
  

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
VRAAG NR. 4 VAN 28 JULI 1999 

BOUWSECTOR 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 MEI 1999 BETREFFENDE DE TIJDELIJKE OF MOBIELE 

BOUWPLAATSEN 

Uittreksel uit "Bulletin van vragen en antwoorden" - Kamer - 5 oktober 1999 

Vraag: 

Op 11 mei 1999 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 3 mei 1999
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gepubliceerd. Het betreft de
uitvoeringsbesluiten voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van de zogenaamde
« Welzijnswet » van 4 augustus 1996. In grote lijnen wordt hierin bepaald dat op elke plaats
waar werken worden uitgevoerd door minstens twee aannemers (dit is quasi op elke werf)
zowel voor het ontwerp als voor de uitvoering een veiligheidscoördinator moet worden
aangesteld. 

Een en ander stelt de bouwwereld voor twee acute problemen: 

A. Het koninklijk besluit is niet uitvoerbaar op 1 augustus 1999. Er zullen geen
veiligheidscoördinatoren zijn die aan de gestelde vier wettelijke voorwaarden voldoen
(onder andere hun attest, zie artikel 60 van het koninklijk besluit). 

B. De implicaties van het koninklijk besluit op alle bouwpartners betekenen een gevoelige
verhoging van de ereloonkosten van ± 2,5 %.  

1. Kan u overwegen het koninklijk besluit voorlopig te laten opschorten of 
uitstellen tot het eind 1999 waardoor uzelf de mogelijkheid krijgt de 
verregaande implicaties van dit koninklijk besluit opnieuw te bekijken ? 

2. Overweegt u in de tussentijd de betrokkenen te consulteren (onder andere 
Federatie van Belgische Architecten, Orde van Architecten en andere 
overkoepelende beroepsverenigingen) waardoor zij de latere inwerkingtreding 
in de sector goed kunnen voorbereiden en begeleiden ?  

Antwoord: 

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen, heb ik de eer haar het volgende mee
te delen: 

A. De criteria waaraan de veiligheidscoördinatoren moeten voldoen zijn opgesomd in de
artikelen 57 tot 60 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen, met een overgangsmaatregel in artikel 62 van datzelfde besluit.  

Deze criteria verschillen naargelang het om coördinatoren-ontwerp of 
coördinatoren-verwezenlijking gaat voor werken waarvoor een « normaal » 
veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld en deze waarvoor een 
« vereenvoudigd » veiligheids- en gezondheidsplan volstaat. 

Heel wat personen voldoen aan de gestelde criteria om de functie van coördinator 
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waar te nemen, zeker wat betreft de bouwplaatsen met een « vereenvoudigd » 
veiligheids- en gezondheidsplan. 

Hierbij dient gezegd dat de vereiste kennis, bedoeld in artikel 60 van het 
bovengenoemd koninklijk besluit van 3 mei 1999, niet moet bewezen worden door 
een attest. Het is de taak van de bouwdirectie om na te gaan of de coördinator over 
de nodige kennis beschikt. Deze kennis moet tevens kunnen aangetoond worden op 
vraag van de toezichthoudende ambtenaren. 

Het kan niet worden ontkend dat voor bouwplaatsen met een « normaal » 
veiligheids- en gezondheidsplan, het aanbod van geschikte coördinatoren beperkter 
is dan elders. 

De Administratie van de arbeidsveiligheid van mijn departement heeft ten behoeve 
van alle belanghebbenden, instructies opgesteld o.m. wat betreft de te volgen 
handelwijze voor het vinden van geschikte coördinatoren en wat te doen indien 
geen coördinatoren gevonden worden. Deze instructies worden op eenvoudig 
verzoek aan de belanghebbenden meegedeeld en werden bovendien via diverse 
beroepsorganisaties verspreid. 

Ook op studiedagen kwam bovenvermelde materie reeds ruimschoots aan bod. 

  Dit betekent het volgende: 

a. (art. 65, § 1): het besluit is op 1 augustus 1999 in werking getreden en zijn 
bepalingen zijn volledig van toepassing voor alle bouwwerken die tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen zijn zoals gedefinieerd in het besluit en waarvan het 
ontwerp na 1 augustus 1999 is aangevangen;  

b. (art. 65, § 2): de bepalingen van het besluit zijn niet van toepassing op de 
bouwwerken waarvoor het bijzonder bestek, de prijsaanvraag, of de 
contractuele documenten op 1 augustus 1999 reeds het voorwerp hebben 
uitgemaakt hetzij van de publicatie van een bericht van aanbesteding, hetzij 
van een uitnodiging tot prijsofferte of tot kandidatuurstelling;  

c. (art. 65, § 3): de bepalingen van afdeling III, onderafdeling I van het besluit, 
d.w.z. al wat betrekking heeft op de coördinatie tijdens het ontwerp, zijn niet 
van toepassing op de werken waarvan het ontwerp reeds werd aangevangen 
vóór 1 augustus 1999 en waarvan het bijzonder bestek, de prijs-aanvraag, of 
de contractuele documenten uiterlijk op 31 december 1999 het voorwerp 
hebben uitgemaakt hetzij van de publicatie van een bericht van aanbesteding, 
hetzij van een uitnodiging tot prijsofferte of tot kandidatuurstelling  

B. 1. Het voormeld koninklijk besluit van 3 mei 1999 is sedert 1 augustus 1999 
van kracht. Zonder de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit zelf uit te 
stellen, werden intussen de overgangsmaatregelen wel uitgebreid ingevolge 
het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 (Belgisch Staatsblad van 14 
augustus 1999).

Ik neem mij voor om, na verloop van een redelijke termijn, een evaluatie door te 
voeren betreffende het aantal coördinatoren voor de verschillende soorten 
bouwplaatsen, om, zo nodig, maatregelen te nemen tot bijsturing van de bestaande 
situatie.

Ik heb de instanties die er onmiddellijk bij betrokken zijn, meer bepaald de 
Confederatie Bouw, de architecten, de notarissen en de 
energiedistributiemaatschappijen, geraadpleegd.

Als gevolg van deze raadpleging, zal ik de nodige aanpassingen aan het koninklijk 
besluit aanbrengen om zo de obstakels weg te werken voor de toepassing van dit 
zeer belangrijke reglementaire instrument voor de veiligheid en gezondheid van de 
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werknemers in een sector met gevaarlijke activiteiten.

2. De Administratie van de arbeidsveiligheid van mijn departement heeft een 
informatieve nota opgesteld betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 
3 mei 1999 met als doel een antwoord te geven op de meest gestelde vragen ter 
gelegenheid van de inwerkingtreding van bedoeld koninklijk besluit. Deze nota is op 
eenvoudig verzoek te verkrijgen en werd via diverse beroepsorganisaties verspreid.

Bovendien worden talrijke studiedagen georganiseerd om de betrokkenen in te 
lichten over de correcte toepassing van het koninklijk besluit.
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