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Gelieve als bijlage het verslag van de jaarlijkse rondgang PBW 2014 t e vinden. 

Dit verslag (rondgang gebouwen en vei ligheidsregister) moet besproken worden door de 
GD-PBW op het volgend Syndicaal Overlegcomité PBW van uw bestuur . 

. Hopende op een goede ontvangst, verblijven wij, 
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1. Inleiding 

De jaarlijkse rondgang PBW wordt ge~ouden 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 Ex~erne Preventiedienst en de 
Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst. 

De comitéleden hebben de opdracht om actief bij te dr~gen 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.samenloÓp 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 i.n het eerste 
luik dé gevaren en risiço'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 AREl (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 Ind ienststell i ngskeuri nge n Periodieke keuringen 

Hoogspanningsinstallaties art. 272 - AREI art. 272 - ÄREI 

Laagspanningsinstallaties en uitbreidingen art. 270 - AREl art. 271 - AREl 
(*) 

Adviesverlening & begeleiding - preventie en welzijn - ADVJRGBET 14-09-18 Verslag jaarlijkse rondgang 2014 

2/43 



Aard van de keuring Indienststellingskeuringen Periodieke keuringen . 

Personen- en goederenliften art. 280 - ARAB (vóór 1 juli art. 281 - ARAB 
1999) 

art. 6 KB 9.03.2003 
Na 1 juli 1999 richtlijnen liften 

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 I) art. 5.16.3.2- Vlarem II bis art . 5.16.3.2 - Vlarem II 
bis 

(*) Inbegrepen de laagspanningsinstal!aties 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 

Gasstookinsta llaties Besluit Vlaamse regering 08.12.2006 

Beschermingsmiddelen tegen brand (melding, art. 23 - ·KB 28.03.2014 
waarschuwing, alarmmiddelen, muurhaspel, · ' 

brandblussers, ... ) 

Het niet uitv.oeren 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 
attest en aldus te overhandigen . 

5. Besluit 

Voor eventuele onduidelijkheden of bijstand kan steeds een beroep gedaan worden op de 
Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst van INTERLEUVEN. 

H~t 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: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS - Schepen Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 
M. VAN HOOFSTAT-Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND-Poetsvrouw OCMW (ACV) 

Algemeen 

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

OmschrijVj ng G.e\taar I Risi.s:;Q Voorst~ I B.ei llsslng Wie Datum Evaluatie 
""" 

b-e-stuur -EHBO 
Is aanwezig en gesignaleerd . t 

' 

Aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse werden de Jaarlijkse EHBO-opfrissing voorzien voor de 

nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden EHBO-hulpverleners. 
aangeduid om de EHBO-opleiding te volgen. Een 
hulpverlener werd aangeduid om de EHBO-koffer aan te 
vullen en geregeld na te kijken. 2013 

Orde en netheid 
De toiletten zijn proper. 
De burelen zijn proper en goed onderhouden. 

. 
De bekabeling voor kantoorapparatuur en printerboxen Een werknemer aanstellen om de kabels te 
ligt slordig op de vloer in nagenoeg alle burelen. Dit is bundelen en op te hangel) zodat zij van de vloer 
hinderl ijk bij poetswerkzaamheden en gevaarlijk voor verwijderd zijn. 
beschadiging van apparatuur bij nat poetsen. 2000. 
Kabels in de qoorgangen die werden vastgekleefd met Er de voorkeur aan geven om de kabels uit de 
tape zijn niet voldoende mechanisch beschermd tegen doorgangen te verleggen. Wanneer onmogelijk, 
beschadiging. 2011. zijn kabelbeschermingsprofielen ë!an te brengen. 
Vloerdozen rn de doorgangen naar de bureaus zijn Vloerdozen verwijderen of burelen anders 
hinderlijk (werkpost Luc, dienst burgerzaken). 2012. opstellen. 
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QQ'lschrljving Gevaar 1 Risice Voorstel 
Beslissing 

Wie Datum Evaluatie 
. ·- bestuur ·-

Signalisatie en aanduidingen 
De pictogrammen zijn aangebracht. Ingevolge de ver- Ontbrekende pictogrammen aanvullen na de 
beuwingen zijn ze niet of onvolledig élangebracht. 2010. verbouwingen . 

Brandbestrijdingsmaterieel 
Bovengrondse hydrant ontbreekt. 2000. Op brandweeradvies bovengrondse hydrant 

monteren. 
Op verschillende plaatsen stond er materiaal voo.r het Personeel sensibiliseren om het 
interventiemater ieel (brandbluss.ers, branddrwkknoppen, interventiemateriaal vrij te houden . 
.... ) . 2014 

' 
Doorgangèn en evacuatiewegen 

De toegangsdeur van het gemeentehuis is tijdens de De nodige maatregelen treffen zodat de deur te 
kantooruren en sluitingsuren voor het publiek op slot. De allen tijde geopend kan worden. Het cilinderslot 

deur is niet zonder sleutel of zonder speciale kennis of vervangen door een type met draaiknop aan de 

krachtinspanning te openen äoor het personeel of binnenzijde van de deur is aangewezen. 
eventuele aanwezige mensen die in een noodsituatie het 

' 

gebouw willen verlaten. 2012. .. 

Alle toegangen 'tot het gemeentehuis zijn hierop te 

controleren. 

Klimaat 
De vloerverwarming in de technische dienst is defect. Minimumtemperatuur voor kantoorruimten is 
Verschillende elektrische bijverwarmirigsapparaten vastgelegd op 20°Ç, gemeten met droge 

worden aangewend. Gevaar voor overbelasting thermometer. 
elektrische installatie. 2012. De goede werking of instellingen van het centrale 

verwarmingssysteem laten controleren. 

Adviesverlening & begeleiding - preventie en welzijn - ADVJRGBET 14-09-18 Verslag jaarlij kse rondgang 2014 

5/43 



Kelder 

Omschrigving Gevaar I Risico Voorstel Beslissing Wie Datum Evaluatie 
- '- -· bestuur 

Toiletten 
; 

De tolletten zijn proper. 

Stookplaats met mazoutketel 
Er is stockage van brandbare goederen. 2007. Alle brandbare goederen laten verwijderen uit de 

stookplaats. 
De kabeldoorgang is niet brandwerend àfgedicht. Inbreuk, De openingen brandwerend ·afdichten met zakjes. 
risico op snelle uitbreiding van brand. 2002. · 
De Rf-deur wordt steeds op .een kier gehouden met een De baksteen verwijderen. Instructies bezorgen ' 

baksteen . Hiermee wordt de weerstand tegen brand aan het personeel. Geregeld toezicht houden. 
teniet gedaan. Inbreuk. 2011. · 

Garage 
Is niet gecompartimenteerd. Inbrèuk, r isico op.snelle Deuren die uitgeven op de garage vervangen 
uitbreiding van brand. 2002. door zelfsluitende Rf-deuren van 1f2 uur. . 

Archiefruimte 
Is niet gecompartimenteerd, de muur- en Toegangsdeuren vervangen door zelfsluitende Rf-
kabeldoorgangen zijn niet .afgedicht. Inbreuk, risico op deuren van 1f2 uur en alle wand- en 
snelle uitbreiding van brand. 2002. plafonddoorgangen brandwerend afd ichten. -

Serverlokaal 
Het lokaal is niet brand technisch gecompartimenteerd Een deur met weerstand tegen brand van 1f2 uur 
t .o.v. ·de garage. 2012. aanbrengen (Rf 30 of EI130), muurdoorgangen 

zijn brandwerend af te dichten . ' 
Meerdere leidingen vöor CV e.n brandleid ing lopen langs Aanbrengen van een bescherming om de 
het plafond. Bij een lek of leidingbreuk kan een leidingen met lekopvang of het verleggen van de 
aanzienlijke schade worden toegebracht aan server en leidingen. 
bijkomende randapparatuur: waardoor de werking van 
zowel de geméentediensten als van het OCMW kan lam 
gelegd worden. 2012. · 

- -------- ------
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Gelijkvloers 
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·~ 
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"" ~ ll>·~sJ:uUrr.·, --

Valgevaar van een hoogte 

I 
De borstwering langs de overloop aan de trap in de oude De leuning uitrusten met verticale spijlen met een 
inkomhal van het OCMW is ·uitgerust met horizontale tussenafstand van 8 à 10 cm of een gesloten 
spijlen. Het betreft een publiektoegankelijke zone waar leuning aanbrengen. 
kinderen kunnen komen . Zij kunnen op de spijlen Een zelfsluitend poortje aanbrengen aan de 
klimmen of tussen de horizontale spijlen kruipen en e~n bovelizijde van de trap. 
dodelijke val doen van meer dan 2 meter. 2010. 

Laptop ergonomie 
Meerdere laptopgebruikers werken zonder ergonomische Laptophouders, externe klavieren en muizen 
hulpmiddelen op hun bureau. Gezondheidsklachten. voorzien eli/of ter beschikking stellen voor 
2008. Niet alle werkposten zijn volledig uitgerust. ergonamisdie opstelling, ter voorkoming van 

mogelijke gezondheidsklachten. . 
Laptophouders werden nu ter beschikking gesteld op Blijven opvolgen. 
meerdere werkposten. 2014 
Meerdere personeelsleden hebben hun werkplek .fel Advies opvolgen. 
verbeterd. Nog enkele beeldschermwerkers dienen 
gesensibiliseerd te worden en hier werd dan even bij 
stilgestaan om advi~s teverlenen. 2014. 
Meerdere personeelsleden hebben zelf laptophouders De werkgever dient de kosten voor hulpmiddelen 
aangekocht (b'ureel secretaris, cultuur en jeugd, ... ). op zich te nemen en moet dit zelf ter beschikking 
2012. stellen. 

Kantoorergonomie 
Er werden ergonomische kantoorstoelen aangekocht. Verder opvolgen. 
2014' 
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BIBLIOTHEEK EN NASCHOOLSE OPVANG, Eugeen Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort 

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS- Schepen 
· · · M. VAN HOOFSTAT- Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 

Werknemersafvaardiging : M. VANSCHOONLAND- Poetsvrouw OCMW (ACV) Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur 

Algemeen 

Omschrijving Gevaar f RiSico Voorstel 
Besfissirrg Wie Datum Evaluatie 

- bestuur 
EHBO . 

Is aanwezig, gesignaleerd en werd aangevuld. 
Er werd iemand aangeduid om de inhoud geregeld na te Een document voor registratie van de ' 

kijken. verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren . 
Verzorgingen EHBO dienen geregistreerd te worden. Personeel informeren over de reg istratieplicht. 
2012. 

Orde en netheid 
-

De toiletten waren netjes. 
De burelen zijn proper en goed onderhouden. 
Het plaatsen van de goeder~n tussen de rekken in het Het archief opruimen, goederen in de rekken 

~rchief i~ m~n_der ordeli~k en_kan_Ëete_r-. ?-010. plaatsen. 
-
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Omsch l"ij viflg Gevaar I Risico 

Signalisatie en aanduidingen 
De pictogrammen zijn aangebracht, maar dienen 
herbekeken te worden. 2013 

1:11 
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Doorgangen en evac;uatieweg~n 
In de BKO was in de ·speelruimte de nooduitgang 
versperd. 2014 

Nooduitgang biblioth~ek 
De hoeken van de mat, aangelegd aan de nooduitgang, 
krullen op. Gevaar voor struikelen en vallen. 2013. 

' 

Vonrstel 

Pictogram te ver-Wijderen in het bureel. 

Personeel sensibil iseren en markering 
aanbrenge[l: nooduitgang vrijhouden. 

Vellige mat aanbrengen. · 

Beslissing 
bestuur Wie Datum I Evaluatie 
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WERKPLAATS EN LOODS, Staatsbaan 307 te 3460 Bekkevoort 

Datum bedrijfsb~zoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS -Schepen 
M. VAN HOOFSTAT-Deskundige M·obiliteit en Patrimonium 

Externe Preventiedienst: S. THIJS- Arbeidsgeneesh,eer 

Werknemersafvaardiging : M. VANSCHOONLAND - Poetsvrouw OCMW (ACV) Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT- Preventieadviseur 

Het gebouw bevindt .zich in een erba~melijke 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 

Omsch r-ijving Gevaar I Risico Voorst~ I 
Beslissing Wie Datum Evaluatie 
tiestuur 

EHBO 
Aan de hand van- de uitgevoerde risicoanalyse werden de Nog iemand aanduiden om de aanvullingen door 
nodige acties uitgevoerd. Personeelsleden werden te geven aan de hul_pverlener. 
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. Een document voor registratie van de 
2012. verzorgingen bij de EHBO-koffer bewaren. 

Personeel informeren over de reg_istratieplicht. 
Is aangegeven met pictogram. 

Signalisatie en aanduidingen 
· De pictogrammen zijn aangebracht. Rookverbodsteken aanbrengen op alle 

Rookverbodstekens ontbreken. 2008. buitendeuren van de lokalen. 
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Qmsc)lrijving Gevaar I Risico Vo_orstel Beslissing Wie Datum Evaluatie I 
bestuur 

Brandbestrijdingsmaterieel 
Muurhaspels ontbreken. Onvoldoende blusmiddelen Aanbrengen en monteren van muurhaspels met 
wanneer ·een brand zich ontwikkelt . 2001. axiale voeding en muurhydrant. Advies 

brandweer vragen. 
Doorgangen en evacuatiewegen 

Geen belemmeringen voor vlotte doorgang. I 
Meld!ngsmiddel 

Er is geen mogelijkheid om in geval van nood of ongeval Telefoontoestel monteren .in de loods, verdient de 
de hulpdiensten te alarmeren. Inbreuk. 2000. voorkeur, elke ploe_g heeft een GSM. 

Rookbeleid 
Wij hebben een vermoeden dat er nog gerookt wordt in Rookbeleid invoeren en laten toepassen. 

I de refter. 2014 
Voorzieningen voor de werknemers I 

Sanitaire voorzieningen, kleedkamer, kleerkastjes, Voorzieningen aanwenden of ter beschikking 
I wasplaats, douches, refter, verpozinglokaal en toiletten stellen conform het KB van 10.10.2012. 

zijn onvoldoende aanwezig en/of ontbreken . Meerdere 
inbreuken. 2000. 
Er zijn geen kleerkastjes voor het opbergen van zowel de Twee ~leerkastjes per arbeider ·aankopèn en ter 
werkkledij als de persoonlijke kledij. Inbreuk. 2011. beschikking stellen. 

-- -- -- - ---·-~ 

. Advlesverlening & begeleiding- preventie en welzij n - ADVJRGBET 14-09-18 Verslag jaarlijkse rondgang 2014 

11/43 



Werkplaats en magazijnen 

Omschrijving Gevaar I Risico Voorstel E},eslissing Wie Datum Evaluatie 
'-· bestuur 

Metaalzaagmachine 
Toestel is uitgerust met een tuimelschakelaar. Er is De werking van het toestel dierit te stoppen bij 
gevaar VOQ[ continue werking van het toestel bij loslaten het loslaten van de hendel. Bedieningsknop 
van de hendel. 2000. vervangen door een dodemansschakelaar. 
De beweegbare beschermkap van het zaagblad is defect. In afwachting van herstelling of vervanging, het 
Zij kan zonder gereedschap worden weggenomen en toestel buiten dienst stellen. 
terug worden geplaatst~ Dit geeft een vals gevoel van 
veiligheid. 201~. 

Opslag ontvlambare producten 
Opslagkasten werden; aangekocht en geplaatst in het Er de voorkeur aan geven om de opslagkasten te 
atelier waar laswerken worden uitgevoerd. De plaatsen in ruimten waar geen vonken worden 
ontvlambare producten werden gegroepeerd . 2008. veroorzaakt . 

Lasplaats 
Bij laswerkzaamheden verspreidt de lasrook zich it:J de Een mobiel afzuigsysteem aanwenden zodat de 
werkplaats waardoor deze wordt ingeademd. lasrook aan de bron kan weggezogen worden. 
Gezondheidsschade. 2004. 
De werkkledij kan vuur vattèn en is niet bestand tegen of Brandvertragende werkkledij of lederen schort ter 
geschikt voor las- en slijpwerkzaamheden. 2011. beschikking stellen. 
Een tussenniveau, getimmerd in hout , is aangebracht in 'Brandbare goederen .dienen 10 m verwijderd te 
de werkplaats waar ook las- en slijpwerken worden worden van de laszone. 
uitgevoerd. Brandgevaar. 2011-. 

Kleedplaats · 

Er is een idee om een kleedplaats met kleerkastjes op de Kleedplaats inrichten conform de bepalingen van 
verdieping, onder het dak, in te richten. Vrees voor het KB arbeidsplaatsen van 10.10.2012. 
onwettige uitvoering (hoogte, verwarming, netheid) . . 

2006. 
·----· - ---
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,_ 

a~J:issjfl@ Q_ms-cM~iJ~ing G.evaar /1 R<tsi~ö VQ.e:rstgl '#i~ I DatufiTl E'llaluél'tie 
bestuur ~ I 

Brandrisico 
Een open kunststof vuilnisbak staat opgesteld in de Metalen afva lbakken met zelfsluitend metalen 
onmiddellijke omgeving van de slijpmolen . Gensters deksel ter besch ikking st ellen. De bakken op 
kunnen het papier aansteken. 2012. voldoende afstand plaatsen. 

Buitenomgeving 

.~E;l,S{l$singl ' 
~msGilrrijyj{rlg ~e:va'a_r ft. ~i5l$;o Vö!')·rstteJ :p..eS:.tTJ ûr 

Wie ! IDatUfiTl J:valuatie 

Stapelplaats verkeersborden 
Verkeersborden en palen staan verticaal, tegen een wand Een systeem voor ordelijke en ve ilige stockage 

~anleunend, gestockeerd (niet zo ordelijk). Er is gevaar van borden en palen voorzien ~ 

~ oor wegglijden, omvallen en verwonden van personen . 

~ 012. . ' 
v e toestand was verbeterd in 2014. ' · Opvolgen . 

Val- en struikelgevaar 
De openingen van de metalen rooster over de kuil waar De openingen in het rooster verkleinen. 
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. 
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Omschrijving Gevaar 1 Risico Voorst~! 
Beslissing 

Wi~ Datum Evaluatie bestuur 
Orde en netheid .. 

Stapeling en plaatsing van de goederen in de buiten- Ruimere stockageruimten voorzien. 
omgeving geeft geen ordelijke indruk. De opslagruimten 
zijn overvol. Er is plaatsgebrek en gebrek aan ruimte . 
2012. 

Voorkomingsbeleid 
Er werd in de loop van het voorbije jaar in de loods De GD-PBW een lijst van de arbeidsmiddelen 
ingebroken . Een heel deel arbeidsmiddelen werden bezorgen met de nodige documenten zodat een ! 

' 
gestolen en dienden dan vervangen te worden. · verslag van schouwing voor indienststelling 
De procedure van de drie groene lichten werd niet (regularisatie) nog kan opgesteld worden. 

I 
opgevolgd. 2013 
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GEMEENTESCHOOL BEKKEVOORT, Staatsbaan 181 te 3460 Bekkevoort 

Datum bedrijfsbezoek: 18 .09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS -Schepen 
H. GOEDHUYS -Secretaris 
M. VAN HOOFSTAT- Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 
L. LAEREMANS - Directrice 

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND-Poetsvrouw OCMW (ACV) 

Algemeen 

<~Jvl~clilrij\{ina 6.e'ltaar I Rlsj_'Ç_~ Vo:orstel 

EHBO 
Is aanwezig op 3 plaatsen. 
Verantwoordelijke voor geregeld nazicht 1s aangeduid. 

' 
Er zijn 2 hulpverleners met basisopleiding EHBO. Jaarlijks opfrissing voorzien . 
Alle leerkrachten ontvingen een beperkte opleiding EHBO. 3-jaarlijks herhalen. 
Verzorgingen EHBO worden geregistreerd. 

Orde en netheid 
De toiletten zijn proper. 
De lokalen zijl) proper en goed onderhouden. 

Signalisatie en aanduidingen 
De pictogrammen zijn aangebracht. 

Doorgangen en evacuatiewegen 
Er zijn geen belemmeringen. 

Veiligheidsverlichting 
. 

Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT- Preventieadviseur 

Be~lissing Wie Qatum Evaluatie 
be_stuur 

Ontbreekt in de blokken 3 en 4. Inbreuk. 2000. Veiligheidsverlichting aanbrengen in de 
evacuatiewegen. 
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Omschrijving Gev.àar 1 Risico \too~sttel 

Brandbestrijding 
Muurhaspels ontbreken in. blokken 3, 4 en in de sportzaal. I Muurhaspels met axiale voeding aanbrengen 
2007. . zodat het ganse gebouw bereikbaar is m~t de 

waterstraal. Minimaal wordt één haspel 
aangebracht in de sportzaal, één in de gang van 
blok 3 en één in blok 4. 

Onderhoudspro~ucten 

Het is onduidelijk of een inventaris van 
onderhoudsproducten en MSDS-fiches beschikbaar zijn . 
De school heeft deze niet in zijn bezit. 2009. 

Infrastructuur 

De inventaris van onderhoudsproducten. opzoeken 
of opstellen en overmaken aan de 
arbeidsgeneesheer en de school. · 

Er is vooral een tekort aan kleine lokalen voor begeleiding I Uitbreidingsmogelijkheden naga~n en ter 
van de kinderen. 2012. 
De refter is te klein. 2012. 

Matten 
Verschillende matten zijn versleten. ·2013. 

Brandbare versiering 
Versieringen worden opgehangen aan de lampen . 
Brandgevaar. 2014 

beschikk~ng stellen van kleine lokalen. 
Uitbrèidingsmogelijkheid nagaan. 

Te vervangen. 

Versieringen van de lampen verwijderen. 

Beslissing 
bestwur. 

Wie Datum I Evaluatte 
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Blok 1 (oud gemeentehuis) 

Qmschrlj~ing Geva:ar I Risico B'esUssin@ -- ~ 

Evaluatie Voorstèl bestuur Wie _Datum j 
-

Secretariaat ' 

Kabels voor kantoorapparatuur tiggen achter het bureau De kabels bundelen met kabe lbinders en ordelijk 
op de vloer. Ze zijn· hinderlijk bij poetswerkzaamheden. ophangen àan hét bureau. 
2012. 

Zolderverdieping 
De vloer vertoont meerdere grote barsten. Er zijn gaten Geen goederen stockeren op de zolder, gaten 
gekapt voor uitgevoerde stablliteitsstudie. 2003. dichten en het advies van de stabiliteits ingenieur 

opvolgen. i 

Blok 2 

Qm~h-rijving; GevaàF J ~isJ~e Voerstel 
Beslissing Wie . Datrum ~ Evaluatie 
b~stuur 

Stookplaats met gasketel -
Geen stockage van brandbare goederen. 

Val- en struikelgevaar 
Het waterklokje en bétonnen goot t .h.v de nooddeur, Het niveauverschil wegwerken door een plaat op 
waar dagelijks rijen kinderen passeren, ligt 5 à 10 cm · de goot met rooster te voorzien. 
lager dan de klinkers. Risico op omslaan van 
voeten/enkels. 2010. 
Roc;>sters van watergreppels op de speelplaats zijn Roosters vervangen. ., 
gebogen en krullen naar boven wat struikelen bevordert. 

' 2010. 
I 

------ --- ---- --
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Omschrijving Gevaar J Risico Voórstêl 

Verlichting 
De armaturen van de verlichting op de verdieping hangen I Armaturen vastzetten. 
los op meerdere plaatsen. 2013. 

·····~ - \A ·• . 
De armaturen van de verlichting in de gang op het I Armaturen vervangen en vastzetten. 
gelijkvloers vertonen gebreken (glas gebarsten en hangt 
los). 2014 

Beslissing 
eestuur Wie Datum I Evaluatie 
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Blok 3 

Omschrijving Gevaar 1 Risico 

Leraarslokaal 
De brandblusser is verstopt achter de. kapstok. 2013 

\LooFstel 

·Interventlemateriaal steeds vrijhouden . Kapstok 
te verplaatsen. 

Beslissing 
bestyur 

Wie Datum I Evaluatie 

Een kabel van een pc ligt op de grond in de doorgang 1 Kabel te verwijderen. 
(ingang leraarslokaal). Kans op blijven achterhaken en val 
van PC. 2014. 
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Blok 4 (kleuterblol:<) 

Grmsnhriijxl.in§ ·{;_e:v'aàr 7 B.Lsl~m 

EHBO 
Koffer is opgehangen in de gang. 

Kleuterklas 18 
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 

Doucheruimte 

\t€>.0r-5teJ 

Spiegel te verwijderen. 

De douche wordt niet of zelden gebruikt waardoor h.et I De boilertemperatuur op minimaal 60°C instellen. 
water in de leidingen langdurig stilstaat. Er ontstaat risico Geregeld de douchekop onderhouden (ontkalken) 

voor groei van 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. 

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). 

ge:sfiss1ng 
ID,g_S.tltJJ u r 

' 

Wie Datum 11 Evalualie 
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~ms:thrijVililQ Gev;uw I RlsicQ Voorstel 
Beslissjng 

Wie ,, Datum Evaluatie 
bestuur 

Speelterrein -
De planken, aangebracht rondom de boord van de Boordplanken vervangen, eventueel door 
zandbak, vertonen op meerdere plaatsen barsten van schokdempend materiaal. 
meer dan 8 mm. Gevaar voor breuk van vingertjes. 
2012. 
De zandbak is vrij toegankelijk voor huisdieren die er hun Een net voorzien dat aangebracht dient te worden 
behoefte in kunnen komen doen. 2012. buiten de schooluren. 
De betonnen boord rondom het bodemmateriaal van het Materiaal met schokdemping aanbrengen op de 
speeltuig heeft scherpe randen, vooral gevaarlijk bij boord: 
valpartijen. 2012. 

~--
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LOl EN ZITDAGLOKAAL OCMW ASSENT, Dorpstraat 16 te 3460 ASSENT 

Dit gebouw is momenteel niet in gebruik. Wij hernemen de punten van vorig jaar. Deze zijn te beschouwen als aandachtspunten voor zowel het bestuur als 
voor de GD-PBW. 

Algemeen 

Qm:sghr.jjvinll ~Gl?~CI~f A ~fll~i_:ç:§. \io!l?...~tf;l 
~e_sUg;l,fig 1 

\!Yte Qatum E1{~u_ç~tie 
lt~.l4W ~ 

EHBO 
Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is niet gekend. Verantwoordel ijke voor geregeld nazicht 
Risico op onvolledige EHBO. 2001. Çlanstellen. 
Is aanwezig. 

Orde en netheid 
De toiletten zijn proper. 
De burelen zijn proper en goed onderhouden. 

Signalisatie en aanduidingen . 
De pictogrammen zijn aangebracht. 

Doorgangen en evacuatiewegen . 
Er zijn geen belemmeringen. 

Stabiliteitsproblemen 
Het gebouw vertoont meerdere aanzienlijke, Het advies van de stabiliteitsingenieur opvolgen. 
zorgwekkende barsten in zowel de binnen- als Ontruimen wanneer nodig. 
buitenmuren. Een stabiliteitsonderzoek is aan de gang. Afwegen of de kosten voor het behoud, de 
2012. herstelling en de verbeteringen in het kader van 

rationeel energieverbruik en EPe-regelgeving 
voor het gebouw verantwoorde uitgaven zijn. 

---- - -----
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-
Oms~chrijving Gevaar I Risico Voorstel 

Beslissing 
Wie Datum Evaluatie 

bestuur ··-

Buitenschrijnwerk 
Houten ramen bevatten nog enkel glas. Het hout vertoont Overwegen om ramen en glas te vervangen door 
verrottingsverschijnselen, duidel ijk op te merken aan de onderhoudsarme ramen met isolerend glas. 

· ramen van de appartementen aan de achterzijde van het 
gebouw. Het buitenschrijnwerk bevat nog enkel glas. 
2012. 

Branddetectie 
Autonome b_randqetectoreri zijn aangebracht. Ze zijn Oe rookmelders onde'rhouden en testen volgens 
mogelijk nog van het oudere ionische type met de voorschriften van de fabrikant. 
radioactieve bron, waarbij de batterijen op geregelde Bij vervanging: 
basis (jaarlijks) dienen vervangen te worden. • de oude (ionische) inleveren op het . 
Er zijn geen gegevens bekend van het geregeld testen en containerpark; 
preventief onderhoud. Ze zijn mogelij k nog van het type • het nieuwe type optische rookmelders met 
met radioactieve bron·. 2 0 12. verzegelde lithiumbatterij .met 10 jaar 

levensduur voorzien, die voldoet aan de norm 
NBN EN 14604. 
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Kelder 

Qmschriáving G ... e~~ar l Risico ~ Voorst~( 
Beslissing Wie D·att:Jm Evaluatie 

·- bestuur . --
Stookplaats met mazoutketel 

Is niet gecompartimenteerd t.o.v. de Stookplaats en brandstofopslagplaats uitrusten 
I 

brandstofopslagplaats en het gelijkvloers. Inbreuk. Risico met een zelfsluitende Rf-deur· van 1 uur. · 
op snelle uitbreiding van brand en .hevelwerking brandstof 

I 

' 

bij leidingbreuk. 2000. 
Automatische brandblusser is aanwezig. 
Geen stockage van brandbare goederen. Controleren of onder- en bovenverlucht ing 
Er is sprake van een omvorming van de stookplaats naar rechtstreeks naar buiten aanwezig is en/of ze 

gas. 2009. voldoende diameter heeft. 
Verwijdering mag enkel gebeuren door een 

Analyse van kalkhoudende isolatie rondom de CV- erkend verwijderaar. Er dient voor gezorgd te 

leidingen heeft uitgewezen dat de isolatie asbesthoudend ·warden dat geen stof vrijkomt. Signalering aan de 

is. 2010. toegang van de keider is aan te brengen. 

Kelder 
De kelder is niet gecompartimenteerd t.o.v. de rest van De kelderru imte compartimenteren t .o.v. het 

het gebouw of bouwlagen. 2009. gelijkvloers door na te gaan of de onderzijde van 
de verdiepingstrap voldoende weerstand tegen 
br.and heeft (1 uur) en het monteren van eèn Rf-
deur van 112 uur of EI130. 

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

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging : . W. LENAERTS - Schepen Externe Preventiedienst : ·s. THIJS - Arbeidsgeneesheer 
M. VAN HOOFSTAT- Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND ~ Poetsvrouw OCMW {ACV) Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT- Preventieadviseur 

Algemeen 

- - -
B'gsll~S.il!~ ' -

<:lr:t:~.se:h.J;:id\:tifilg)~le'Vlqa.tr I! Ri~P'-J:> \lG.®res.t~l ~Lg Q.s~ym .~'bsJYêJig .. ttesJiY,pr - l.. 

EHBO ' 

Is nu voorzien en aangeduid met pictogram. 
Verantwoordelijke voor geregeld nazicht is aangeduid. 

Orde en netheid -
De toiletten zijn proper. 
De lokalen zijn proper en goed onderhouden. 

Signalisatie en aanduidingen 
De pictogrammen zijn niet volledig i001. Pictogrammen aanvullen t.h.v. de vernieuwde 

deuren. 

Doorgangen en ~vacuatiewegen 
Er zijn geen belemmeringen. 
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------0rmsth:rijVing :<s.èv.aar 'f/ "Rtsico \z.ö0:r.stel B'esris,?lri§ Wie : "'~atum Eval-uatie 1 

~s,tu~r . I 

Gasstookplaats 
De Rf-deur van de stookplaats sluit niet automatisch. De goede sluiting controleren en herstellen. 

I 

2007 . . 

De mazoutketel is vervangen door een gasketel: Hiervoor Attest zoa ls: gehabiliteerd installat eur of 
werd aardgas aangelegd. De nodige keuringen en keuringsattest EDTC en dichtheidsattest EANDIS. 
attesten zijn niet ter beschikking gesteld voor ·opname in Attest van ingebruikstelling van de :ketel met 
het vei ligheidsreg ister van de preventiedienst. 2012. gasvormige brandstof, afkomstig van de 

insta llateur, is t e bezorgen. 
Er is opslag van brandb.aar materiaal (verfopslag, borstels Materiaal te verwijderen . 
en aftrekkers) . 2014 

Buitenverlichting 
Op de halogeenspot met bewegingsmelder boven de Voorlopig de stroom uitschakelen en e~ns het 
toegang tot het gebouw is een duivennest. In werking en nest is uitgebroed, het nest weghalen en anti-
bij opwarming kan het droge materiaal aangestoken duivenstrips aanbrengen . 
worden en brand veroorzaken. 2010. · 

Val- en struikelgevaar 
De hoeken van de mat (n de inkomhal zijn opgekruld . De opkruilende gedeelten wegsnijden en/of 
2012. hoekprofielen aanbrengen. 

• 
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Omschrijving Gevaar I Risico 

Turnzaal 
De buitendeur van de turnzaal wordt niet gebruikt als 
toegang door de verenigingen en is niet te allen tijde te 

openen. 2007. 

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 

Voerstel 

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. 
Een omkasting aanbrengen over het geheel. 

aanstoten en er is een verhoogde kans op lekken. 2012. I Spiegel te vervangen door veiligheidsglas of folie 
De spiegel is gebarsten. 2013. I plaatsen. 

Sporttoestellen 
Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke 
controle. 2013. 
De mat is gescheurd. Val- en struikelgevaar. 2013 · Mat te vervangen of te herstellen. 

Beslissing 
bestuur 

Wie Datum I Evaluatie 
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VluGhtwegen 
In cje lange gang zijn 2 buitendeuren die uitgeven op het 
speelterrein. Geen van beide zijn te allen tijde te open . 
2012. 

1 ruit van de deur is onderaan gebarsten. 2014 

Lokaal Stekelhees 
In dit lokaal bevinden zich schoonmaakproducten (wc
reiniger). Deze producten zijn bereikbaar voor de 

· kinderen. 2014 

\~l'ê~FStêl 

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 a.anbrengen van ee!l paniek
sluiting, boven het aanbrengen van een cilinder 
met draaiknop of noodsleutelkastje. · 

Raam te vervangen door veiligheidsglas. 

Producten steeds achter slot bewaren. 

!DesUss:il\1~ WLe IDátl!JiîA 11 Evaluatie 
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Oms<thrijvlng Gevaar I Rlsico Voorstel BèsJls_sing Wie D'atum Evaluatie 

- besty4.r 
Speelterrein 

Het speelterrein· wordt ûitgebaat door Stekelbees. De Contractueel betJingen dat de verplichtingen, 
speeltoestellen zijn eigendom van Stekelbees. 2012. 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 bedr ijfsbezoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging:· M. VAN HOOFSTAT- Deskundige Mobiliteit en Patrimonium Externe Preventied ienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 

Werknemersafvaardiging: I Interne Preventiedienst : K. VANREYMENANT- Preventieadviseur 

Algemeen 

_.., -
1· fites'lissln:~ 1 · Q~tum I 6m_schrljvln~ G#:vaar .f 7Risico \tQ0.FS:f~l Wi~ Evaluatie 

. .. , .-. -· ., - ~ llte'S~\..IUr t 
' 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. 
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Kelder 

Beslissing 
.. 

Q.msc::hrljv.lng Gevaar 1 Ristco \leorstel Wie Datum~ t Evaluatie ~ b-estuur ' 
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. Een deurdranger aanbrengen zodat de deur -
2007. zelfsluitend is. 
Het deurblad van de Rf-dewr is beschadigd t.g.v. water. De Rf-deur vervangen. 
Hierdoor bezit zij niet meer de vereiste weerstand tegen ' 

brand. 2011. 
Kelderdeur 

De Rf-deur is niet zelfsluitend of zelfsluitend bij brand. Een deurdranger aanbrengen zodat de deur 
2007. zelfsluitend is. 

- -----
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Jeugdcentrum "De Zwik" 

Omschrijving Gevaar I ~isico 
Orde en netheid 

Te verbeteren. 

Berging 
De microgolfoven is vuil. 2,013. 

Verdieping 

Omschrijving Gevaar I Risico 

Noodladder .• 

In het lokaal is een Jomy-noodladder aanwezig. Wordt 
deze jaarlijks gecontroleerd? 2014 
Instructies zijn aanwezig. 

-- ----

Voorstel 

Poetsbeurt inlas·sen. 

. ~ - )-;; 

VoQrstel 

Gekwalificeerd persoon of EDTC aanstellen om 
Jomy-noodladder jaarlijks te controleren. 

---------------------- -------- --------

Beslissing) 
bestuur 

B'eslissjng 
IDestuur 

---- -

Wie Datum I Evaluatie 

Wie Datum Evaluatie I 

I 
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..._, 

\t'®.0:rsllel Datum 11 Evaluatie 

Toog 

Achter de toog bevindt zich een boiler die via een 1 Aansluiting is te verbeteren. 
verdeelstekker wordt aangesloten. Risico op overbelasting 
of brandgevaar. 2013. 
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Jel,.lgdlokalen ( oudè school) 

Doorgangen en evacuatiewegen 

De nooduitgang naar de speelweide is niet te allen tijde t~ 
openen. 2009 

Lokaal toneel 
Het plafond is los en de armatuur hangt los. 2014 

. . 
In het lokaal staat een ladder zonder antislipschoene_n. 
2014 

~ 

Voorst~! 

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. 

Plafond te herstellen en armatuur bevestigen. 

Ladder onmiddellijk te verwijderen. 

Wie Datum 11 Evaluatie 
r 

Adviesverlening & begeleiding - ·preventie en welzijn- ADVJRGBET 14-09-18 Verslag jaarlijkse rondgang 2014 

34/43 



Omschrijving Gevaar I Risico 

Gang 

Er is stockage van gasflessen. 2014 

Voo'rsttel 

Gasflessen buiten bewaren achter slot, 
beschermd tegen het zonlicht en tegen het 

omvallen. 

Beslissing 
bestuur - Wie Datum I Evaluatie 
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KERKHOFGEBOUW, Halensebaan Z/N te -3461 Molenbeek-Wersbeek 

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS- Schepen Externe Preventiedienst: S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 
M. VAN· HOOFSTAT- Deskundige Mobiliteit en Patrimonium 

Werknemersafvaardiging: M. VANSCHOONLAND- Poetsvrouw OCMW (ACV) Interne Preventiedienst : · K. VANREYMENANT- Preventieadviseur 

Algemeen 

Om.s.s:.h~üV:i.r}'g G""ey-ag:r 7 flisieo \Zo_pr:stel 
~~sl·fssj'r-r@ Wie r 'Daty~ I ,El!(aJuatie I 
!D~Sl\.J Üf 

Orde en netheid 
Het bezoek.erstoile~ is proper. 

Signalisatie en aanduidingen 
De pictogrammen ontbreken. 2005. Deze kunnen, mits toelating, door de GD-PBW 

worden aangebracht. 

Voorzieningen 
Toilet met waterspoeling is aanwezig. 

vyaterkraan is aanwezig. . 
Er is geen e lektriciteit aanwezig_. 

Open bergplaats 
Een aluminium trapladder met ernstige gebreken is De trapladder is niet meer geschikt voor verder 
aanwezig . Zij draagt geen inventarisnummer. 2012. · gebruik en is te verwijderen uit het werkmilieu. 
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KERKHOFGEBOUW, Pastorijstraat te 3460 ASSENT 

Datum bedrijfsbezoek: 18.09.2014 

Werkgeversafvaardiging: W. LENAERTS - Schepen Externe Preventiedienst : S. THIJS - Arbeidsgeneesheer 
M. VAN HOOFSTAT-Deskundige Mobi liteit en Patrimonium 

Werknemersafvaardiging : M. VANSCHOONLAND-Poetsvrouw OCMW (ACV) Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT- Prevent ieadviseur 

Algemeen 

-
eeslissin~ Om~chrijvlng Geváqr I Risico VoorsJel Wie Datum Evaluatie 
bestuur 

EHBO 
Is aanwezig in de voertuigen. 

Orde .en netheid ·' 

De bezoekerstoiletten zijn niet zo proper. Geregeld .. poetsen is aangewezen. 

Vuilbakjes voorzien voor papieren handdoeken. 2014 
Signalisatie. en aanduidingen 

De pictogrammen ontbreken. 2005. Deze kunnen, mits toelating, door de GD-PBW 
worden aangebracht. 

Voorzieningen . 

Warm, koud water en douche zijn aanwezig. 

Bergplaats 
In de bergplaats hangt een onaangename geur. Het Een natuurlijke verluchting creëren door 
lokaal wordt zelden of niet verlucht omwille van een lage verluchtingsgaten met rooster aan te brengen in 
gèbruiksfrequentie. 2010. de· buitenmuren. 

--- --- - - -- -- ·- -
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NOOT : De aangehaalde punten kunnen b~st 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 èn 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. 

7. Recent(! wetgevingen 

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats, BS 23.04.2014. 

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd· gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 
2014. Het treedt in werking op 3 mei 2014. 

Dit kon inklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbesch.ermlng (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de 
werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie 
van preventiemaatregelen, gedefinieerd do.or de. wetgeving betreffende het welzijn van de we.rknemers. 

Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten 
gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico's eigen aan de 
onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen, met als doel, volgens hiërarchie: 

1. brand voorkomen; 
2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in 

gevaar te bren,gen; 
3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; . 
4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken; 
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken. 

Adviesverlening & begeleiding - preventie en welzijn - ADVJRGBET 14-09-18 Verslag jaarlijkse rondgang 2014 

38/43 



Het koninklijk besluit .legt echter nog een zeker aantal specifieke preventiemaatregelen op. Onder andere: 

• 

• 
• 

• 

• 

Het legt elke werkgever op om een brandbestrijdingsdienst op te richten waarvan de samenstelling en de middelen worden bepaald ih functie van de 
aard van de activiteitent het _ aantal personen · dat aanwezig kan zijn in de onderneming/ het specifiek brandrisico, de uit te voeren 
preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken. 

Het voorziet bepalingen betreffende evacuatiewegent uitgangent nooduitgangen en nooddeuren . 

De reglementaire bepalingen op gebied van opleiding en informatie van werknemers 1 periodieke controles eri aankoop en gebruik van 
beschermingsmiddelen tegen brand1 werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen die worden opgelegd door _de c:;odex welzijn op het 
werk op gebied van deze materies. 

Het koninklijk besluit houdt rekening met situaties waarin verschillènde ondernemingen aanwezig zijn _op eenzelfde arbeidsplaats en deze waar 

werkzaamheden worden ':Jitgevoerd door externe ondernemingent via het veralgemenen van de praktijk van de vuurvergunni~g. 
Om zich te verzekèren van het beheersen van alle elementen die samen ·het brandpreventiebeleid vormenr wordt de werkgever gevraagd om 
procedures te ontwikkelen (onder andere voor de ·evacuatie1 het gebruik van beschermingsmiddelen) en een brandpreventiedossier bij te houden 
bestaande uit een geheel van documer\ten1 ·waarvan de lijst is vastgelegd door het besluit . 

Voor de eisen in verbandmet de constructie van gebouwent blijven de bepalingen van artikel 52 van het ARAB van toepassing. Ze zullen worden aangepast 

in een later volgend koninklijk besluit. 

Het koninklijk besluit va-:- 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op· het werk, BS 28.04.2014. 

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de ·preventie van psychosociale risiC0 1S op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het Qaat om 

twee wetten en een koninklijk besluit: 

Deze wetgeving treedt in werking op 1 september 2014._ De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving heeft aangebracht zijn de volgende: 

• Voortaan is er sprake van "psychosociale risiC01S op het werk1
'. In de wetgeving werd een definitie van dit begrip opgenomen. De wettelijke 

bepalingen hebben betrekking op de preventie van het geheel van de psychosociale risico's en zijn niet langer enkel gericht op de preventie van 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader van het preven_tiebeleid van de onderneming dient rekening gehouden te 
worden met de psychosociale risico'sr zoals dit ook geldt voor alle andere risico's die de gezondheid en 9e veiligheid van de werknemers kunnen 
aantasten. 
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• De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de prÉ:wentie van de psychosociale risico's, namelijk de werkgever, de hiërarchische lijn, het 
comité voo.r preventie en b~schermin_g op het werk, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur
arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op het werk, alsook de uitwisseling van informatie tussen deze 
actoren werde.n verduidelijkt . . 

• Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon: 

Nieuwe onverenigbaarheden werden ingevoerd; 
De verwijdering uit zijn functie kan gevraagd worden door de werknemersvertegenwoórdigers in het comité; 

Het volgen van een opleiding van 5 dagen, waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk besluit, wordt opgelegd àlsook het volgen van 
een jaarlijkse supervisie . De instellingen die deze opleiding organiser:en moeten voldoen aan bepaalde criteria en zullen opgenomen worden 

op een lijst gepubliceerd op de website van de FOD WASO; . 
De preventieadviseur van de interne dienst zal automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uitoefenen . 

• Er werden mecha.nismen uitgewerkt die de preventie van de psychosociale risico's op het collectieve niveau bevorderen: 
Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld kan gevraagd worden door het comité of een lid van 

de. hiërarchische lijn; 
De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst l;lehandeld door de werkgever in overleg met het comité of de 

va kbondsafvaa rd i ging. 
• Wanneer de preventie op . collectief niveau niet heeft kunnen voorkomen dat er zich schadelijke situaties voordoen, heeft de werknemer die meent 

gezondheidsschade te ondervinden door psychosocial.e risico's op het werk toegang tot interne procedures die werden uitgebreid naar het geheel van 
de psychosociale risico's op het werk (en die niet langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). Men spreekt 
voortaan van een verzoek tot informele of formele psychosociale Interventie en niet langer van een met redenen omklede klacht. 

• De specifieke procedure voo'r geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd behouden en verbeterd. De befangrijkste 
wijzigingen die aan deze procedure zijn aangebracht, zijn de volgende: 

Verruiming van de definitie van pesterijen op het werk zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als 
onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan èfe herhaling een onrechtmatig gedrag vormt; 
De mogelijkheid .voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren wanneer deze manifest geen geweld, pesterijen 
of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden; 

De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies mee te delen, bewarende maatregelen voor te 
stellen wanneer de ernstvan de feiten dit vereist; 
Herkadering van de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten; 
Inkorting van de termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies moet meedelen aan de werkgever; 
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Het info~meren van de partijen over de inhoud van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten; 
De verplichting voor de werkgever om de. partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek; 
De verplichting ·voor de preventieadviseur psychosocialé aspecten om, in twee hypothesen, een beroep te doen op de inspectie het Toezicht 
op h~t Welzijn op het Werk wanneer de werkgever niet de nodïge maatregelen heeft getroffen; 
De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditor·aat hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de 
verklaringen die werden afgelegd tijdens de interne p_rocedure; 
Uitbreiding van .de bescherming naar elk type maatregel die wordt gètroffen als repr·esaille voor het formele verzoek van de werknemer. Maar 
eveneens beperking van de bescherming van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend (bij de inspectie, politie of het 
auditoraat): de bescherming kan slechts wörden ingeroepen wanneer deze externe klachten werden ingediend nadat geprobeerd werd de 
formele procedure bij de preventieadvis~ur psychosociale aspecten toe te passen. 
De mogelijkheid voor het slachtoffer 'van geweld; pesterijen of ongewenst seksueel gedrag om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire 
schadevergoeding tot herstel van dEl morele en materiële schade te vorderen . 

Koninklijke besluiten van 24 mei .2014 betreffende de wijzigingen over gezondheidsteezicht ~n financiering externe diensten, B.S. 
23.05.2014. 

KB Tarifering 

Dit KB voorziet in een . aanpassing van de financiering van de externe diensten tegen 2016. De toekomstige financiering gebeurt op basis van de 
hoofdactiviteit en de grootte van ·de onderneming, voordien was dit gebaseerd op "onderworpen" en "niet-onderworpen" werknemers aan het periodiek 
medisch toezicht. 
Tarieven 
Er komen 2 tarieven: 
• een standaardtarief: 87 euro per werknemer (55 euro voor bedrijven met maximum 5 werknemers). 
• een verlaaç;Jd tarief: 52 euro per werknemer (35 e~,Jro voor bedrijven met maximum 5 werknemers). 
Berekeningsbasis 
De bijdrage wordt berekend op basis van het aantal werknemers die gedurende minimum 45 kalenderdagen bij een werkgever zij n geregistreerd. Voor 
werknemers die minimum 45 kalenderdagen bij een werkgever zijn geregistreerd, is de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd. Voor werknemers die 
minder dan 45 dagen bij een werkgever werken wordt per geleverde prestatie betaald, volgens de tarieven die in de overeenkomst tussen externe dienst en 
werkgever worden vastgelegd. 
Tegenprestaties 

In ruil voor het verplicht wettelijk minimumtarief wordt er in het KB ook per type werkgever (van groep A, B, C of D en meer ·of minder dan 6 werknemers) 
exact vastgelegd welke de m·inimum uit te voeren prestaties van de externe diensten zijn. 
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KB Diverse Bepalingen 
-

Dit besluit brengt _wijzigingen aan in diverse uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996, meer bepaald in: 
• het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, 
• het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur, 
• het koninklijk besluit vàn 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia 

op het werk, 
• het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 

• het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk . 

Bepalingen die onmiddellijk in werking treden 

• Rechtstreekse en discrete toegang tot arbeidsgeneesheer: De werknemer kan zich rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur-arbeidsgenéesheer 
indien hij een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting wenst. Hij moet hiervoor niet langer eerst een verzoek richten 

tot zijn werkgever. 
• Inschakeling arbeidsgeneesheer bij toename risico's door toestand werknemer: De werkgever krijgt de mogelijkheid om de preventieadviseur

arbeidsgeneesheer te verwittigen indien hij vaststelt dat de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico's verbonden aan de 

werkpost onmiskenbaar verhoogt. 
• Overleg met andere ·artsen : De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan overleg plegen met de behandelende arts en/ of de adviserend geneesheer 

naar aanleiding van een onderzoek bij werkhervatting of van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. De werknemer moet hiervoor wel 

toestemming geven .. 
• Vermelding van namen en contactgegevens van preventieadviseurs: De werkgever moet zijn werknemers informeren over de opdrachten en taken 

van zijn interne en desgevallend zijn externe dienst, evenals van de preventieadviseurs die in deze diensten werken. Hij . moet namen en 
contactgegevens vah de verschillende preventieadviseurs bekend maken zo_dat elke werknemer op elk ogenblik kan weten wie deze personen zijn en 

waar ze zich bevinden. 
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Bepalingen die in werking treden op 1 januari 2016 

• 

• 

Opheffing gezondheidstoeziçht voor voedingswaren: Het verplicht gezondheidsteezicht voor de werknemers die activiteiten uitoefenen die een 
behandeling of een onmiddell ijk contact inhouden met voedingswaren of -stoffen wordt opgeheven. Ter vervanging wordt onder meer voorzien in een 
opleiding over richtsnoeren en procedures in verband met voedselhygiëne, evenals in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse. 

Opheffing gezondheidstoezicht voor beeldschermwerk: Het verplicht gezondheidsteezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico 
beeldschermwerk wordt opgeheven. In plaats daarvan wordt onder meer voorzien in een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse en passende 
preventiemaatregelen. Na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en van het Comité PBW ·stelt de werkgever de maatregelen vast die 
n.odig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wqrdt 
onderbroken door rustpauzes of andersoortige activiteiten, om de belasting van het werken met een beeldscherm te ·verlichten. 

v~--
K. VANREYMENANT 
Preventieadviseur 
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GEMEENTE BEKKEV90RT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

Ciebouw 

EDTC :Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend Installateur 

21/11/94 
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13/08/09 128/07/10 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG : Werkgever 
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? : Geen attest of gegevens In ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 
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~ Inrrastructuur 
Gebouw SG Installatie 

Tn...,tPI 
HS Hooosoanninqslnstallatie 

Laagspanningsinstallatie 
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BA Brandalarm 
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In_ct. Datom Wtlloerd~r Periodicireit ZU09 2010 zou 2012 2013 
-

EDTC Jaarlijks 
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NVT BP · Jaarlijks · 

? ' BP Jaarlijks 20/08/09 16/08/10 05/10/11 20/04/12 
NVT BP Jaarlijks 19/ 03/09 01/04/10 11/01/11 01/02/12 01/03/13 

28/04/95 BP Zie inventaris 
BP Zie beheersplan 

WG Jaarlijks 27/10/09 27/10/10 28/09/11 09/10/12 17/09/13 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG : Werkgever · 

-
2014 

- -

I 

17/09/14 

? : Geen attest of gegevens In ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17/10/2014 
4113 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

" 

EDTC: E<teme Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend Installateur 

04/12/98 
29/05/02 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de wèrkgever 
• WG : Wer1<gever 

met inbreuken 

~"0~2 2ll'li'3 2014 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT: Niet van toepassing 



17/10/2014 
5113 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

' EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend installateur 

Inlf. DëitU'm 

30/10/98 
30/10/98 
30/10/98 

EDTC 

2.009 2010 

5-jaarlijks 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG : Werkgever. 

Inbreuken 

2011 2012 2013 20'14 

? : Geen attest of gegevens In ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17110/2014 
6/13 

GEMEENTE BEKKEVOQRT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud o·f opvolging 

EDTC : Externe Dienst belast mei· Technische Controle 
El : Erkend Installateur 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG :Werkgever 

met inbreuken 

2'0JJ~ 20ll3 ;2014 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17/10/2014 
7/13 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

21/11/99 
13/03/01 
27/ 03/02 
17/04/07 

PG Propaanqasopslaqplaats N EDTC I· ::.-iaaniiks I I I I I J .I 
. . GI Gasstookinstallatie J ? EI I 2-jaarlijks 

Bibliotheek en naschoolse MI Mazoutstookinstallatie N EI I Jaarlijks I I 1. I I I I 
opvang 
Eugeen Coolstraat 17 Mn M"7nutnncl,.nhn~~ti~>r N P.P 1 ? tnt ~-b"rmvc 1 1 1 1 1 1 1 

3460 Bekkevoort 
013/46 05 55 

EDTC: Exlerne Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend installateur 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG :Werkgever 

? : Geen attest of gegevens In ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17/10/2014 
8/13 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

EDTC: Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend Installateur 

25/02/03 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG :Werkgever 

met inbreuken 

Z0)!3 2014 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT: Niet van toepassing 



17/10/2014 
9/13 

GEMEENTE -BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties~ en toestellen onderworpen aan keuringe!J, nazicht, onderhoud of opvolging 

-. Itlfl'a§tl"U"étudr 
Gebouw ($.€ lJ;st.a".!l'tie 

: _:r"-;;..,t: .. , ~ 
"HS Hooasoanninasinstallatie 

LS Laagspanningsinstallatie 

BI Bliksernafleiderinstallatie 
PL Personenlift 
PG Prooaanqasooslaqolaats 
GI Gasstookinstallatie 

Kerkhofgebouw MI Mazoutstookinstallatie 
Halensebaan Z/N MO Mazoutopslaqhouder 
3461 Molenbeek- vv Veiliqheidsverlichtinq 
Wersbeek BA Brandalarm 

BD Branddetectie 
MH Muurhasoel 
BB Brandblusser 
AI Asbestinventaris 
LB Leqionellabeheersolan 
EO Evacuatieoefenihg 

EDTC ; Externe Dienst belast met Technls·che Controle 
El ; Erkend installateur 

~Äanw.ezi9· 

' iJ.JN, - -~ 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
J 
N 
N 

' ipa'; oa.t:om 
•-c """""'""" ~'.;:;!>. 

14/07/09 

-.. :.- .. ::-- ..ar~...:.·:.E:>P"i~ 

'Uitvo:e!i!f.er P-eri_o:dîlli\-ei~ ia0:09' 2.bil.d' 

EDTC 

EDTC 

EDTC 
EDTC 
EDTC 

EI 
EI 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 

WG 

-
Jaarlijks 

5-iaarlijks 

3 tot 5-jaarlijks 
3-maandelijks 

5-jaarlijks 
2-jaarlijks 
Jaarlijks 

2 tot 5-jaarlijks 
Jaarlijks. 
Jaarlijks 
Jaarliiks 
Jaarlii ks 
Jaarlij ks 

Zie Inventaris 14/07/09 
Zie beheersplan 

Jaarlijks 

BP ; Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG ; Werkgever 

--~--

- - .- ---
2:oi '1 ~o"i:z 
~ -

- h 

i201î3 "'2'&14 
~-

I 
i 
' 

? ; Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT; Niet van toepassing 



"Gebouw 
~ 

17/10/2014 
10/13 

Kerkhofgebouw 
Kerkhofweg Z/N 
3450 Bekkevoort 

• se 

HS 

LS 

BI 
PL 
PG 
GI 
MI 
MO 
w 
BA 
BD 
MH 
BB 
AI 
LB 
EO 

Inrrast~uctuu·r 

Ins~aJiatle 

T.destel. 
Hoogspanningsinstallat ie 

Laagspanningsinstallatie 

Bliksemafleiderinstallatie 
Personenlift 
Propaangasopslagplaats 
Gasstookinstallatie 
Mazoutstookinstallatie 
Mazoutopslaghouder 
Veiiigheidsverl lchting 
Brandalarm 
Branddetectie 
Muurhaspel 
Brandblusser 
Asbestinventaris 
Leoionellabeheersolan 
Evacuatieoefening 

EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend Installateur 

, J~.anwez1g, 
I !J /IHr 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
J 
N 

" N 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Meet §ebeuren 
~~ m,,.~IUI~ Ul!l*l-... ~il~ ~:.=;"-

~~·~'van keuring in rood: keuring~Yv·~·~,. '"v' UOUOvUA~H 
-

•Xn~-. DafutnJ 

14/07/09 • 

t.libro~ef.6en ·Pe ·r.J'o.'dklteit 2o:o;g 2!J.l~01 

-
EDTC Jaarliiks 

EDTC 5-jaarlijks 

EDTC. 3 tot 5•jaarlijks 
EDTC 3-maandeliiks 
EDTC 5-jaarliiks 

EI 2-jaarlliks 
EI Jaarlijks 
BP. 2 tot 5-jaarlijks 
BP Jaarlij ks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Zie inventaris 14/07/09 
BP. Zie beheersplan 

WG Jaarlijks · 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG :Werkgever 

-
20Wll 2-CL1'21 2g ·li3 

il 
2_0~ 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17/1012014 
11/13 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

Infrastructuur, installaties en toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging 

Gebouw 

IPastorijwonlng 
Staatsbaan 152 

EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Er1<end Installateur 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG : Wer1<gever 

met inbreuken 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
Nvr: Niet van toepassing 



Gebouw 

17/10/2014 
12/13 

Hageveld 
Staatsbaan 225 
3460 Bekkevoort 

~. 

< 

SC 

HS 
LS 
BI 
PL 
PG 
GI 
MI 
MO 
w 
BA 
BD 
MH 
BB 
AI 
LB 
EO 

Inr.rastrûGJUur 
Installatie 
.T,oestel 

Hoogspanningslnstallatle 
Laaqspannlnqsinstallatle 
Bliksemafleiderinstallatie 
Personenlift 
Propaangasopslagplaats 
Gasstookinstallatie 
Mazoutstookinstallatie 
Mazoutopslaghouder 
Veiligheidsverlichtlng 
Brandalarm 
Branddetectie 
Muurhaspel 
Brandblusser 
Asbestinventaris 
LegionellabeheerSJlJan 
Evacuatieoefening 

EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend installateur 

Aa·ow.ez_ig 
J/N 

N 
J 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
N 

GEMEENTE BEKKEVOORT 

IMoel;.g.eBeureA 
~ ... """""'J'U~~ VO'I~t;.fl~ .... ~ ~ VVI :O. 1 

Getal van keuring in rood: keuring~ __ - --~ . _ _ _ _ _ _ 
~ -

Ind, OàtJJm 

? 

-
Uity.oerd~r Per.iodloitëit' 2Jl.09 20'10 

EDTC Jaarlijks 
EDTC 5-iaarliiks 
EDTC 3 tot 5-iaarliiks 
EDTC 3-maandelijks 
EDTC 5-jaarlijks 

EI 2-jaarlijks 
EI Jaarlijks 
BP 2 tot 5-jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarlijks 
BP Jaarliiks 
BP Jaarliiks 
BP Zie Inventaris 
BP Zie beheersplan 
WG Jaarlijks 

BP : Bevoegd persoon aangesteld door de werkgever 
WG : Werkgever 

20'11 20~2 20,!3 

--

2014 

? : Geen attest of gegevens in ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 



17/1012014 GEMEENTE BEKKEVOORT 

-, 
- -------------- , -- ----------- -·· ---------·· - .. ·--· ·---,.,-· .. - -·· ., _ _ . ..... ;,-••r ··--· - •••r -··--···--- - · ..,,., • ...,.::.•••::~ 

~:et g·e!;>eurèn 
oJige keUriFiJl ontbreekt ook I 

~ Infrastr~ctuur 

Gebouw SC . Installatie 
Toestel 

HS Hoogspannlngslnstallatle 
lS laagspanningsinstallatie 
BI Bliksemafleiderinstallatie 
PL . Personenlift 
PG Propaangasopslag plaats 
GI Gasstookinstallatie 

Kleedkamers sportpark De MI Mazoutstookinstallatie 
Helde MO Mazoutopslaghouder 
Oude Leuvensebaan Z/N w Veiligheldsverllchtlng 
3460 Bekkevoort BA Brandalarm 

BD Branddetectie 
MH Muurhaspel 
BB Brandblusser 
AI Asbestinventaris -
LB Legionellabeheersplan 
EO Evacuatieoefening 

EDTC : Externe Dienst belast met Technische Controle 
El : Erkend installateur 

Aanwezig 
J/N 

N 
J 
? 
N 
N 
J 
J 
J 
N 
N 
N 
N 
N 
J 
N 
N 

Inél. Datum 

? 

26/06/2012 
? 

Getal van keuring in rood: keuringsverslag met Inbreuken 
-

Uitvoerdel' P-eriodiciteit 2Q09 2010 2011 2012 2013 

EDTC 
EDTC 
EDTC 
EDTC 
EDTC 

EI 
EI 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 
BP 

WG 

Jaarlijks 
5-iaarliiks 

3 tot 5-iaarlllks 
3-maandelilks 

5-laarlllks 
2-laarlliks 
Jaarliiks 

2 tot 5-jaarl ljks 
Jaarlij ks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 

Zie Inventaris 
Zie beheersplan 

Jaarlijks 

BP : Bevoegd pers oon aangesteld door de werkgever 
WG : Werkgever 

20.14 

? : Geen attest of gegevens In ons bezit 
NVT : Niet van toepassing 





17/10/2014 
1/1 

GfHE!NTE lEKKEVOORT 

Hefwuktuloen en toebehoren onderworpen ~•n keurl"oen; n•zlcht en onderhoud 

H/03/2008 

EOTC : E~erne Oien61 belast met Tec;hnfsc::ht Control• 
El : Erkend Install ateur 

EOTC Pertodlok 2716 I 23/9 1191121 13/ 3 I 26/6 I 2319 22/3 I 21/ 6 I 2219 I 20112 

BP : Bevoegd peraoon aangoa\eld door de wer1cgsver 
WG: Werkgever 

'? : Geen altest of ge;evon• In ~n• btzll 
NVT : Niet van leepassing 






