
  

KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
VRAAG NR. 426 VAN 15 OKTOBER 1997 

BEROEP VAN HUISSCHILDER 
GEZONDHEID 

Uittreksel uit "Bulletin van vragen en antwoorden - Kamer - 8 december 1997" 

Vraag: 

De Christelijke Centrale van de houtbewerkers en bouwvakarbeiders voerde begin juni 1997
actie om de aandacht van overheid en publiek te vestigen op de gevaren voor de gezondheid
van het beroep van huisschilder. 

De besluiten die aan de bevoegde ministers werden overhandigd, bevatten met name kritiek en
voorstellen in verband met de gebrekkige informatie over de door beroepsschilders gebruikte
producten. 

1. a) Zijn uw diensten in het bezit van een evaluatie van de begeleidende informatie van de
producten die door beroepsschilders worden gebruikt?  

b) Zo ja, wat is het besluit van die evaluatie? 

2. Met welke middelen wordt die situatie verbeterd, en wordt erop toegezien dat bedoelde
informatie zowel beschikbaar als toegankelijk is voor al wie (vakmensen en anderen)
verfproducten gebruikt die gevaarlijke stoffen bevatten? 

3. Op welke wijze wordt het gebruik van alternatieve producten aangemoedigd om het
contact met schadelijke stoffen te verhinderen (BTW-aanpassing, vermelding op bestek,
enz.)?  

Antwoord: 

Het geacht lid gelieve hierna een antwoord op zijn vragen te vinden. 

1. a) en b) Ik heb de eer het geacht lid mede te delen dat de verplichting om informatie te
verstrekken over gevaarlijke preparaten, inclusief hun samenstelling, etikettering en
gevaren bij het gebruik, berust bij de fabrikant, de invoerder of de persoon die
gevaarlijke producten op de markt brengt.  

De controle in de ondernemingen op de naleving van die verplichtingen bij het 
gebruik van de door het geacht lid bedoelde stoffen wordt uitgevoerd door de 
inspecteurs van de medische en de technische arbeidsinspectie van mijn 
departement. Zo is door de Medische Arbeidsinspectie in het kader van de projecten 
"Nons" en "Sense" van de Europese Commissie een inspectiecampagne gevoerd 
inzake nieuwe stoffen. Diezelfde inspectie is momenteel bezig met de voorbereiding 
van een campagne die gericht is op de bestaande stoffen. 

Er zijn ook inspectiediensten van andere departementen bevoegd, namelijk die van 
Volksgezondheid, Economische Zaken en Landbouw. Die bevoegdheden zijn 
toegekend bij het koninklijk besluit van 14 september 1993 tot aanstelling van de 
diensten en ambtenaren belast met het opsporen en vaststellen van de inbreuken 
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op de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende 
reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn 
voor de mens of voor zijn leefmilieu. 

Ik heb de Ministerraad een voorontwerp van wet voorgelegd betreffende de 
veiligheids- en gezondheidswaarborgen voor de werknemers waaraan de stoffen en 
preparaten die op de werkplaatsen worden gebruikt, moeten voldoen. Aan die raad 
is ook een voorontwerp van wet voorgelegd betreffende productnormen ter 
bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming 
van het leefmilieu en de volksgezondheid. Beide voorontwerpen voeren de 
samenwerking tussen de inspectiediensten van de bevoegde departementen ook op. 

2. Wat de schilders betreft die als werknemer zijn tewerkgesteld, moet de werkgever voor
elk product dat door zijn werknemers wordt gebruikt, beschikken over een veiligheids- en
gezondheidskaart, zoals bepaald in artikel 723bis 21 van het Algemeen Reglement voor
de arbeidsbescherming.  

In het kader van de toepassing van de Europese richtlijnen inzake veiligheid en 
gezondheid bepaalt: 

artikel 28quater van voornoemd reglement: "de werkgever neemt passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers alle nodige informatie 
krijgen betreffende de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de 
beschermings- en preventiemaatregelen en -activiteiten... voor elk type 
werkpost of elke soort functie".  
artikel 103sexies 9a) van hetzelfde reglement dat de werkgever de 
werknemers de nodige informatie en een volledige opleiding verstrekt over de 
potentiële gevaren van blootstelling aan agentia, de technische 
preventiemaatregelen en de te nemen voorzorgsmaatregelen.  

Bij inspectiebezoeken gaan de leden van de Medische Arbeidsinspectie van mijn 
departement het bestaan en de inhoud van de veiligheids- en gezondheidskaarten 
na en controleren of bovengenoemde informatie en opleiding aan de werknemers is 
gegeven. 

3. Tot de algemene preventiebeginselen die zijn opgesomd in artikel 5 van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, behoort de verplichting voor de werkgever wat gevaarlijk is te vervangen door wat
niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; voor verven met oplosmiddelen betekent dit dat zij
door minder gevaarlijke stoffen moeten worden vervangen.  

Met toepassing van artikel 9 van deze wet is de werkgever in wiens inrichting 
werknemers van ondernemingen van buitenaf werkzaamheden komen uitvoeren, 
ertoe gehouden met de werkgever van de onderneming van buitenaf een 
overeenkomst te sluiten waarin een beding is opgenomen dat bepaalt dat de 
werkgever van de onderneming van buitenaf zich ertoe verbindt de verplichtingen 
inzake het welzijn van de werknemers die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn 
werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven en waarin het beginsel 
van de vervanging is vervat. 

Voor de tijdelijke of mobiele werkplaatsen, bedoeld in hoofdstuk V van de wet, moet 
de opdrachtgever of de bouwdirectie een coördinator inzake veiligheid en 
gezondheid aanwijzen, die er enerzijds op toeziet dat vóór de opening van de 
bouwplaats een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld waarin onder 
andere het beginsel van de vervanging is opgenomen en anderzijds dat dat beginsel 
tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk ten uitvoer wordt gebracht. De 
verschillende partijen die op het bouwwerk werkzaamheden uitvoeren, verbinden 
zich er bij overeenkomst toe de algemene preventiebeginselen na te leven, in het 
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bijzonder het beginsel van de vervanging. 
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