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LI‐documenten‐uitvoer 20180305/Lijst
Gebruik dit document grust ter inspiratie: graag wel mits correcte bronvermelding.

ELEMENT Wetgeving (nieuw)
Législation (neuve)

0 Documenten opgelegd in de welzijnswet van 4 augustus 1996
1 Afspraken/contracten ivm werken met derden Welzijnswet, IV
2 Jaarlijkse financiële informatie voor het comité (als er geen OR is) Welzijnswet, VIII
3 Verslag om de 2 jaar voor het comité (als er geen OR is): analyse + actieplan volgens artikel 15, 

m), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (in het kader 
van genderneutrale bezoldiging)

Welzijnswet, VIII

4 Arbeidsreglement met opname van:
- coördinaten preventieadviseur psychosociale aspecten
- coördinaten vertrouwenspersoon
- interne procedures ingeval van pesten, geweld en ongewenst sexueel gedrag op het werk

Welzijnswet, Vbis

5 Verslag deskundige onderzoek ernstig arbeidsongeval Welzijnswet, XI bis
6 Afspraken/contracten ivm EAO met uitzendkantoren Welzijnswet, art. 94ter
0 Documenten opgelegd door het ARAB
7 risicoanalyse afgezonderde werknemers ARAB, art. 54ter
8 Bewijs van brandgedrag van bepaalde bouwelementen ARAB, art. 52.1
9 Jaarverslag afdeling/departement medisch toezicht ARAB, art. 121

10 Meetresultaten ivm de bestrijding van hinder ARAB, art. 148decies
11 Verslag van het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ivm de bestrijding van hinder ARAB, art. 148decies

12 Register van kabels en kettingen die deel uitmaken van een hijswerktuig (van voor 1/1/1995) ARAB, art. 269.2.1
13 Register van aanslagmateriaal ARAB, art. 269.2.1
14 Toelating voor het gebruik van ophaaltoestellen voor groeven en graverijen in open lucht voor het 

overbrengen van personeel
ARAB, art. 278

15 Verslag van keuring hefwerktuigen en toebehoren door EDTC ARAB, art. 281
16 Buitenlands verslag van keuring hefwerktuigen en toebehoren (voor tijdelijk verblijf in België) ARAB, art. 281quater
17 Getuigschrift van EDTC ivm toestand van hefbruggen ARAB, art. 283bis6.3
18 Bekwaamheidsbrevet bedienaar torenbouwkranen ARAB, art. 467bis

0 Documenten opgelegd in de Codex voor het welzijn van de werknemers op het werk
0 Codex, Boek I: algemene beginselen

19 Strategie (overzicht) voor de risicoanalyse I.2.5
20 Risicoanalyse niveau individu I.2-6
21 risicoanalyse niveau werkpost/functies/taken I.2-6
22 risicoanalyse niveau organisatie I.2-6
23 Onthaaldocument I.2-11
24 Opleidingsprogramma werknemers en hiërarchische lijn I.2-18
25 Jaarverslag IDPB I.2-22
26 Noodplannen I.2-23
27 Beleidsverklaring I.2-3
28 Globaal Preventieplan I.2-8
29 Jaarlijks Actieplan I.2-9
30 Register van feiten van pesten, geweld of OSGW door personen extern aan het bedrijf I.3-3

31 risicoanalyse psychosociale risico's (algemeen) I.3-1

32 Risicoanalyse psychosociale aspecten (specifieke arbeidssituatie - na vraag van HL of 1/3 CPBW) I.3-4

33 Document ter bevestiging van persoonlijk onderhoud (VP / Papsy & WN) I.3-11

34 Individueel dossier grensoverschrijdend gedrag (voorafgaand onderhoud -formele of informele 
interventie) (bewaartermijn = 20j, incl bij wijziging EDPB)

I.3-31
I.3-41

35 Collectieve en anonieme gegevens voor de werkgever en Papsy vastgesteld door de PA-AG vanuit 
medisch toezicht (jaarlijks)

I.3-44

36 Jaarlijkse (globale) informatie voor het CPBW ivm voorstellen tot collectieve maatregelen na 
individuele psychosociale interventies

I.3-50

37 Advies van de arbeidsinspectie i.v.m. de aanstelling van de vertrouwenspersoon en/of de 
preventieadviseur psychosociale aspecten

I.3-55
I.3-56

38 Attesten opleiding vertrouwenspersonen I.3-58
39 Jaarlijkse schriftelijke info voor de Papsy mbt incidenten door de vertrouwenspersoon behandeld I.3-64
40 Schriftelijke aanvraag van werknemer voor bezoek aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

voorafgaand aan de werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer
I.4-36

41 Formulier voor de gezondheidsbeoordeling I.4-46
42 Lijst veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid, activiteiten met welbepaald risico 

(voor gezondheidstoezicht)
I.4-5
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43 Lijst werknemers onderworpen aan gezondheidstoezicht I.4-5
44 Lijst werknemers onderworpen aan verplichte inentingen/tuberculinetests I.4-5
45 Lijst werknemers aan gezondheidsbeoordeling onderworpen na spontane vraag werknemer I.4-5
46 Schriftelijk advies preventieadviseur-arbeidsgeneesheer mbt (lijst functies voorzien voor) 

gezondheidstoezicht
I.4-6

47 Formulier voor re-integratiebeoordeling I.4-73
48 Re-integratieplan voor individuele werknemer I.4-74
49 Jaarlijkse behandeling van het re-integratiebeleid (collectief niveau) op het CPBW I.4-79
50 Gezondheidsdossier van werknemers I.4-83
51 Aangifte beroepsziekten I.4-98
52 Aanwezigen op de arbeidsplaats kunnen EHBO krijgen, vervoerd worden en/of noodhulp krijgen I.5-2
53 risicoanalyse EHBO I.5-2
54 Procedures/afspraken ivm EHBO ifv specifiek aanwezige risico's I.5-3
55 voldoende EHBO-materiaal ifv de aanwezige risico's I.5-4
56 verzorgingslokaal (niet in D-bedrijven, niet indien de RIE de afwezigheid verantwoordt) - verwarmd, 

warm/koud water, verlicht
I.5-5

57 voldoende hulpverleners / aangeduide personen I.5-6
58 Register verzorgingen (eerstehulpverlening) I.5-6
59 basistraining voor hulpverleners I.5-8
60 (twee)jaarlijkse opfrissingstraining voor hulpverleners I.5-9
61 Getuigschriften opleidingen EHBO-verleners I.5-9
62 Omstandig verslag na ernstig arbeidsongeval I.6-4
63 Arbeidsongevallensteekkaart (of aangifte bij verzekeraar) I.6-12

0 Codex, Boek II: organisatorische structuren en sociaal overleg
64 Maandverslag IDPB II.1-6
65 Identificatiedocument IDPB/EDPB II.1-7
66 Opleidingsattesten preventieadviseur(s) interne dienst PBW II.1-21
67 Lijst gevaarlijke stoffen Bijlage II.1-1
68 Lijst door EDTC te keuren toestellen Bijlage II.1-1
69 Emissiepunten van water- en luchtverontreiniging Bijlage II.1-1
70 Toelating tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst PBW II.2-6
71 Online-inventaris bij EDPB van prestaties van de EDPB II.3-37
72 Verslagen EDTC II.5-10
73 Verslag jaarlijkse rondgang PA II.7-10
74 Zesmaandelijks verslag PA-AG over beheer departement medisch toezicht van de IDPB II.7-2
75 Middel om gevaren te melden aan HL (notitieboekje of gelijkwaardig) II.7-20
76 Comité PBW: uitnodiging vergaderingen II.7-24
77 Comité PBW: verslag van vergadering II.7-24
78 Huishoudelijk reglement comité PBW II.7-31
79 Onderzoek van klachten en opmerkingen van medewerkers (bv in verslag) II.7-7
80 Register voor rechtstreekse participatie van werknemers (in bedrijven zonder Comité PBW) II.8-1

0 Codex, Boek III: arbeidsplaatsen
82 risicoanalyse arbeidsplaatsen (verlichting) III.1-32
83 Toelatingsmodaliteiten en -uren voor de sociale voorzieningen (op te nemen in het 

arbeidsreglement)
III.1-43

84 risicoanalyse elektrische installaties III.2-3
85 Controleverslagen periodieke controle elektrische installaties III.2-14
86 Instructie met betrekking tot de eerste zorgen die toegediend moeten worden in geval van ongeval 

met elektrische oorsprong (op oordeelkundig gekozen plaatsen uitgehangen).
III.2-20

87 Dossier elektrische installatie III.2-21
88 Plan voor wegwerken afwijkingen aan oude elektrische installaties (indien deadline 31/12/2016 niet 

gehaald)
III.2-22

89 Evacuatieplan brand III.3-13
90 Aankoopdossier brandbeschermingsmiddelen: vooronderzoek, bestelbon, leveranciersattest, 

indienststellingsverslag, advies arbeidsgeneesheer
III.3-15
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91 Interventiedossier bij de ingang, dat bevat:
1° de elementen van het brandpreventiedossier bedoeld in artikel III.3-24, tweede lid, 4°, 7° en 11°;
2° locatie elektrische installaties;
3° locatie en werking sluitkranen gebruikte fluïda;
4° locatie en werking ventilatiesystemen ;
5° locatie branddetectiecentrale.

III.3-21

92 Registratie van de (resultaten) van de controles van brandbeschermingsmiddelen III.3-22
93 procedures (getekend "voor gezien" door de PA belast met de leiding van de IDPB) voor het intern 

noodplan mbt:
1° de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de (interne) brandbestrijdingsdienst;
2° de evacuatie van personen;
3° de evacuatieoefeningen;
4° het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand;
5° de informatie en de opleiding van de werknemers.

III.3-23

94 Brandpreventiedossier:
1° resultaten van de risicoanalyse + preventiemaatregelen;
2° beschrijving organisatie van de brandbestrijdingsdienst;
3° de procedures opgemaakt in uitvoering van artikel 23;
4° het evacuatieplan bedoeld in artikel 13;
5° het interventiedossier bedoeld in artikel 21;
6° vaststellingen gedaan .n.a.v. de evacuatieoefeningen;
7° lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand  beschikbaar op de arbeidsplaats + hun situering 
op een plan;
8° data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, van 
de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en van de elektrische installaties + de 
vaststellingen gedaan tijdens deze controles;
9° lijst van eventuele individuele afwijkingen verleend op basis van art.52 van het ARAB;
10° de adviezen verstrekt door:
a) de bevoegde PA en (indien relevant) de PA-AG;
b) het Comité;
c) de openbare hulpdienst;
11° de info (indien relevant) overgemaakt op vraag van de openbare hulpdienst, voor het opmaken 
van het noodplan en het interventieplan, bedoeld in het KB van 16 februari 2006.

III.3-24

95 Verslag jaarlijkse evacuatieoefening III.3-26
96 Werkvergunning voor brandgevaarlijke werken door derden (met handtekening van werkgever, PA, 

aannemer)
III.3-28

97 Werkvergunning voor brandgevaarlijke werken door internen (met handtekening van werkgever, 
PA, HL van interne uitvoerder)

III.3-29

98 Risicoanalyse brand III.3-3
99 (resultaten van de)risicoanalyse brand + preventiemaatregelen in document voor het CPBW III.3-5

100 Risicoanalyse explosierisico's III.4-4
101 Explosieveiligheidsdocument III.4-8
102 Toelating (FOD) tot afwijking van de voorschriften qua opslag van ontvlambare vloeistoffen III.5-5
106 Verslagen beproevingen en dichtheidsonderzoeken van opslag van ontvlambare vloeistoffen 

(tanks/reservoirs) III.5-45
103 Machtiging (werkvergunning) voor het betreden van een ondergronds reservoir of tank III.5-58
104 Procedure voor het werken aan of herstelling van tanks of ondergrondse reservoirs van 

ontvlambare vloeistoffen (ondertekend door de PA)
III.5-59

105 Toelating tot afwijking qua veiligheidssignalisatie (lichtsign, geluissign, gebaren) III.6-6
Codex, Boek IV: arbeidsmiddelen

107 Gebruiksaanwijzingen arbeidsmiddelen voor werknemers 
(werking/gebruikswijze/inspectie/onderhoud voor installaties, machines, gemechaniseerde 
werktuigen)

IV.2-5

108 Aankoopdossier arbeidsmiddelen (installaties, machines, gemechaniseerde werktuigen): 
vooronderzoek, bestelbon, leveranciersattest, indienststellingsverslag

IV.2-6/7/8

109 Keuringsverslagen arbeidsmiddelen (interne keuring bij elke montage indien de veiligheid afhangt 
van de wijze van installatie)

IV.2-14

110 risicoanalyse werken op hoogte IV.5-2
111 Berekeningsnota's (sterkte- en stabiliteitsberekeningen) steigers IV.5-9
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112 Gebruiksaanwijzing (van de fabrikant) voor steigers IV.5-8
113 Montage-, ombouw en demontageschema's steigers IV.5-7
114 Instructienota gebruik steigers IV.5-10

0 Codex, Boek V: omgevingsfactoren en fysische agentia
115 risicoanalyse thermische omgeving (warmte / koude) V.1-1
116 Programma bij overschrijding actiewaarden warmte/koude (mee in GPP) V.1-4
117 risicoanalyse lawaai V.2-6
118 Gegevens geluidsmetingen V.2-9
119 Toelating tot afwijking ivm geluidsbescherming V.2-29
120 risicoanalyse trillingen V.3-5
121 Gegevens trillingsmetingen V.3-8
122 Toelating tot afwijking ivm trillingsbescherming V.3-26
123 Basishandleiding (procedures) "werkzaamheden in hyperbare omgevingen" V.4-7
124 Input van, resultaten van de risicoanalyse, te nemen maatregelen i.v.m. hyperbare omgevingen (bij 

GPP)
V.4-8

125 Werkboekje voor werknemers tewerkgesteld in hyperbare omgevingen V.4-9
126 risicoanalyse hyperbare omgevingen V.4-3
127 Register werkzaamheden in hyperbare omgevingen V.4-12
128 Kennisgeving aan AD TWW: werken in hyperbare omgevingen V.4-20/25
129 Getuigschriften en geschiktheidsattesten beroepsduikers V.4-24
130 Werkplan voor werken in persluchtcaissons V.4-28
132 Jaarlijkse analyse (globaal & anoniem) voor het CPBW van de gemeten doses i.v.m. ioniserende 

stralingen
V.5-8

133 Kennisgeving aan AD TWW: werken (door derden) in gecontroleerde zones i.v.m. ioniserende 
stralingen

V.5-9

134 Bestralingspaspoort "werken met ioniserende stralingen" V.5-11
131 Nominatieve boekhouding doses ioniserende straling V.5-25
135 Blootstellings- en ontsmettingstabel ioniserende stralingen V.5-26
136 Individueel document voor de aan ioniserende stralingen blootgestelde externe werker V.5-28
137 risicoanalyse kunstmatige optische straling V.6-5
138 Gegevens metingen kunstmatige optische stralingen V.6-7
139 Risicoanalyse i.v.m. kunstmatige optische straling V.6-9
140 Verantwoording voor het niet opmaken van een uitvoerige risicoanalyse i.v.m. kunstmatige optische 

straling
V.6-9

141 Metingen/berekeningen blootstelling aan electromagnetische velden (indien onvoldoende gegevens 
van de fabrikant beschikbaar)

V.7-16

142 risicoanalyse electromagnetische velden V.7-19
143 Verantwoording voor het niet opmaken van een uitvoerige risicoanalyse i.v.m. electromagnetische 

velden
V.7-19

144 Actieplan met technische en organisatorische maatregelen inzake electromagnetische velden V.7-21
145 Registratie van de (accidentele) overschrijding van de GWB voor electromagnetische waarden (+ 

oorzakenanalyse)
V.7-26

146 Aantonen dat de verplichte maatregelen genomen zijn om een uitzonderlijke overschrijding bij 
installatie/ onderhoud /testen / gebruik van MRI-apparatuur toe te laten

V.7-35

147 Toelating vanwege FOD WASO tot uitzonderlijke overschrijding voor specifieke sectoren / 
activiteiten (niet MRI)

V.7-37

0 Codex, Boek VI: chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia
148 SDS-fiches van leveranciers voor aanwezige producten VI.1-6
149 risicoanalyse i.v.m. chemische agentia (PMGE) VI.1-7
150 Verantwoording voor het niet opmaken van een uitvoerige risicoanalyse i.v.m. chemische agentia VI.1-7

151 Noodplannen ivm chemische agentia VI.1-21
152 Toelating tot afwijking ivm verboden chemische agentia VI.1-30
153 Kennisgeving aan AD TWW: werken met bepaalde chemische agentia (Waterstofcyanide, zijn 

organische en anorganische cyaanverbindingen en de mengsels die deze stoffen bevatten)
VI.1-36

154 Beoordeling van het al dan niet overschrijden van de GWBB voor chemische agentia in de vorm 
van gassen/dampen (incl meetstrategie indien relevant)

VI.1-47

155 Schriftelijke instructies "monstername chemische agentia" VI.1-53
156 Gegevens ivm monstername van chemische agentia VI.1-54
157 Meetverslagen ivm metingen chemische agentia VI.1-57
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158 risicoanalyse kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische producten VI.2-3
159 Input en verslag van risicoanalyse kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen VI.2-3
160 Individuele nota betreffende "werken met kankerverwekkende en mutagene agentia" VI.2-12
161 Namenlijst werknemers belast met werken met kankerverwekkende en mutagene agentia VI.2-12
162 Asbestinventaris VI.3-4
163 Advies van PA arbeidsveiligheid en PA-AG over de asbestinventaris VI.3-7
164 Beheersprogramma asbest VI.3-11
165 risicoanalyse werken met (potentiële) blootstelling aan asbest VI.3-15
166 Kennisgeving AD TWW (CC naar CPBW & betrokken werknemers) werkzaamheden met 

blootstelling aan asbest
VI.3-27

167 Register blootgestelde werknemers aan asbest VI.3-29
168 Werkplan "werken met mogelijke blootstelling aan asbest" VI.3-43
169 Programma vezelmetingen voor "werken met mogelijke blootstelling aan asbest" VI.3-48
170 Schriftelijke informatie voor betrokken werknemers ivm asbestwerken: aard, verloop, specifieke 

bescherming in elk stadium
VI.3-49

171 Werfregister asbestwerkzaamheden in hermetisch afgesloten zone VI.3-65
0 Codex, Boek VII: biologische agentia

172 risicoanalyse biologische agentia VII.1-4
173 Inputelementen, resultaten van de risicoanalyse + te nemen algemene preventiemaatregelen m.b.t. 

biologische agentia
VII.1-8

174 Lijst werknemers blootgesteld aan biologische agentia VII.1-10
175 Schriftelijke instructies "ongevallen en incidenten met biologische agentia" VII.1-39
176 Risicoanalyse scherpe medische instrumenten (prikongevallen) VII.1-26
177 Risicoanalyse contact met voedingswaren (5-jaarlijks) VII.1-32
178 Schriftelijke instructies "werken met biologische agentia van groep 4" VII.1-39
179 Kennisgeving aan AD TWW ivm incidentele blootstelling aan biologische agentia VII.1-76
180 Kennisgeving aan AD TWW ivm het gebruik van bepaalde biologische agentia VII.1-77

0 Codex, Boek VIII: ergonomische belasting
181 risicoanalyse staand werk VIII.1-1
182 Risicoanalyse beeldschermen op groepsniveau (< 5-jaar) VIII.2-3
183 Risicoanalyse beeldschermen op individueel niveau (< 5-jaar) VIII.2-3
184 Beslissing/argumentatie ivm aanvulling RIE via bevraging door PA-AG (nodig of niet) VIII.2-3
185 Beeldschermwerkpost: pauzes/afwisseling van werk VIII.2-3
186 Beeldschermwerkpost: wijze van gebruik (opleiding bij wijzigingen) VIII.2-4
187 Beeldschermwerkpost: beslissing ivm noodzaak gezondheidstoezicht VIII.2-5
188 Beeldschermwerkpost: regeling inzake beeldschermwerkbril VIII.2-5
189 Beeldschermwerkpost: inrichting volgens goede principes VIII.2-6
190 Risicoanalyse manueel hanteren van lasten VIII.3-2

0 Codex, Boek IX: collectieve bescherming en individuele uitrusting
191 Risicoanalyse collectieve beschermingsmiddelen IX.1-4
192 Aankoopdossier collectieve beschermingsmiddelen: vooronderzoek, bestelbon, leveranciersattest, 

indienststellingsverslag, advies arbeidsgeneesheer
IX.1-10/11/12

193 Instructienota van de fabrikant ivm werking, gebruik, inspectie en onderhoud van collectieve 
beschermingsmiddelen

IX.1-10

194 Registratie van de (resultaten) van de controles van collectieve beschermingsmiddelen IX.1-19
195 Schriftelijke instructies "gebruik van CBM", zijn gebruiksomstandigheden en de voorzienbare 

abnormale omstandigheden (met handtekening van PA) bij:
a) zijn installatie;
b) zijn gebruikswijze;
c) zijn onderhoud;
d) zijn nazicht en controle.

IX.1-20

196 Risicoanalyse PBM IX.2-4
197 Aankoopdossier PBM's: vooronderzoek, bestelbon, leveranciersattest, indienststellingsverslag IX.2-12/13/14
198 Schriftelijke instructies "gebruik van PBM's" IX.2-23
199 Verslag keuring keuringsplichtige PBM's IX.2-26
200 Risicoanalyse werkkledij IX.3-1

0 Codex, Boek X: werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
201 Risicoanalyse nacht- en ploegenarbeid X.1-2
202 Resultaten van de risicoanalyse (maatregelen volgend uit) nacht- en ploegenarbeid (opgenomen in 

het GPP)
X.1-3
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203 Werkpostfiches uitzendkrachten X.2-3
204 Risicoanalyse jongeren X.3-3
205 Resultaten van de risicoanalyse jongeren (opgenomen in het GPP) X.3-6
206 Werkpostfiche (of gelijkaardig document) stagiairs X.4-5
207 Risicoanalyse zwangeren X.5-4
208 risicoanalyse zwangeren X.5-5

0 Overige documenten
209 Adviezen van de preventieadviseur
210 Arbeidsongevallenaangifte
211 Attesten bijscholingen PA
212 Attesten opleidingen werknemers
213 Brandveiligheidsverslag (brandweer)
214 Contracten met EDPB, EDTC, Arbeidsongevallenverzekeraar ea…
215 Correspondentie (brandweer, inspectie, …)
216 Interne meldingen ongevallen en incidenten
217 Interne nota's en voorschriften
218 Lijsten materiaal voor periodieke nazichten door bevoegd persoon (ladders, …)
219 Milieuinformatie: jaarlijkse toelichting omtrent milieubeleid
220 Milieuinformatie: milieuvergunning
221 MSDS-fiches en V&G-kaarten van gevaarlijke producten
222 Onthaalbrochure nieuwe personeelsleden
223 Rampenplannen (gemeente/stad, provincie, …)
224 Risicomeldingen
225 Veiligheidspaspoorten werknemers (VCA)
226 Vergaderingen: agenda, verslagen, aanwezigheidslijsten
227 Verslag onderzoek door afvaardiging comité PBW
228 Verslag ongevallen- en incidentenonderzoek
229 Werkplaats- en laboreglementen
230 Bevoegdheidsverklaring BA4-BA5 AREI, art. 49
231 risicoanalyse voor werkzaamheden aan of in de buurt van elektrische installaties (elektrisch, niet-

elektrisch, exploitatie, controle)
AREI, art. 266

232 Aanduiding installatieverantwoordelijke & werkverantwoordelijke bij werken aan of in de buurt van 
elektrische installaties

AREI, art. 266

233 Schriftelijke informatieuitwisseling tussen installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke bij 
vooraf geplande elektrische werkzaamheden (uitgezonderd exploitatie)

AREI, art. 266

234 Register van bemerkingen vastgesteld tijdens bezoek aan HS-installatie door uitbater AREI, art. 267
235 Aanwezigheid van het AREI AREI, art. 268
236 Keuringsverslagen voor ingebruikname elektrische LS-installatie (of uitbreiding) AREI, art. 270
237 Keuringsverslagen LS (5-jaarlijks) AREI, art. 271
238 Keuringsverslagen LS-foorinstallaties (om de 13 maanden) AREI, art. 271
239 Keuringsverslagen voor ingebruikname elektrische HS-installatie (of uitbreiding) AREI, art. 272
240 Keuringsverslagen HS (jaarlijks) AREI, art. 272
241 Verslag 5-jaarlijkse infrarood thermografie HS met nominale spanning >= 150 kV AREI, art. 272bis
242 Schriftelijke overeenkomst aanstelling coördinatoren uitvoering tijdelijke en mobiele bouwplaatsen art. 4quater decies, 15, 

20
243 Schriftelijke feedback na overtreding regels en afspraken tijdens uitvoeringsfase (mag ook via 

coördinatiedagboek)
art. 4quinquies decies

244 Schriftelijke bevestiging overdracht V&G-plan, coördinatiedagboek & postinterventiedossier aan 
opdrachtgever of bouwdirectie die de coördinator aanstelde na (voorlopige) oplevering van de 
uitvoeringsfase van het project

art. 4quinquies decies

245 Schriftelijke overeenkomst aanstelling coördinatoren ontwerp tijdelijke en mobiele bouwplaatsen art. 4quinquies, 9
246 Schriftelijke feedback na overtreding regels en afspraken tijdens ontwerpfase (mag ook via 

coördinatiedagboek)
art. 4sexies

247 Schriftelijke bevestiging overdracht V&G-plan, coördinatiedagboek & postinterventiedossier aan 
opdrachtgever na afloop van de ontwerpfase van het project

art. 4sexies

248 Schriftelijke bevestiging overdracht V&G-plan, coördinatiedagboek & postinterventiedossier aan 
opdrachtgever of volgende bouwdirectie uitvoering tussen verschillende fasen van uitvoering van 
het project (als er geen bouwdirectie belast met de controle is)

art. 4sexies

249 Veiligheids- en gezondheidsplan tijdelijke en mobiele bouwplaatsen art. 26, 27, 29
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250 Schriftelijke overeenkomst met alle tussenkomende partijen op een TMB ivm de gelijktijdig of na 
elkaar uit te voeren werken, hun timing en de geldende veiligheidsafspraken

art. 29

251 Offerte(aanvraag) met vermelding van de specieke kosten voor het voldoen aan de eisen uit het 
veiligheids- en gezondheidsplan

art. 29

252 Coördinatiedagboek tijdelijke en mobiele bouwplaatsen art. 31
253 Postinterventiedossier tijdelijke en mobiele bouwplaatsen art. 34
254 Voorafgaande kennisgeving van opening van een werf art. 46
255 Voorafgaande kennisgeving van onvoorziene en dringende werken art. 47
256 Melding ernstig ongeval op een bouwplaats art. 54
257 Certificaat veiligheidscoördinator ontwerp en/of verwezenlijking art. 65
258 Ontvangstbewijs van aanvraagdossier certificatie-instelling (certificatie als coördinator-ontwerp of 

coördinator-verwezenlijking)
art. 65

259 Beleidsverklaring rond drugs & alcohol (fase 1) CAO100
260 Procedures en afspraken i.v.m. drugs en alcohol (fase 2) CAO100
261 Werkgelegenheidsplan i.v.m. oudere werknemers (+45) CAO104
262 Technisch dossier voor zelf (samen)gebouwde machines KB Machines
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Voor vooruitgang rond welzijn op het werk, kwaliteit en milieu 

WAAROM? 
 

- Aantoonbaar compliant zijn met zowel 

wetgeving als interne regelgeving 

- Blijvend up-to-date zijn via ons 

opvolgingsregister 

- Overtuigende rapportage naar 

directie of head quarters 

- Compliant zijn met de betreffende 

paragrafen in zowel ISO14001 als 

OHSAS1880 (ISO45001) 

- Aansluiten met ISO19600 “Legal 

Compliance” 

 

Dit product is voor zowel 

Welzijnswetgeving als Milieuwetgeving 

beschikbaar. 

WAT? 
 

In drie stappen wordt je gehele werking 

afgecheckt t.o.v. de wetgeving: 

- Stap 1: Inventarisatie relevante 

wetgeving en interne regelgeving 

- Stap 2: Inschatten maturiteit van de 

organisatie per wetgeving/regelgeving 

- Stap 3: Identificeren van de nodige 

acties naar een beheerde maturiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOOR WIE? 

 
- Preventieadviseur 

- Milieucoördinator 

- Kwaliteitsmanager 

- Risk Manager 

Vraag een offerte, neem Konsilo mee in 

je aanbestedingen, want: 

1. Je wilt een betaalbare partner. 

2. Je wilt een duidelijk aanbod, 

zonder verborgen kosten 

3. Je wilt dat er echt naar je 

geluisterd wordt 

4. Je wilt een flexibele en 

wendbare partner 

 

Wil je referenties? Vraag ze aan.   

Onze Waarden: 

• Kennis. Konsilo heeft kennis. 

• Verbinden. Puzzelstukken tot een 

volledig beeld maken. 

• Verrijken. Welzijn op het werk: work 

should be fun.  

• Nuchterheid. Een nuchtere aanpak, 

snel en flexibel.  

Contact: Pascal Meyns 

 Pascal@konsilo.be 

 +32 (0) 497 – 35 47 39 

               De essentie? Konsilo is een luisterende #Partner die het #BetaalbaarAlternatief is.
   

Legal Compliance - Wetgevingsregister 

maturiteitsscores  

Ref: GAP-LC-20160915 
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