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de bureaus niet in hoogte verstelbaar zijn, zou voor een

zeer kleine medewerker bij het aanwervingsonderzoek
beslist kunnen worden dat perlodiek medisch onderzoek
gewenst is tot er wel in hoogte instelbare bureaus zijn.
Voor alle medewerkers van een normale lengte kan dit
achterwege blijven. Op die manier kunnen de compe-.

tenties van alle preventiemedewerkers optimaal ingezet
worden en haken de adviezen in elkaar tot een consistent
en economisch efficiënt geheel.

Onderstaande cijfers (tabel 1), afkomstig van Mensura
EDPBW de Belgische marktleider, illustreren mogelijke
verschuivingen in deze. De voorbije jaren,201,2 - 201,4,

werden jaarlijks om en bij de 25.000 individuele medi-
sche onderzoeken voor beeldschermwerk uitgevoerd.
Deze vormen ongeveer '1,6% van het totale aantal medi-
sche onderzoeken die de bedrljfsartsen van deze EDPBW

uitvoerden.

ln diezelfde periode zien we dat er jaarlijks amper 20 tot
50 specifieke RIE's voor beeldschermwerk op bedrijfs-
niveau uitgevoerd werden.

Door het accent te verleggen van de medische onder-
zoeken voor beeldschermwerk naar RIE's voor beeld-
schermwerk, mogen we verwachten dat veel van deze
medische onderzoeken zullen komen te vervallen: de
hoog opgeleide arbeidsgeneesheren zullen enkel die
werknemers onderzoeken die gezondheidsklachten

of bekommernissen hebben. De arbeidsgeneesheren
kunnen ingezet worden op andere taken en wellicht
enkel nog die werknemers, waar hun expertise optima-
ler zal renderen voor het welzijn van de medewerkers.
De kerndeskundigen, ergonomen, zullen op hun beurt
volult kunnen gaan. Voor de EDPBW's wil dit zeggen dat
er meer kerndeskundigen nodig zullen zijn die vertrouwd
zijn met klassieke RIE's, en specifieke competenties.

Tabel 1 lndividuele medische onderzoeken voor
beeldschermwerk

20L2

b) middelgrote bedrijven van 20 tot 200 werknemers
dle geen opgeleide interne preventieadviseur in het
bedrijf ter ondersteuning hebben.2

Deze bedrijven krijgen van EDPBW's in ruil voor een v-aste

bijdrage een uitgebreid welomschreven pakket aan bege-

leiding inzake welzijn op het werk.

Op zich is dit logisch en verstandig. Uit eerder onderzoek
bij Mensura kwam al naar voor dat bijvoorbeeld inr de
branche van de bouw tot72% van de kleinere werkgevers
nog nooit gehoord heeft van de wetgeving rond welzijn
op het werk (de Belgische Arbowetgeving).

Het zijn net deze kleinere bedrijven die vaak "ninder
goed op eigen kracht een correct beleid kunnen voeren.
Daarom moeten de EDPBW's in het pakket onder
meer actief medewerking verlenen aan risicoanalyses.
En moeten ze een beleidsadvies formuleren na een ter-
mijn van 5 jaar. ln Nederland hanteert mens sinds 20O5

een andere werkwijze om de "kleine bedrijven" een beter
welzijnsbeleid te laten volgen. De branche-instrumenten
zijn er goedgekeurde RIE-tools. En sinds 201,1 kunnen de

bedrijven tot 25 werknemers kunnen er vrijgesteld wor-
den van een toetsing, wanneer zij gebruik maken van een

dergelijke erkende (branche-)instrument.

Het was een poging om meer grip te krijgen op de kXei-

nere bedrijven. Dezelfde evolutie zie je nu in de Belgische

wetgeving. De EDPBW's kunnen in samenwerking met de

sectoren (de Nederlandse "branches") een instrument
opmaken om sectorale risicoanalyses te maken. Als

de EDPBW dergelijk instrument gebruikt, dan heeft hij
voldaan aan zijn verplichting om actief mee te werken
aan de risicoanalyse van de bedrijven zonder opgeleide
preventieadviseur. De EDPBW's spelen wel nog een rol

in het maken van de risicoanalyse zelf. Wellicht wil de

Belgische wetgever hiermee een stukje kwaliteitsborging
verzekeren van de analyses. De bedrijven hebben immers
intern geen deskundigheid.

De middelgrote bedrijven met 20 tot 200 werknemers
die wel een opgeleide interne preventie-adviseur in

dienst hebben én de grotere bedrijven met meer dan 200

werknemers,3 krijgen in de nieuwe Belgische regelgeving
daarentegen net veel meer zelfstandigheid. Geen basis-
pakket maar keuzevrijheid in gewenste dienstverlening
van EDPBW's. Het gevolg kan hiervan zijn dat zij minder
beroep zullen doen op de klassieke arbeidsgeneeskundige
onderzoeken, en meer op talloze kerndeskundigen bij de

EDPBW's. Dit biedt voor de EDPBW's de kans om zich te
profileren als hoog gespecialiseerde instellingen die alle
facetten van welzijn op het werk kunnen borgen. Hun rol
wordt zo opgewaardeerd. Minder bandwerk, meer werk
in de diepte.

20L42013

Aantal medische
onderzoeken uitgevoerd
door Mensura

23.933 24.668

(bron: Mensura EDPBW België)

2. De dienstverlening van de EDPBW wijzigt
fundamenteel

In België worden op vandaag bedrijven ingedeeld volgens
hun aantal medewerkers en het opleidingsniveau van de
interne preventieadviseur.

De nieuwe wetgeving legt de EDPBW vanaf 2016 heel

duldelijke taken op bij:
a) kleine bedrijven met minder dan 20 werknemers, en

2 Het betreft hier bedrijven zonder specifieke risico's. tndien die er wel zijn, liggen de aantallen lager.
s Onder "grotere bedrijven" wordt in België begrepen: bedrijven met een eigen geschoolde preventieao,,,tse-. ' .=z- oí t,",

bedrijven boven de 2A0 werknemers of bedrijven met heel specifieke risico's die in de wetgeving opgesono .-'.
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De wetgever gaat evenwel niet zo ver als in Nederland
waar brancheorganisaties erkenningen voor RIE-

instrumenten kunnen aanvragen en van een erkend label
voorzien.

5. De prijsberekening wijzigt fundamenteel
Hierboven werd het al aangehaald: de prijsberekening
wijzigt fundamenteel onder al deze parameters. Daar

waar tot einde 2015 vooral het aantal medische onder-
zoeken in combinatie met het aantal werknemers bepa-
lend was voor de bijdrage, wordt dit nu totaal anders. Het

al dan niet onderworpen zijn aan een medisch onderzoek,
speelt zelfs geen rol meer vanaf 2016.

Tabel 2 Tarieven gehanteerd in 2015

Tarieven gehanteerd in 2015 Bijdrage pp

Geen medisch onderzoek

Om de 5 jaar medisch onderzoek

Om de 3 jaar medisch onderzoek

Jaarlíjks medisch onderzoek

(bron: Mensura EDPBW)

Bovenstaande tabel (tabel 2) toont aan dat de basis van
de ondersteuning door EDPBW's tot op vandaag het
medisch onderzoek is. Als er geen of minder onderzoek
nodig is, zakken de tarieven. Hierdoor Iigt de incentive
bij zowel EDPBW als de bedrijven laag om bijkomende
investeringen in primaire preventie te doen.

Vanaf 20L6 is de prijsberekening gebaseerd op onder-
staande tabel (tabel 3).

Door de bijdragen totaal anders te berekenen, heeft men
een dubbel gegeven:

a) het accent verschuift naar primaire preventie met
kerndeskundigen (RlE en maatregelen die hieruit
voortvloeien, zie hoger)

b) bijdragen en budgetten die bedrijven betalen aan
EDPBW's verschuiven.

Twee rekenvoorbeelden voor grote bedrijven illustreren
d it:

Een Retailbedrijf uit de non-food heeft 303 werknemers
in dienst waarvan 282 toï nog toe geen medisch onder-
zoek genoten omdat hun job geen bijzondere risico's

Tabel 3 Tarieven gehanteerd in 2016

inhield. ln 2016 wordt het bedrijf ingedeeld in een laag-

risico branche met verlaagd tarief. Een rekenoefening,
geïllustreerd door onderstaande tabel (tabel 4), leert
ons dat het bedrijf vanaf 201"6 maar liefst 405% meer zal

betalen aan de EDPBW. Het zal voor het bedrijf dan ook
zaak zijn om de dienstverlening voor dit bedrag goed te
onderha ndelen.

Tabel 4 Rekenvoorbeeld retail

Aantal werknemers 20L5 2015 Tariefcode 3

Geen medisch
onderzoek: 282

Om de 5 jaar medisch
onderzoek:14

Om de 3 jaar medisch
onderzoek:5

Jaarlijks medisch
onderzoek:2

3.892 EU R

971 EUR

345.632 EUR

4.143 EUR

318.866 EU R

22.816,5 ErR

Totale bijdrage 5.636 EUR 22.876,5 tt_)R

% verschil in bijdrage +4O5%

(Bron: Mensura EDPBW)

Een tweede bedrljf is actief in de gezondheidszorg.
ln totaal heeft het 3.086 werknemers.2644 werknemers
werden tot nog toe jaarlijks medisch onderzocht om-
wille van de specifieke risico's die medewerkers lopen.
De gezondheidssector is een hoog-risico sector met
tariefcode 5 vanaf 2016. Een rekenoefening, geïllustreerd

door onderstaande tabel (tabel 5), leert ons dat het
bedrijf vanaf 201,6 ongeveer 5%o meer zal betalen.

Tabel 5 Rekenvoorbeeld ziekenhuis

Aantal werknemers 20L5 2016 Tariefcode 5

Geen medisch
onderzoek:126

Om de 5 jaar medisch
onderzoek:207

Om de 3 jaar medisch
onderzoek:103

Jaarlijks medisch
onderzoek:2.644

Totale bijdrage 327.872 EUR 345.632 EUR

% verschil in bijdrage

(Bron: Mensura EDPBW)

Besluit
Vanaf 2016 slaat België nieuwe wegen in. Of deze wets-
wijziging slechts een begin is of vervolg krijgt en kan

lelden tot een gelijkaardige evolutie als in Nederland, en

of dat wenselijk is, blijft voer voor discussie.

4.856 EUR

338 EUR

201 EUR

241. EUR

77,22 EUR

24,1"3 EUR

40,22 EUR

120,6 EUR

Risico (op basis van de NACE-code) Laag >à> Hoog

Tariefcode

1 tot 5 werknemers (in €/werknemer)

> 5 werknemers (in €/werknemer)8

35.50

41.50

51.50

60.50

64.00

75.50

81.00

95.50

95.00

1.1.7.0

(Bron: KB 27 november 2015 tot wijziging van het KB van 27 maart 1998 betreffende de externe dtensten voor preventíe en

beschermíng op het werk wat betreft de tarifertng (BS 4/12/2015))

" De gepubllceerde tarteven
dienst is bij de werl<geve5

L4

zijn per werknemer voor een geheel kalenderjaar. lndien de werknemer geen volledlg kalenderjaar in
worden de maanden prorata verrekend (in twaalfden).
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