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Definities
• Inrichting: de afgebakende plaats, deel van een onderneming of een 

instelling, en die onder de verantwoordelijkheid valt van een 
werkgever die er zelf werknemers tewerkstelt of installaties uitgebaat 
door een werkgever

• Aannemer: een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in de 
inrichting, voor diens rekening of met diens toestemming, 
werkzaamheden verricht op basis van een overeenkomst

• Onderaannemer: een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in het 
werkzaamheden verricht in de inrichting van een werkgever op basis 
van een met een aannemer of onderaannemer gesloten 
overeenkomst.
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Wet Welzijn op het Wet 4/8/1996 (art 8-12)
HOOFDSTUK IV. -Afdeling 1.- Werkzaamheden van werkgevers of 
zelfstandigen van buitenaf



Verplichtingen voor de opdrachtgever
• Selectie van aannemers/ onderaannemers

• Overeenkomst afsluiten

• Informatie uitwisselen

• Coördinatie van verschillende aannemers/ onderaannemers 

• Controle van aannemers en onderaannemers
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Selectie van aannemers/ onderaannemers
Aannemer weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de 
verplichtingen relevant voor Welzijn op het werk niet naleeft; 
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Overeenkomst/ aannemingscontract
• Verplichtingen met betrekking tot welzijn op het werk eigen aan de 

inrichting moeten nageleefd worden door aannemer

• Indien verplichtingen niet nageleefd worden door aannemer, kan de 
opdrachtgever maatregelen op kosten van de aannemer

• Identieke bedingingen moeten opgenomen in de overeenkomsten met 
de onderaannemers

• Praktische afspraken betreffende deze samenwerking, de bevoegde 
preventiediensten die de mogelijke ernstige ongevallen zullen 
onderzoeken en de regeling van de eventuele kosten (art 94ter §2 Wet 
Welzijn)
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Informatieuitwisseling van opdrachtgever
• Risico’s en maatregelen meedelen 

• Inrichting algemeen, 

• Relevante werkposten

• Relevante activiteiten

• Maatregelen meedelen i.v.m.
• Eerste hulp

• Evacuatie

• Brandbestrijding
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Coördinatieopdracht van de opdrachtgever
• Afstemmen van de activiteiten en risico’s

• eigen activiteiten

• activiteiten van verschillende aannemers en onderaannemers
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Controle bij onthaal door de opdrachtgever
• Controle of werknemers nodige instructies en opleidingen hebben:

• Risico’s en maatregelen
• Inrichting algemeen, 

• Relevante werkposten

• Relevante activiteiten

• Maatregelen i.v.m.
• Eerste hulp

• Evacuatie

• Brandbestrijding
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Controleopdracht van de opdrachtgever

• Controle of aannemers (en onderaannemers) verplichtingen eigen zijn 
aan zijn inrichting, naleven

• Na ingebrekestelling, onverwijld maatregelen eigen aan de inrichting, 
indien aannemer (en onderaannemers) die niet naleeft.
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Verplichtingen van de de ‘aannemer’/ 
‘onderaannemer’ 
• In de eerste plaats verantwoordelijk voor zijn eigen werknemers

• Informatie doorgeven over de activiteiten en risico’s die hij binnenbrengt

• Welzijnsrichtlijnen van de inrichting naleven

• Informatie van de opdrachtgever doorspelen naar zijn werknemers

• Informatie van de opdrachtgever doorspelen naar zijn onderaannemers

• Meewerken aan de coördinatie

• Zelfde verplichtingen als zijn opdrachtgever t.o.v. hun eigen onderaannemers
• Selectie van onderaannemers
• Informatie uitwisselen
• Coördinatie van verschillende onderaannemers 
• Controle van hun onderaannemers
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Werken met derden en arbeidsongevallen

• Werkgever van slachtoffer is verantwoordelijk voor een degelijk 
onderzoek en de nodige verslagen

• Alle betrokken partijen (IDPB’s/ WG/ HL) moeten meewerken aan het 
onderzoek (in uitvoering van de coördinatieverplichting)

• Alle betrokken partijen (IDPB’s/ WG/ HL) kunnen mogelijk maatregelen 
moeten uitvoeren (in uitvoering van de coördinatieverplichting)

• In geval van een ernstig arbeidsongeval wordt aanvaard dat het 
omstandig verslag wordt opgesteld door een preventieadviseur niveau 
1 of 2 van één van de betrokken partijen.
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Werken in regie
vb: vaste onderhoudsfirma’s…

• Werkgever met de arbeidsoverkomst behoud het gezag en 
verantwoordelijkheid

• Dus ‘aannemer’ is strafrechtelijk aansprakelijk voor volledige 
bescherming van zijn werknemers.

Merk op: 

• Opdrachtgevers die werknemers van aannemers beschermen als hun 
eigen werknemers, is toegelaten. Indien het misloopt, wordt eerst 
gekeken naar de aannemer.

• Dit is geen terbeschikkingstelling. Ter beschikkingstelling is algemeen 
verboden, behoudens wettelijk uitzonderingen. vb uitzendkrachten, …
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Werken in regie: Uitwisselen van arbeidsmiddelen
vb: hoogwerker, ladder, haakse slijper, gereedschapskoffer, …

• Ieder (aannemer/ onderaannemer/ werkgever) blijft verantwoordelijk voor zijn 
eigen werknemers

• Ieder (aannemer/ onderaannemer/ werkgever) moet zorgen voor veilige 
arbeidsmiddelen, PBM voor zijn werknemers

• Ieder (aannemer/ onderaannemer/ werkgever) moet zorgen voor de nodige 
instructies en opleiding voor zijn werknemers.

Merk op: 

• ook al neemt men dit in contracten op, strafrechtelijk kan men hier niet aan 
ontsnappen.

• Indien het fout loopt, heeft diegene die een onveilig arbeidsmiddelen ter 
beschikking stelt ook een strafrechtelijke (en burgerrechtelijke) aansprakelijkheid
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Werken met derden en psychosociale 
risico’s
• Procedures van de werkgever met de arbeidsoverkomst zijn geldig. 

(taken HL, vertrouwenspersoon, PAPSY)

• Problemen voor moeten terechtkomen in ‘register van feiten van 
derden’ 

Uitzondering: (Codex Art. I.3-43). Werknemer die op permanente wijze 
bij opdrachtgever werkt, mag bij vermeend van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag beroep doe op interne procedures van de 
opdrachtgever

15



Werken met derden
• Opdrachtgever moet waken en tussenkomen 

binnen het geheel

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
• Opdrachtgever stelt coördinator (ontwerp/ verwezenlijking) aan

• Opdrachtgever stelt bouwdirectie belast met het ontwerp (BDO) 
aan, vaak ook bouwdirectie belast met de controle (BDC)

• Opdrachtgever stelt bouwdirectie belast met de uitvoering (BDU) 
aan (+/- hoofdaannemer)

• Opdrachtgever moet niet tussenkomen, moet alleen 
(van op afstand) waken dat diegene die hij 
aanstelde hun werk naar behoren doen.
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Besluit werken met derden:
• Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers zijn elke verantwoordelijk 

voor de eigen werknemers

• Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers zijn verantwoordelijk voor 
de door hen geïntroduceerde risico’s

• Opdrachtgever heeft belangrijke verantwoordelijkheid
• Selectie van aannemers/ onderaannemers
• Informatie uitwisselen
• Coördinatie van verschillende aannemers/ onderaannemers 
• Controle van aannemers en onderaannemers

• Aannemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen werknemers en de door hen 
aangestelde onderaannemers
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