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Inleiding Een werknemer is afgezonderd tewerkgesteld als hij buiten het zicht en het 

hoorbereik van andere personen is. 
 

Het is belangrijk dat de hiërarchische lijn ervan bewust is dat afgezonderde 

werkzaamheden een extra risico inhoudt voor de werknemers. 

 

 
De wettelijke 

bepalingen 
Art 54 ter ARAB 
Elk afgezonderd tewerkgestelde werknemer beschikt over aan de 

omstandigheden aangepaste alarmmiddelen. 

Geen enkel werk dat in gevaarlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd 

mag worden toevertrouwd aan een afgezonderde werknemer. De 

aanwezigheid van een andere persoon die in staat is snel alarm te geven, is 

noodzakelijk. 

codex 

 
Voor wie Voor alle diensten  

 
Gevaarlijke 
omstandig-

heden 

Gevaarlijke omstandigheden kunnen opgesplitst worden in gevaarlijke 

handelingen en gevaarlijke situaties.  

Het is niet mogelijk om één limitatieve lijst op te stellen van gevaarlijke 

handelingen en gevaarlijke situaties.  

 

Gevaarlijke handeling: 

 

Voorbeelden van gevaarlijke handelingen (deze lijst is niet beperkend): 

 Het slopen van gebouwen of onderdelen van gebouwen 

 Het werken onder atmosferische druk 

 Werkzaamheden op plaatsen waar gevaarlijke gassen aanwezig zijn of 

kunnen zijn (o.a. in regenput, in lege opslagtanks, in reactoren, in 

ovens, …) 

 Werken op grote hoogte (5 m) 

 Werken met toxische stoffen 

 Werken met gevaarlijke machine zoals kettingzaag, bepaalde 

houtbewerkingmachines, … 

 Bedienen van hefwerktuigen 

 Monteren en demonteren van stellingen 

 Het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimte (b.v. inwendig 

reinigen van silo’s, tankwagens, inspectie in kruipruimten,…) 
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Werken in besloten ruimte moeten worden beschouwd als hoog risicojob.  

Toezicht en redding moeten worden georganiseerd op basis van een grondige 

takenanalyse die voorafgaat aan de betreding en die de specifieke 

omstandigheden van de situatie in rekening brengt. 

Dit dient in samenwerking te gebeuren met IDPBW. 

 Uitvoeren van werkzaamheden (b.v. schilderwerken, 

infrastructuurwerken,…) aan het ene spoor voor treinverkeer terwijl 

het ernaast liggende spoor nog in gebruik is 

 Werken naast diep water 

 Uitvoeren van werken onder spanning (enkel onder zeer specifieke 

voorwaarde), ook al is men een bevoegde elektricien; het uitvoeren van 

werkzaamheden aan delen van een elektrische installatie die 

gegarandeerd spanningsloos zijn, is geen gevaarlijk werk 

 Werken bij zeer lage temperaturen 
 

Gevaarlijke arbeidssituaties: 

 

Indien uit de risicoanalyse blijkt dat PBM’s van de klasse III moeten worden 

gedragen, moet deze arbeidssituatie als gevaarlijk worden aangezien. De 

gevaren zijn dodelijk of kunnen de gezondheid ernstig en onherstelbaar 

maken. 

 

Voorbeelden: 

 bescherming tegen ioniserende straling 

 bescherming tegen overdreven warmte of koude 

 bescherming tegen valgevaar 

 bescherming tegen elektrocutie 
  

 
Alarmmiddelen Elk middel waardoor de werknemer zijn aanwezigheid kan manifesteren, zijn 

noodsituatie kenbaar maken en hulp kan vragen. Het alarmmiddel moet aan de 

omstandigheden zijn aangepast. De werknemer dient dus actief gebruik te 

kunnen maken van het hulpmiddel. Voorbeelden: telefoon, GSM en radio, … 
 

 
Redding/hulp-

verlener 
Er zijn 2 gevallen uitdrukkelijk voorzien in welke de toezichthoudende 

persoon zelf tot redding moet kunnen overgaan: 

 Bij het verblijven in plaatsen waar gevaarlijke gassen aanwezig kunnen 

zijn; 

 Bij het verblijven in tanks die ontvlambare vloeistoffen hebben 

ingehouden; 
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Afspraken Ruimte voor praktische afspraken in de dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


