijzen voor de afname van een test op COVID-19 van de volgende werknemers die fysiek
aanwezig zijn op het werk, en dit conform de teststrategie die door de bevoegde overheid wordt bepaald:
  a) Werknemers die door de arbeidsarts als hoogrisicocontact werden geïdentificeerd zoals bepaald in het
eerste lid, 1°;
  b) Werknemers voor wie de arbeidsarts oordeelt dat een test noodzakelijk is om in de onderneming een
(dreigende) uitbraak onder controle te houden, in het kader van clusterbeheer;
  c) Werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werkzaam zijn, en waarvan er
minstens één symptomen vertoont of positief heeft getest op COVID-19, in het kader van clusterbeheer;
  d) Werknemers die in het kader van hun werk buitenlandse verplaatsingen moeten maken en waarbij een
negatieve COVID-19 test noodzakelijk is om hun werk te kunnen uitvoeren;
  e) Werknemers in bepaalde specifieke omstandigheden wanneer hiertoe wordt beslist door de bevoegde
overheid met instemming van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.
  4° De arbeidsarts, of het verpleegkundig personeel onder zijn verantwoordelijkheid, kan van de werknemers
bedoeld in 3° een test op COVID-19 afnemen wanneer de arbeidsarts dit meer aangewezen acht, en op
voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en het juiste testmateriaal worden gebruikt. De
arbeidsarts houdt hierbij ook rekening met de teststrategie van de bevoegde overheid.
  De arbeidsarts meldt de resultaten van de tests die hij afneemt aan de bevoegde overheden, volgens de door
deze overheden opgelegde modaliteiten.
  De arbeidsarts die naar aanleiding van de uitvoering van de taken bedoeld in het eerste lid, 1° tot 4°, vaststelt
dat bijkomende maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus in de onderneming te
beperken of uitbraken te voorkomen, meldt dit aan de werkgever.

  Art. 4. § 1. De werkgever en de werknemers verlenen hun volle medewerking aan de arbeidsarts en
verschaffen de arbeidsarts alle nodige informatie om zijn taken bedoeld in dit besluit te kunnen uitoefenen,
inzonderheid door elke besmetting te melden die relevant kan zijn voor het voorkomen van de verspreiding van
het coronavirus op de werkvloer.
  § 2. Als de arbeidsarts als gevolg van zijn taken bedoeld in artikel 3, maatregelen voorstelt om verdere
verspreiding van het coronavirus in de onderneming te beperken of uitbraken te voorkomen, geeft de werkgever
hieraan gevolg.
  De werkgever gaat na of de eerder genomen preventiemaatregelen moeten worden aangepast om verdere
verspreiding van het coronavirus in de onderneming te beperken of uitbraken te voorkomen, en overlegt
hierover dringend en voorafgaand met het comité.
  § 3. De werkgever en de werknemers leven de procedures voorgeschreven door de bevoegde overheden
inzake contactopsporing, quarantaine en testen na.

  HOOFDSTUK 2. - Uitvoering van het gezondheidstoezicht op de werknemers gedurende de periode dat de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van toepassing zijn

  Art. 5. § 1. Voor de duur van de gezondheidscrisis geeft de arbeidsarts voorrang aan de taken bedoeld in
artikel 3 boven zijn andere opdrachten en taken in het kader van het gezondheidstoezicht bedoeld in de Codex.
  § 2. In aanvulling op de taken vermeld in artikel 3 en na overleg met de werkgever, beslist de arbeidsarts welke
opdrachten en taken inzake gezondheidstoezicht bij voorrang moeten worden verricht, in welke volgorde en
voor welke werknemers, en dit in functie van de prioritaire noden inzake de bescherming van de gezondheid en
de veiligheid van die werknemers.
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  De voorafgaande gezondheidsbeoordelingen worden in elk geval uitgevoerd.
  § 3. Tijdens de duur van de gezondheidscrisis kan de arbeidsarts beslissen om de volgende consultaties via
videoconsultatie of telefonisch te doen om het risico op besmetting te beperken, tenzij het noodzakelijk is om de
werknemer fysiek te zien of te onderzoeken:
  - Onderzoek bij werkhervatting;
  - Onderzoek in het kader van moederschapsbescherming;
  - Spontane raadpleging;
  - Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting;
  - Medische vragenlijsten als aanvullende medische handeling, uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid
van de arbeidsarts.
  De arbeidsarts vermeldt dit in het gezondheidsdossier van de werknemer.
  Hij houdt eveneens rekening met de aanbevelingen van de Orde der Artsen, waaronder het advies met
betrekking tot teleconsultaties.

  Art. 6. In de mate waarin de toepassing van dit besluit de tijdige naleving van bepaalde verplichtingen inzake het
gezondheidstoezicht onmogelijk maakt, worden deze op een later tijdstip verricht overeenkomstig de principes
bepaald in artikel 5 van dit besluit tenzij dat zonder voorwerp is.

  Art. 7. De werkgever informeert het comité en de betrokken werknemers onmiddellijk over de genomen
maatregelen in het kader van dit besluit, en in het bijzonder over aanpassingen aan het gezondheidstoezicht
zoals dat wordt bepaald door de Codex, evenals de redenen voor deze aanpassingen.

  HOOFDSTUK 3. - Tarifering

  Art. 8. § 1. Voor de werkgever van groep C of D, die in zijn interne dienst niet beschikt over een
preventieadviseur die met vrucht een aanvullende vorming niveau I of II heeft beëindigd, worden de taken zoals
bedoeld in artikel 3, 1°, 2° en 3° beschouwd als algemene prestaties in ruil voor de forfaitaire minimumbijdrage
zoals bedoeld in artikel II.3-16, § 1 van de Codex.
  § 2. Voor de werkgever van groep A, B of C, die in zijn interne dienst beschikt over een preventieadviseur die
met vrucht een aanvullende vorming niveau I of II heeft beëindigd, worden de taken zoals bedoeld in artikel 3, 1°,
2° en 3° aangerekend op de preventie-eenheden zoals bedoeld in artikel II.3-16, § 2, eerste lid van de Codex, of
na uitputting van de preventie-eenheden overeenkomstig artikel II.3-19, § 2, 2° van de Codex.

  HOOFDSTUK 4. - Toezicht

  Art. 9. Onverminderd de bevoegdheden van andere inspectiediensten inzake contactopsporing, quarantaine en
testen, zijn de inspecteurs van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het werk belast met het toezicht
op de bepalingen van dit besluit. Betwistingen van medische aard worden behandeld door de bevoegde arts-
sociaal inspecteur.

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 11. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Nota's
  (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad:
  Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996.
  Sociaal strafwetboek van 6 juni 2010, Belgisch Staatsblad van 1 juli 2010.
  Codex over het welzijn op het werk, Belgisch Staatsblad van 2 juni 2017.
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