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1. Inleiding 

De jaarlijkse rondgang PBW wordt gehouden in het kader van het art. 7 van het KB van 27.03.1998. 

De rondgang dient gehouden te worden met de afvaardiging van het Syndicaal Hoog Overlegcomité PBW, 

samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de Externe Preventiedienst en de 

Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst. 

De comitéleden hebben de opdracht om actief bij te dragen tot het opsporen van gevaren en risico’s op 

de werkplaatsen. 

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de preventie, bescherming en het 

welzijn van de werknemers. Zij kunnen in gevaar komen door risico’s die zich uiten (meestal door een 

toevallige samenloop van omstandigheden) en alzo schade aanrichten.  

De wetgever legt de verplichting op aan de werkgever om de risico’s te evalueren en het nemen van 

preventieve maatregelen. 

2. Opvatting van het verslag 

Het verslag is een samenhangend geheel van alle bezochte gebouwen. Per gebouw worden in het eerste 

luik de gevaren en risico’s geïnventariseerd. Het tweede luik omvat het veiligheidsregister m.b.t. de 

infrastructuur, installaties of toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging. 

3. Gevaren- en risico-inventaris 

In dit luik wordt telkens een omschrijving gegeven (probleem of aandachtspunt), gekoppeld aan één of 

meerdere gevaren en/of risico’s en het  jaartal waarin dit werd vastgesteld, gevolgd door voorstellen.  In 

de laatste vakken kan het bestuur een beslissing, verantwoordelijke, prioriteit of streefdatum bepalen en 

een evaluatie uitvoeren. 

4. Installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazichten of onderhoud 

De keuringen, nazichten en het onderhoud zijn bepaald in verschillende gangbare reglementeringen 

waaronder, de CODEX over het welzijn op het werk, het ARAB, het AREI (Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installaties) en KB’s (Koninklijke Besluiten), uit te voeren door verschillende uitvoerders. 

We onderscheiden: 

1. Keuringen op elektrische installaties, hefwerktuigen en drukvaten 

Aard van de keuring Indienststellingskeuringen Periodieke keuringen 

Hoogspanningsinstallaties art. 272 - AREI art. 272 – AREI 

Laagspanningsinstallaties en uitbreidingen 

(*) 

art. 270 - AREI art. 271 – AREI 
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Aard van de keuring Indienststellingskeuringen Periodieke keuringen 

Personen- en goederenliften art. 280 – ARAB (vóór 1 juli 

1999) 

Na 1 juli 1999 richtlijnen liften 

art. 281 – ARAB 

art. 6 KB 9.03.2003 

Hijstoestellen (kranen, graaflaadcombinaties 

…) 

art. 280 – ARAB art. 281 – ARAB 

Propaanopslaghouders art. 21 bis - KB 21.10.1968 art. 21 bis - KB 

21.10.1968 

Luchtcompressoren (inhoud > 300 l) art. 5.16.3.2 - Vlarem II bis art. 5.16.3.2 - Vlarem II 

bis 

(*) Inbegrepen de laagspanningsinstallaties van CV-installaties, brandalarm en -detectie,  

bliksemafleiderinstallaties. 

 

2. Nazichten en onderhoud van installaties en toestellen 

Aard van het nazicht of onderhoud Periodiek nazicht of onderhoud 

Mazoutstookinstallaties art. 4 - KB 06.01.1978 

Gasstookinstallaties Besluit Vlaamse regering 08.12.2006 

Beschermingsmiddelen tegen brand (melding, 

waarschuwing, alarmmiddelen, muurhaspel, 

brandblussers, …) 

art. 23 – KB 28.03.2014 

 

Het niet uitvoeren van de keuringen, nazichten en onderhoud wordt door de controlerende overheid 

beschouwd als een inbreuk. Op hun verzoek dient de werkgever de attesten voor te leggen. De data 

worden door de Preventiedienst genoteerd in het veiligheidsregister dat op geregelde tijdstippen wordt 

overhandigd aan het bestuur. Om het register up-to-date te houden dient het bestuur ons telkens de 

attesten aldus te overhandigen. 

5. Besluit 

Voor eventuele onduidelijkheden of bijstand kan steeds een beroep gedaan worden op de 

Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst van INTERLEUVEN. 

Het verslag is in overeenstemming met de beschikbare gegevens van op het moment van de rondgang. 
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6. Gevaren- en risico-inventaris 

 

GEMEENTEHUIS BEKKEVOORT, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

 

 Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV) 

L. LEMMENS – Burgerzaken (ACV) 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is aanwezig en gesignaleerd. 

Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de 

nodige acties uitgevoerd.  

De nodige opleidingen voor EHBO-hulpverleners (2 

personen) werden georganiseerd. De jaarlijkse opfrissing 

wordt ook voorzien. Tevens zullen nog 10 personen de 

opleiding aangeduide persoon volgen. 

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

 

 

EHBO-opleiding nijverheidshelper jaarlijks 

opfrissen. Opleiding aangeduide persoon 3-

jaarlijks herhalen. 

    

Orde en netheid 

De toiletten zijn proper. 

De burelen zijn proper en goed onderhouden. 

De bekabeling is fel verbeterd. Werd samengebundeld en 

in kabelbescherming aangebracht.  

In de toekomst zal een herbekabeling gebeuren. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De ontbrekende pictogrammen zijn aangebracht. In orde. 

 

 

    

Brand en evacuatie 

De brandweer heeft op 07.07.2015 een rondgang 

gehouden in het gemeentehuis. Hiervan werd een verslag 

opgemaakt. 

Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op 

de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot 

enkele extra’s t.o.v. vroeger genomen maatregelen 

(interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.  

 

 

Aan de opmerkingen dient dringend gevolg 

gegeven te worden. 

 

De werkgever staat in voor: 

- het samenstellen van een 

brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een 

theoretische en praktische opleiding blussen te 

laten volgen; 

- het samenstellen en bijhouden van een 

brandpreventiedossier; 

- het samenstellen van een interventiedossier en 

op te hangen aan de ingang van het gebouw, 

bereikbaar voor de brandweer; 

- het opmaken van een risicoanalyse betreffende 

brandrisico’s; 

- het ter beschikking stellen van middelen, 

financieel en/of tijd, voor vorming en om de 

risico’s te verminderen. Deze samen met de 

resultaten van de risicoanalyse opnemen in het 

globaal preventieplan. 

    

  



Adviesverlening & begeleiding - preventie en welzijn - ADVJRGBET 15-09-09 Verslag jaarlijkse rondgang 2015 

6/38 

 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Doorgangen en evacuatiewegen 

De toegangsdeur van het gemeentehuis is tijdens de 

kantooruren en sluitingsuren voor het publiek op slot. Aan 

alle uitgangen werden sleutelkastjes voorzien. 2015 

 

Informatie over de werking van de sleutelkastjes 

meedelen aan het personeel. 

 

    

Klimaat 

Werknemers signaleren dat tijdens het stookseizoen het 

geregeld te koud is in de burelen. Daarvoor werden in 

meerdere burelen elektrische bijverwarmingsapparaten 

aangewend. Gevaar voor overbelasting elektrische 

installatie. 2011. 

Het verwarmingssysteem werd op punt gesteld en alle 

elektrische bijverwarmingsapparaten werden weggehaald. 

2015 

 

Minimumtemperatuur voor kantoorruimten is 

vastgelegd op 20°C, gemeten met droge 

thermometer.  

 

 

Te evalueren tijdens de winter. 
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Kelder 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Toiletten 

De toiletten zijn proper. 

 

 

    

Stookplaats met mazoutketel 

De kabeldoorgang is niet brandwerend afgedicht. Inbreuk, 

risico op snelle uitbreiding van brand. 2002. 

De openingen werden al deels afgedicht. Het is 

aangewezen om de technische fiche van het gebruikt 

materiaal te bewaren in het brandpreventiedossier. 

De Rf-deur is beschadigd. 2015 

 

De openingen brandwerend afdichten. 

 

Technische fiche opvragen. 

 

 

Rf-deur te vervangen. 

    

Garage 

Is niet gecompartimenteerd. Inbreuk, risico op snelle 

uitbreiding van brand. 2002. 

 

Deuren die uitgeven op de garage, vervangen 

door zelfsluitende Rf-deuren van ½ uur. 

    

Archiefruimte 

Is niet gecompartimenteerd, de muur- en 

kabeldoorgangen zijn niet afgedicht. Inbreuk, risico op 

snelle uitbreiding van brand. 2002. 

In de archiefruimte bevinden zich ontvlambare producten 

en onderhoudsproducten. 2015. 

 

Toegangsdeuren vervangen door zelfsluitende Rf-

deuren van ½ uur en alle wand- en 

plafonddoorgangen brandwerend afdichten. 

Onderhoudsproducten en ontvlambare producten 

in een aparte ruimte bewaren. De ontvlambare 

producten best in een brandwerende kast. 

    

Brandblusser 

1 brandblusser beneden aan de server is niet meer in 

orde. 2015 

 

Te vervangen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Serverlokaal 

Het lokaal is niet brand technisch gecompartimenteerd 

t.o.v. de garage. 2012. 

 

De muurdoorgangen werden afgedicht. De technische 

fiche van het gebruikt materiaal is niet aanwezig. 2015 

Een brandwerende deur (Rf 60) werd geplaatst. 2015 

 

Meerdere leidingen voor CV en brandleiding lopen langs 

het plafond. Bij een lek of leidingbreuk kan een 

aanzienlijke schade worden toegebracht aan server en 

bijkomende randapparatuur waardoor de werking van 

zowel de gemeentediensten als van het OCMW kan lam 

gelegd worden. 2012. 

 

Een deur met weerstand tegen brand van ½ uur 

aanbrengen (Rf 30 of EI130), muurdoorgangen 

zijn brandwerend af te dichten. 

Technische fiche opvragen en in het 

brandpreventiedossier bewaren. 

Attest van de brandwerende deur te bewaren in 

het brandpreventiedossier. 

Aanbrengen van een bescherming om de 

leidingen met lekopvang of het verleggen van de 

leidingen. 
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Gelijkvloers 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Valgevaar van een hoogte 

De borstwering langs de overloop aan de trap in de oude 

inkomhal van het OCMW is uitgerust met horizontale 

spijlen. Het betreft een publiektoegankelijke zone waar 

kinderen kunnen komen. Zij kunnen op de spijlen 

klimmen of tussen de horizontale spijlen kruipen en een 

dodelijke val doen van meer dan 2 meter. 2010. 

 

De leuning uitrusten met verticale spijlen met een 

tussenafstand van 8 à 10 cm of een gesloten 

leuning aanbrengen. 

Een zelfsluitend poortje aanbrengen aan de 

bovenzijde van de trap. 

    

Laptop ergonomie 

Meerdere personeelsleden hebben zelf laptophouders 

aangekocht (bureel secretaris, cultuur en jeugd, …). 

2012. 

Laptophouders werden nu ter beschikking gesteld op 

meerdere werkposten. 2014 

Meerdere personeelsleden hebben hun werkplek fel 

verbeterd. 

 

De werkgever dient de kosten voor hulpmiddelen 

op zich te nemen en moet dit zelf ter beschikking 

stellen. 

Laptophouders, externe klavieren en muizen 

voorzien en/of ter beschikking stellen voor 

ergonomische opstelling, ter voorkoming van 

mogelijke gezondheidsklachten. 

    

Kantoorergonomie 

Er werden ergonomische kantoorstoelen aangekocht. 

2014  

De stoel van Marijke Van Hoofstat is aan vervanging toe. 

De pomp is stuk. 2015 

 

Verder opvolgen. 

 

Nieuwe ergonomische stoel te voorzien. 

    

Werkpost Bernie 

Bernie heeft zijn werkpost gewijzigd. Hierdoor is er 

gevaar voor vallen over de vloerpot. Hij zit ook te laag. 

 

Werkpost herinrichten zodanig dat het valgevaar 

vermeden wordt en bureautafel te voorzien die in 

hoogte kan ingesteld worden. 
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BIBLIOTHEEK EN NASCHOOLSE OPVANG, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

 

 Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV) 

 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is aanwezig, gesignaleerd en werd aangevuld. 

Er werd iemand aangeduid om de inhoud geregeld na te 

kijken. 

Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 

2012.  

Een aantal personeelsleden van de bibliotheek zal de 

opleiding aangeduide persoon volgen. 2015 

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

Een document voor registratie van de 

verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren. 

Personeel informeren over de registratieplicht. 

 

Driejaarlijks herhalen. 

 

    

Orde en netheid 

De toiletten waren netjes.  

De burelen zijn proper en goed onderhouden. 

Het plaatsen van de goederen tussen de rekken in het 

archief is minder ordelijk en kan beter. 2010. 

 

 

 

Het archief opruimen, goederen in de rekken 

plaatsen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Brand en evacuatie 

Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op 

de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot 

enkele extra’s t.o.v. vroeger genomen maatregelen 

(interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.  

 

 

De werkgever staat in voor: 

- het samenstellen van een 

brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een 

theoretische en praktische opleiding blussen te 

laten volgen; 

- het samenstellen en bijhouden van een 

brandpreventiedossier; 

- het samenstellen van een interventiedossier en 

op te hangen aan de ingang van het gebouw, 

bereikbaar voor de brandweer; 

- het opmaken van een risicoanalyse betreffende 

brandrisico’s; 

- het ter beschikking stellen van middelen, 

financieel en/of tijd, voor vorming en om de 

risico’s te verminderen. Deze samen met de 

resultaten van de risicoanalyse opnemen in het 

globaal preventieplan. 

    

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht, maar dienen 

herbekeken te worden. 2013 

Het pictogram is afgeplakt en niet meer zichtbaar. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictogram te verwijderen in het bureel. 

 

Bij voorkeur definitief weghalen.  

    

Doorgangen en evacuatiewegen 

De nooduitgang in de bibliotheek is deels versperd door 

een tafel met boeken. 2015 

 

Nooduitgang vrijhouden. 

    

Ingang bibliotheek 

De tegels liggen los en het tapijt krult om. Val- en 

struikgevaar. 2015. 

 

Tegels vastmaken en tapijt vervangen. 
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WERKPLAATS EN LOODS, Staatsbaan 307 te 3460 Bekkevoort 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

 

 

 Externe Preventiedienst: A. PIOT- Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: / 

 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

   

Het gebouw bevindt zich in een erbarmelijke staat. In het kader van het welzijn op het werk, adviseren wij om dringend, en prioritair, werk 

te maken van het ter beschikking stellen van een ordentelijke infrastructuur met de nodige wettelijke voorzieningen.  

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de 

nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden 

aangeduid om de EHBO-opleiding te volgen. Een 

hulpverlener werd aangeduid om de EHBO-koffer aan te 

vullen. 2013 

Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. 

2012.  

Is aangegeven met pictogram. 

Een aantal personeelsleden van de loods zal de opleiding 

aangeduide persoon volgen. 2015 

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

 

 

 

 

Personeel informeren over de registratieplicht. 

 

 

Driejaarlijks herhalen. 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Brandbestrijdingsmaterieel 

Muurhaspels ontbreken. Onvoldoende blusmiddelen 

wanneer een brand zich ontwikkelt. 2001. 

 

Aanbrengen en monteren van muurhaspels met 

axiale voeding en muurhydrant. Advies 

brandweer vragen. 

    

Brand en evacuatie 

De brandweer heeft op 25.08.2015 een rondgang 

gehouden in de loods en werkplaats. Hiervan werd een 

verslag opgemaakt. 

Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op 

de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot 

enkele extra’s t.o.v. vroeger genomen maatregelen 

(interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.  

 

 

Aan de opmerkingen dient dringend gevolg 

gegeven te worden. 

 

De werkgever staat in voor: 

- het samenstellen van een 

brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een 

theoretische en praktische opleiding blussen te 

laten volgen; 

- het samenstellen en bijhouden van een 

brandpreventiedossier; 

- het samenstellen van een interventiedossier en 

op te hangen aan de ingang van het gebouw, 

bereikbaar voor de brandweer; 

- het opmaken van een risicoanalyse betreffende 

brandrisico’s; 

- het ter beschikking stellen van middelen, 

financieel en/of tijd, voor vorming en om de 

risico’s te verminderen. Deze samen met de 

resultaten van de risicoanalyse opnemen in het 

globaal preventieplan. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Doorgangen en evacuatiewegen 

Geen belemmeringen voor vlotte doorgang. 

 

 

    

Inbraak- en branddetectie 

Omwille van de laatste inbraken werd er een inbraak- en 

branddetectie geplaatst. 2015 

 

Indienststellingsverslag te overhandigen en 

jaarlijks nazicht organiseren. 

    

Meldingsmiddel 

Er is geen mogelijkheid om in geval van nood of ongeval 

de hulpdiensten te alarmeren. Inbreuk. 2000. 

 

Telefoontoestel monteren in de loods, verdient de 

voorkeur, elke ploeg heeft een GSM. 

    

Rookbeleid 

Wij hebben een vermoeden dat er nog gerookt wordt in 

de refter. 2014 

 

Rookbeleid invoeren en laten toepassen. 

    

Voorzieningen voor de werknemers 

Sanitaire voorzieningen, kleedkamer, kleerkastjes, 

wasplaats, douches, refter, verpozinglokaal en toiletten 

zijn onvoldoende aanwezig en/of ontbreken. Meerdere 

inbreuken. 2000. 

Er zijn geen kleerkastjes voor het opbergen van zowel de 

werkkledij als de persoonlijke kledij. Inbreuk. 2011.  

 

Voorzieningen aanwenden of ter beschikking 

stellen conform het KB van 10.10.2012. 

 

 

Twee kleerkastjes per arbeider aankopen en ter 

beschikking stellen. 

    

Ladders 

Hier zijn ladders aanwezig. Worden deze gecontroleerd? 

2015. 

 

Ladders inventariseren en controleren. Kan 

gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. 
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Werkplaats en magazijnen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Gasflessen 

Op verschillende plaatsen treffen wij gasflessen aan in de  

loods. 2015 

 

 

De gasflessen buiten, beschermd tegen zonlicht, 

stockeren. 

    

Metaalzaagmachine 

Toestel is uitgerust met een tuimelschakelaar. Er is 

gevaar voor continue werking van het toestel bij loslaten 

van de hendel. 2000. 

De beweegbare beschermkap van het zaagblad is defect. 

Zij kan zonder gereedschap worden weggenomen en 

terug worden geplaatst. Dit geeft een vals gevoel van 

veiligheid. 2012. 

 

De werking van het toestel dient te stoppen bij 

het loslaten van de hendel. Bedieningsknop 

vervangen door een dodemansschakelaar. 

In afwachting van herstelling of vervanging, het 

toestel buiten dienst stellen. 

    

Opslag ontvlambare producten 

Opslagkasten werden aangekocht en geplaatst in het 

atelier waar laswerken worden uitgevoerd. De 

ontvlambare producten werden gegroepeerd. 2008.  

Een etiket is niet aangebracht op elk recipiënt. 2015. 

Een inventaris van de producten met de MSDS-fiches is 

niet aanwezig. 2015 

 

Er de voorkeur aan geven om de opslagkasten te 

plaatsen in ruimten waar geen vonken worden 

veroorzaakt. 

Etiket plaatsen op alle recipiënten. 

Inventaris opmaken en MSDS-fiches opvragen bij 

leverancier.  

    

Lasplaats 

Bij laswerkzaamheden verspreidt de lasrook zich in de 

werkplaats waardoor deze wordt ingeademd. 

Gezondheidsschade. 2004. 

De werkkledij kan vuur vatten en is niet bestand tegen of 

geschikt voor las- en slijpwerkzaamheden. 2011. 

Een tussenniveau, getimmerd in hout, is aangebracht in 

de werkplaats waar ook las- en slijpwerken worden 

uitgevoerd. Brandgevaar. 2011. 

 

Een mobiel afzuigsysteem aanwenden zodat de 

lasrook aan de bron kan weggezogen worden. 

 

Brandvertragende werkkledij of lederen schort ter 

beschikking stellen. 

Brandbare goederen dienen 10 m verwijderd te 

worden van de laszone. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Kleedplaats 

Er is een idee om een kleedplaats met kleerkastjes op de 

verdieping, onder het dak, in te richten. Vrees voor 

onwettige uitvoering (hoogte, verwarming, netheid). 

2006. 

 

Kleedplaats inrichten conform de bepalingen van 

het KB arbeidsplaatsen van 10.10.2012. 

    

Brandrisico 

Een open kunststof vuilnisbak staat opgesteld in de 

onmiddellijke omgeving van de slijpmolen. Gensters 

kunnen het papier aansteken. 2012. 

 

Metalen afvalbakken met zelfsluitend metalen 

deksel ter beschikking stellen. De bakken op 

voldoende afstand plaatsen. 

    

Raam werkplaats 

Het raam in de werkplaats is gebarsten. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raam vervangen. 
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Buitenomgeving 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Stapelplaats verkeersborden 

Verkeersborden en palen staan verticaal, tegen een wand 

aanleunend, gestockeerd (niet zo ordelijk). Er is gevaar 

voor wegglijden, omvallen en verwonden van personen. 

2012. 

De toestand was verbeterd in 2014. 

 

Een systeem voor ordelijke en veilige stockage 

van borden en palen voorzien. 

 

 

Opvolgen. 

    

Val- en struikelgevaar 

De openingen van de metalen rooster over de kuil waar 

voertuigen worden gereinigd en het slib van de 

borstelmachine tijdelijk wordt ingestort, zijn een gevaar 

voor het omslaan van de voeten. De rooster ligt in een 

doorgang voor personen. 2012.  

 

De openingen in het rooster verkleinen. 

    

Orde en netheid 

Stapeling en plaatsing van de goederen in de buiten-

omgeving geeft geen ordelijke indruk. De opslagruimten 

zijn overvol. Er is plaatsgebrek en gebrek aan ruimte. 

2012. 

 

Ruimere stockageruimten voorzien. 

    

Voorkomingsbeleid 

Er werd in de loop van het voorbije jaar in de loods 

ingebroken. Een heel deel arbeidsmiddelen werden 

gestolen en dienden dan vervangen te worden. 

De procedure van de drie groene lichten werd niet 

opgevolgd. 2013 

De procedure van de drie groene lichten werd opgestart. 

2015 

 

De GD-PBW een lijst van de arbeidsmiddelen 

bezorgen met de nodige documenten zodat een 

verslag van schouwing voor indienststelling 

(regularisatie) nog kan opgesteld worden. 

 

Blijven opvolgen. 
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GEMEENTESCHOOL BEKKEVOORT, Staatsbaan 181 te 3460 Bekkevoort 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 L. LAEREMANS – Directrice 

  

 Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND – Poetsvrouw OCMW (ACV) 

 L. LEMMENS – Burgerzaken (OCMW) 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

   

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is aanwezig op 3 plaatsen. Bevat vervallen producten.  

Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid. 

Er zijn 2 hulpverleners met basisopleiding EHBO. 

Jaarlijkse opfrissing wordt voorzien. 

Alle leerkrachten ontvingen een beperkte opleiding EHBO. 

Verzorgingen EHBO worden geregistreerd.  

Een AED-toestel is recent aangekocht. 2015 

Opleiding is gepland voor het personeel.  

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

 

 

Opvolgen. 

3-jaarlijks herhalen. 

 

Iemand aanstellen om maandelijkse controle uit 

te voeren en bijhouden in een register. 

    

Orde en netheid 

De toiletten zijn proper. 

De lokalen zijn proper en goed onderhouden. 

     

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht.  

     

Doorgangen en evacuatiewegen 

Er zijn geen belemmeringen. 

     

Veiligheidsverlichting 

Ontbreekt in de blokken 3 en 4. Inbreuk. 2000. 

 

Veiligheidsverlichting aanbrengen in de 

evacuatiewegen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Brandbestrijding 

Muurhaspels ontbreken in blokken 3, 4 en in de sportzaal. 

2007. 

 

Muurhaspels met axiale voeding aanbrengen 

zodat het ganse gebouw bereikbaar is met de 

waterstraal. Minimaal wordt één haspel 

aangebracht in de sportzaal, één in de gang van 

blok 3 en één in blok 4. 

    

Brand en evacuatie 

De brandweer heeft op 07.07.2015 een rondgang 

gehouden in de gemeentelijke basisschool. Hiervan werd 

een verslag opgemaakt. 

Het recent KB van 28.03.2014 inzake brandpreventie op 

de arbeidsplaats is actueel en verplicht de werkgever tot 

enkele extra’s t.o.v. vroeger genomen maatregelen 

(interne brandbestrijdingsdienst, opleiding,...). 2015.  

 

 

Aan de opmerkingen dient dringend gevolg 

gegeven te worden. 

 

De werkgever staat in voor: 

- het samenstellen van een 

brandbestrijdingsdienst en personeelsleden een 

theoretische en praktische opleiding blussen te 

laten volgen; 

- het samenstellen en bijhouden van een 

brandpreventiedossier; 

- het samenstellen van een interventiedossier en 

op te hangen aan de ingang van het gebouw, 

bereikbaar voor de brandweer; 

- het opmaken van een risicoanalyse betreffende 

brandrisico’s; 

- het ter beschikking stellen van middelen, 

financieel en/of tijd, voor vorming en om de 

risico’s te verminderen. Deze samen met de 

resultaten van de risicoanalyse opnemen in het 

globaal preventieplan. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Onderhoudsproducten 

Het is onduidelijk of een inventaris van 

onderhoudsproducten en MSDS-fiches beschikbaar zijn. 

De school heeft deze niet in zijn bezit. 2009. 

 

De inventaris van onderhoudsproducten opzoeken 

of opstellen en overmaken aan de 

arbeidsgeneesheer en de school. 

    

Matten klaslokalen 

In sommige klaslokalen liggen matten die omkrullen. Val- 

en struikelgevaar. 2015 

 

Matten vastmaken. 

    

Ladders 

Hier zijn ladders aanwezig. Worden deze gecontroleerd? 

2015. 

 

Ladders inventariseren en controleren. Kan 

gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. 
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Blok 1 (oud gemeentehuis)  

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Secretariaat 

Kabels voor kantoorapparatuur liggen achter het bureau 

op de vloer. Ze zijn hinderlijk bij poetswerkzaamheden. 

2012.  

 

De kabels bundelen met kabelbinders en ordelijk 

ophangen aan het bureau. 

    

Zolderverdieping 

De vloer vertoont meerdere grote barsten. Er zijn gaten 

gekapt voor uitgevoerde stabiliteitsstudie. 2003. 

 

Geen compartimentering, geen blusmiddelen, geen 

veiligheidsverlichting, geen branddetectie aanwezig (zie 

verslag brandweer). 2015. 

 

 

Geen goederen stockeren op de zolder, gaten 

dichten en het advies van de stabiliteitsingenieur 

opvolgen. 

Toegang verbieden tot de zolder.  

    

Trap toegang zolderverdieping 

De kinderen kunnen de trap beklimmen. Val- en 

struikelgevaar. 2015 

 

Kinderpoortje plaatsen beneden aan de trap.  

    

Afdak 

Onder het afdak staat veel brandbaar materiaal 

(houtopslag, papier en karton, …). 

 

Te herbekijken. 

    

 

Blok 2 (groen) 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Stookplaats met gasketel 

Geen stockage van brandbare goederen. 

1 verwarmingsinstallatie is stuk en zal vervangen worden.  

 

 

Indienststellingsverslag van de 

verwarmingsinstallatie overmaken aan de GD-

PBW. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Verlichting 

De armaturen van de verlichting op de verdieping hangen 

los op meerdere plaatsen. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De armaturen zijn vastgemaakt met strips.  

De armaturen van de verlichting in de gang op het 

gelijkvloers vertonen gebreken (glas gebarsten en hangt 

los). 2014 

De armaturen zijn geplakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Klassen 

Bij de ingang van de klassen is er een klein opstapje. Val- 

en struikelgevaar. 2015 

 

Niveauverschil wegwerken of signaleren. 
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Blok 3 (Blauw) 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Leraarslokaal 

In orde. 

 

 

    

 

Blok 4 (kleuterblok - geel) 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Koffer is opgehangen in de gang. 

 

 

    

Kleuterklas 1B 

Aan de deur van de klas hangt t.h.v. de deurklink een 

spiegel. Hier is een scherpe hoek aan. Bij het grijpen naar 

de deur, kans op open wonde. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Deze spiegel is verwijderd, maar vervangen door een 

andere. Hier zijn ook scherpe kanten aan. Bij het grijpen 

naar de deur, kans op open wonde. 2015 

 

 

Spiegel te verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegel te verwijderen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Raam t.h.v. speelplaats 

Het raam is stuk.  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het raam is wel al afgeplakt om te voorkomen dat het 

verder zou barsten. 

 

Te vervangen door veiligheidsglas. 

    

Doucheruimte 

De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het 

water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico 

voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal 

gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt 

(zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet 

water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 

2007.  

De poetsvrouw laat wekelijks het water lopen. Staat op 

een kalender genoteerd aan de douche. 

De douchekop bevat veel kalk. 2015 

 

De boilertemperatuur op minimaal 60°C instellen. 

Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) 

zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten 

in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 

60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C). 

 

 

 

 

Te ontkalken. Kan mee genoteerd worden op de 

kalender. 

    

Berging 

De bergruimte is rommelig. 2015 

 

Bergruimte opruimen. 

    

 

  



Adviesverlening & begeleiding - preventie en welzijn - ADVJRGBET 15-09-09 Verslag jaarlijkse rondgang 2015 

26/38 

 

 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Trap speelterrein 

Boven aan de trap ligt een mat. Val- en struikelgevaar 

van de trap. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat verplaatsen naar de trap beneden.  

    

Speelterrein 

De planken, aangebracht rondom de boord van de 

zandbak, vertonen op meerdere plaatsen barsten van 

meer dan 8 mm. Gevaar voor breuk van vingertjes. 

2012. 

De zandbak is vrij toegankelijk voor huisdieren die er hun 

behoefte in kunnen komen doen. 2012. 

De betonnen boord rondom het bodemmateriaal van het 

speeltuig heeft scherpe randen, vooral gevaarlijk bij 

valpartijen. 2012. 

 

Boordplanken vervangen, eventueel door 

schokdempend materiaal. 

 

 

Een net voorzien dat aangebracht dient te worden 

buiten de schooluren. 

Materiaal met schokdemping aanbrengen op de 

boord.  
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VERENIGINGSLOKALEN ASSENT, Minnestraat 24 - 26 te 3460 ASSENT 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS – Schepen 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

  

 Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: / 

 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is nu voorzien en aangeduid met pictogram. 

Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid. 

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

    

Orde en netheid 

De toiletten zijn proper. 

De lokalen zijn proper en goed onderhouden. 

     

Doucheruimte 

De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het 

water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico 

voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal 

gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt 

(zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet 

water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 

2015. 

 

 

De boilertemperatuur op minimaal 60°C instellen. 

Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) 

zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten 

in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 

60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C). 

De poetsvrouwen de opdracht geven om 

wekelijks het water te laten lopen en te noteren 

op een kalender. 

 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht en volledig. 

     

Doorgangen en evacuatiewegen 

Er zijn geen belemmeringen.  
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Brand 

De brandweer heeft op 24.08.2015 een rondgang 

gehouden in de verenigingslokalen Assent. Hiervan werd 

een verslag opgemaakt. 2015. 

 

Aan de opmerkingen dient dringend gevolg 

gegeven te worden. 

    

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Gasstookplaats 

De Rf-deur van de stookplaats sluit niet automatisch. 

Er is opslag van brandbaar materiaal (verfopslag, borstels 

en aftrekkers). 2014 

De stookplaats is niet volledig gecompartimenteerd. De 

muurdoorvoeringen zijn niet afgedicht. 2015. 

 

De goede sluiting controleren en herstellen. 

Materiaal te verwijderen. 

 

Muurdoorvoeringen brandwerend afdichten. 

 

    

Val- en struikelgevaar 

De hoeken van de mat in de inkomhal zijn opgekruld. 

2012. 

 

De opkrullende gedeelten wegsnijden en/of 

hoekprofielen aanbrengen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Turnzaal 

De buitendeur van de turnzaal wordt niet gebruikt als 

toegang door de verenigingen en is niet te allen tijde te 

openen. 2007. 

 

 

 

Een sleutelkastje is aangebracht. 2015 

In de hoek van de turnzaal zijn een waterteller en 

gasteller opgesteld. Het geheel en uitstekende kranen zijn 

een gevaar voor verwondingen bij het botsen of 

aanstoten en er is een verhoogde kans op lekken. 2012. 

De spiegel is gebarsten. 2013. 

 

 

 

 

 

 

Folie is geplaatst. 

 

Aanbrengen van een panieksluiting verdient de 

voorkeur boven het aanbrengen van een 

sleutelkastje met passende sleutel achter een 

breekglas of montage van een cilinder met 

draaiknop. 

Informatie over de werking van de sleutelkastjes 

te voorzien voor de gebruikers. 

Een omkasting aanbrengen over het geheel. 

 

 

 

Spiegel te vervangen door veiligheidsglas of folie 

plaatsen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel Beslissing 

bestuur 

Wie Datum Evaluatie 

Sporttoestellen 

Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke 

controle. 2013. 

De mat is gescheurd. Val- en struikelgevaar. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat te vervangen of te herstellen. 

    

Vluchtwegen 

In de lange gang zijn 2 buitendeuren die uitgeven op het 

speelterrein. Geen van beide zijn te allen tijde te open. 

2012. 

 

 

 

 

Sleutelkastjes zijn geplaatst. 2015. 

 

1 ruit van de deur is onderaan gebarsten. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

De ruit is afgeplakt met plakband. 2015 

 

 

Het is aangewezen om de verst gelegen 

buitendeur aan te passen zodat ze te allen tijde 

kan geopend worden. De voorrang dient gegeven 

te worden aan het aanbrengen van een paniek-

sluiting, boven het aanbrengen van een cilinder 

met draaiknop of noodsleutelkastje. 

Raam te vervangen door veiligheidsglas. 

Informatie over de werking van de sleutelkastjes 

te voorzien voor de gebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij voorkeur afplakken met folie of glas te 

vervangen. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel Beslissing 

bestuur 

Wie Datum Evaluatie 

Speelterrein 

Het speelterrein wordt uitgebaat door Stekelbees. De 

speeltoestellen zijn eigendom van Stekelbees. 2012. 

 

 

Contractueel bedingen dat de verplichtingen, 

zoals risicoanalyse, onderhoud en inspectie de 

verantwoordelijkheid zijn van Stekelbees. 
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JEUGDCENTRUM “DE ZWIK” EN JEUGDLOKALEN MOLENBEEK-WERSBEEK, Halensebaan 88 te 3461 MOLENBEEK-WERSBEEK 

 

Datum bedrijfsbezoek: 25 augustus 2015 

 

Werkgeversafvaardiging: M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

   

 Externe Preventiedienst: /  

Werknemersafvaardiging: / 

 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is aanwezig. 

 

 

    

Orde en netheid 

Het bureel en de lokalen zijn proper en goed 

onderhouden. 

 

 

 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht. 

 

 

    

Doorgangen en evacuatiewegen 

Er zijn geen belemmeringen. 

 

 

    

Brand 

De brandweer heeft op 25.08.2015 een rondgang 

gehouden in het jeugdcentrum en de jeugdlokalen. 

Hiervan werd een verslag opgemaakt. 2015. 

 

Aan de opmerkingen dient dringend gevolg 

gegeven te worden. 
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Kelder 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Stookplaats met mazoutketel 

Is gecompartimenteerd met Rf-deur t.o.v. kelder. 

Automatische brandblusser is aanwezig. 

Geen stockage van brandbare goederen. 

De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 

2007. 

Het deurblad van de Rf-deur is beschadigd t.g.v. water. 

Hierdoor bezit zij niet meer de vereiste weerstand tegen 

brand. 2011. 

 

 

 

 

Een deurdranger aanbrengen zodat de deur 

zelfsluitend is. 

De Rf-deur vervangen. 

    

Kelderdeur 

De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. 

2007. 

 

Een deurdranger aanbrengen zodat de deur 

zelfsluitend is. 

    

 

 

Jeugdcentrum “De Zwik” 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Orde en netheid 

Te verbeteren. 
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Verdieping 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Noodladder 

In het lokaal is een Jomy-noodladder aanwezig. Wordt 

deze jaarlijks gecontroleerd?  2014 

Instructies zijn aanwezig.  

Sleutelkastje dient geplaatst om toegang te hebben tot de 

noodladder. 2015 

 

Gekwalificeerd persoon of EDTC aanstellen om 

Jomy-noodladder jaarlijks te controleren. 

 

Sleutelkastje plaatsen en informatie over de 

werking van de sleutelkastjes te voorzien voor de 

gebruikers. 

    

Toegang zolder 

De toegang tot de zolder dient afgesloten te worden voor 

onbevoegden. 2015 

 

Deur op slot en pictogram “Geen toegang voor 

onbevoegden” plaatsen. 

    

Toog 

Achter de toog bevindt zich een boiler die via een 

verdeelstekker wordt aangesloten. Risico op overbelasting 

of brandgevaar. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting is te verbeteren. 
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Jeugdlokalen (oude school) 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Doorgangen en evacuatiewegen 

De nooduitgang naar de speelweide is niet te allen tijde te 

openen. 2009 

 

 

 

Sleutelkastje is geplaatst. 2015 

 

Aanbrengen van een panieksluiting verdient de 

voorkeur boven het aanbrengen van een 

sleutelkastje met passende sleutel achter een 

breekglas of montage van een cilinder met 

draaiknop. 

Informatie over de werking van de sleutelkastjes 

te voorzien voor de gebruikers. 
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KERKHOFGEBOUW, Halensebaan Z/N te 3461 Molenbeek-Wersbeek 

 

Het gebouw werd wegens tijdsgebrek niet bezocht. De opmerkingen van ons vorig verslag van jaarlijkse rondgang PBW worden hierna opgenomen. Ze 

dienen beschouwd te worden als controlepunten voor zowel de GD-PBW als voor het gemeentebestuur. 

 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Orde en netheid 

Het bezoekerstoilet is proper. 

 

 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aanwezig. 

 

 

    

Voorzieningen 

Toilet met waterspoeling is aanwezig. 

Waterkraan is aanwezig. 

Er is geen elektriciteit aanwezig.  

     

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Open bergplaats 

Een aluminium trapladder met ernstige gebreken is 

aanwezig. Zij draagt geen inventarisnummer. 2012. 

 

De trapladder is niet meer geschikt voor verder 

gebruik en is te verwijderen uit het werkmilieu.  
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KERKHOFGEBOUW, Pastorijstraat te 3460 ASSENT 

 

Datum bedrijfsbezoek: 09.09.2015 

 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS - Schepen 

 M. VAN HOOFSTAT – Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

 W. VANHENTENRIJK – Deskundige Openbare Werken 

 Externe Preventiedienst: A. PIOT - Arbeidsgeneesheer  

Werknemersafvaardiging: / 

 

 Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

   

 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

EHBO 

Is aanwezig in de voertuigen. 

 

Zie verslag arbeidsgeneesheer. 

    

Orde en netheid 

De bezoekerstoiletten zijn niet zo proper. 

 

Geregeld poetsen is aangewezen. 

    

Signalisatie en aanduidingen 

De pictogrammen zijn aangebracht. In orde. 

 

 

    

Voorzieningen 

Warm, koud water en douche zijn aanwezig. 

De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor het 

water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico 

voor groei van de legionellabacterie wanneer de etmaal 

gemiddelde ruimtetemperatuur meer dan 25°C bedraagt 

(zomer). Bij het inademen van een aerosol met besmet 

water kunnen personen de veteranenziekte oplopen. 

2015. 

 

 

De boilertemperatuur op minimaal 60°C instellen. 

Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) 

zodat aerosol wordt voorkomen en de tappunten 

in de douche wekelijks spuien (20 min. lang bij 

60°C, 10 min. bij 65°C en 5 min. bij 70°C). 

De poetsvrouwen de opdracht geven om 

wekelijks het water te laten lopen en te noteren 

op een kalender. 
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Omschrijving Gevaar / Risico Voorstel 
Beslissing 

bestuur 
Wie Datum Evaluatie 

Elektrische installatie 

Het KB van 4.12.2012 inzake de veiligheid van elektrische 

installaties op de arbeidsplaats is actueel en verplicht de 

werkgever tot het nemen van allerhande maatregelen. Er 

is na te gaan hoe deze kunnen worden ingevuld. 2015. 

 

Een installatieverantwoordelijke voor elke 

installatie is aan te stellen.  

Voor elke installatie dient een dossier met 

opgelegde inhoud samengesteld te worden. 

Een risicoanalyse van 11 risico’s dient voor elke 

elektrische installatie uitgevoerd te worden. 

    

Bergplaats 

In de bergplaats hangt een onaangename geur. Het 

lokaal wordt zelden of niet verlucht omwille van een lage 

gebruiksfrequentie. 2010. 

 

Een natuurlijke verluchting creëren door 

verluchtingsgaten met rooster aan te brengen in 

de buitenmuren.  

    

 

NOOT : De aangehaalde punten kunnen best opgenomen worden in het globaal preventieplan PBW.  

Tal van bemerkingen hebben betrekking op eenvoudige (herstellings)werken, onderhoud of nazicht. Het is dan ook aanbevolen iemand middelen 

toe te kennen en opdracht voor uitvoering te geven. 

Het is aangewezen om het verslag te verdelen en de leidinggevenden een kopie te bezorgen van dat deel waarvoor de verantwoordelijkheid geldt. 

Zodoende kunnen zij hun verplichtingen opnemen. 

 

 

 

 

 

G. VANWESER  K. VANREYMENANT 

Diensthoofd preventie en welzijn Preventieadviseur 


