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Opgelet
In de tekst van de brochure worden volgende af-■■

kortingen gebruikt die verwijzen naar de regel-
geving:

 –  Wet = Wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk (waarvan hoofdstuk V bis speci-
fieke bepalingen bevat over geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk) (BS 
van 6 juni 2007);

 –  KB = KB van 17 mei 2007 Koninklijk besluit 
betreffende de voorkoming van psychosociale 
belasting veroorzaakt door het werk, waaron-
der geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk (BS van 6 juni 2007).

Men spreekt hier van Comité PB als men het heeft ■■

over het Comité voor de Preventie en Bescher-
ming op het werk (Comité PB), maar ook over het 
Basisoverlegcomité dat in openbare diensten be-
last is met overleg en advies zoals bepaald in de 
wet welzijn en haar uitvoeringsbesluiten.
De vroegere technische en medische inspectie ■■

werden samengevoegd tot het Toezicht op het 
welzijn op het werk. Deze benaming wordt dan 
ook gebruikt in de brochure.
De preventieadviseur bevoegd inzake geweld, ■■

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag die ook 
een rol speelt bij de preventie van psychosociale 
belasting zal hierna "preventieadviseur psycho-
sociale belasting" worden genoemd.
De interne en externe dienst voor preventie en ■■

bescherming op het werk worden interne dienst 
PB en externe dienst PB genoemd.
Met de functiebenamingen die in deze brochure ■■

worden gebruikt (preventieadviseur, vertrou-
wenspersoon, afgevaardigde, werkgever) worden 
zowel mannen als vrouwen bedoeld. Ook de term 
‘werknemer’ verwijst zowel naar vrouwen als 
naar mannen. 
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Vijf jaar na de publicatie en de grondige 
evaluatie ervan, werd de regelgeving voor 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk midden 2007 gewijzigd. 

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk worden voortaan samengebracht onder de bredere 
noemer psychosociale belasting. Dit begrip dekt  ook o.a. 
stress, bepaalde vormen van interpersoonlijk geweld, 
werkleed of onbehagen in het beroepsleven. De nieuwe 
regelgeving legt sterk de nadruk op risicoanalyse en 
preventie. Inzake pesterijen, ongewenst seksueel gedrag 
en geweld op het werk maakt ze het – bijna – verplicht 
om via de interne procedure te werk te gaan. Voor zover 
die werd ingevoerd door de werkgever. Ze preciseert 
deze procedure en de te respecteren termijnen. Ze 
versterkt het statuut van de vertrouwenspersoon.

Tijdens de evaluatie van de regelgeving had het 
ACV vooral gepleit voor een betere toepassing. ACV 
had wijzigingen gewenst op meerdere vlakken: de 
risicoanalyse en de preventiemaatregelen verbeteren, 
de bescherming van de klager beter verzekeren, de 
bescherming van de vertrouwenspersonen verzekeren 
en hun de mogelijkheid geven een opleiding te 
volgen, maatregelen invoeren voor de oplossing van 

Inleiding
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interpersoonlijke conflicten in ondernemingen. De 
nieuwe regelgeving beantwoordt gedeeltelijk aan die 
wensen, maar de zwakke punten blijven bestaan, in 
het  bijzonder wat de bescherming van de klagers en de 
vertrouwenspersonen betreft.

De uitdaging voor de ACV-afgevaardigden is de 
nieuwe regelgeving beter te doen naleven dan de 
vorige. Dat zal veel aandacht vragen voor preventie en 
voor de collectieve dimensie van fenomenen als stress, 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of werkleed.

Ook moet de angst om over deze kwesties te 
spreken, overwonnen worden. In het bedrijf zonder 
taboe over deze problemen  spreken is een belangrijke 
stap. Een andere uitdaging is om te luisteren naar 
werkneemsters en werknemers die in moeilijkheden 
zitten, zonder vooroordelen. Om ze nog beter te 
kunnen begeleiden in de verschillende stappen en 
procedures.

De doelstelling van deze  brochure is de 
afgevaardigden te ondersteunen bij dit werk. Na 
een algemene voorstelling van de problematiek 
(hoofdstuk 1), worden in hoofdstuk 2 de voornaamste 
begrippen uitgelegd (psychosociale belasting, stress, 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag), 

het regelgevend kader en de verschillende partijen 
die een rol spelen bij preventie, in het bijzonder 
de preventieadviseur psychosociale belasting 
en de vertrouwenspersoon. In hoofdstuk 3 rond 
psychosociale belasting wordt de nadruk gelegd op 
de risicoanalyse. Hier nemen we  alle aspecten van 
psychosociale belasting in beschouwing, ook geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan stresspreventie en in het 
bijzonder aan de strategie om in de onderneming 
een beleid te ontwikkelen voor het verminderen 
van stress en stressmanagement. Geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk worden 
behandeld in hoofdstuk 5, dat de problematiek en de 
specifieke maatregelen bespreekt. En de procedure 
uitlegt waarmee de werknemer die meent het 
slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag gehoord kan worden. Dit hoofdstuk 
bespreekt ook de behandeling van formele klachten 
in de interne procedure , de verleende bescherming 
vanaf het ogenblik dat zo’n klacht wordt ingediend bij 
de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon en het 
naar de rechtbank stappen. Als  bijlagen vind je nuttige 
informatie, zoals een bibliografie en een index.
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Stress, pesterijen, ongewenst seksueel 
gedrag, geweld: collectieve fenomenen

Stress, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, een 
gevoel van onbehagen en werkleed: het is in onze 
samenleveing banaal geworden hierover te praten. 

Tegelijk blijft het dikwijls moeilijk om op de werkplek te 
erkennen dat er stress is, dat de werknemers dagelijks 
leed ervaren, dat bepaalde van hen slachtoffer zijn van 
daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel ge-
drag. Deze fenomenen vinden grotendeels hun oorsprong 
in de beperkingen die bepaalde managementstechnieken 
en een bepaalde werkorganisatie opleggen. Het bestaan 
van deze situaties erkennen is een voorwaarde om ze te 
kunnen bestuderen, er de oorzaken van op te sporen, er de 
mechanismen van te ontdekken om ze nadien te kunnen 
aanpakken. Hier geldt één belangrijke regel: het is abso-
luut verboden  te banaliseren.

Druk op de individuele werknemer
Het doen erkennen van beroepsgebonden stress, het ge-
voel van onbehagen op het werk, misbruik, en er openlijk 

over kunnen praten is een belangrijke stap, voor de vak-
bondskern maar ook voor het Comité PB. Natuurlijk moe-
ten de problemen in hun juiste context worden geplaatst, 
in een collectief kader.

Stress op het werk houdt nauw verband met de werkvoor-
waarden en de organisatie van het werk, beide zijn collec-
tieve aangelegenheden. Een gebrek aan respect, agressie, 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk kunnen niet worden teruggebracht tot een kwestie 
van relaties tussen twee personen. Deze fenomenen heb-
ben te maken met hoe  eenieder zich voor zijn werk inzet, 
binnen een context waarin steeds zwaardere eisen gesteld 
worden aan de werknemers.

De laatste twintig jaar bracht de doorgedreven concur-
rentie een verhoging van het werktempo met zich. Steeds 
sterkere productiviteitseisen veranderen de arbeidsre-
laties. Het management in bedrijven stelt de individuele 
werknemers steeds meer verantwoordelijk. Elke werk-
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nemer wordt apart geëvalueerd. Dat verzwakt de werk-
nemersgroep. Werkgevers vragen steeds meer van hun 
werknemers, dikwijls zonder hen de nodige tijd en mid-
delen te geven. Werknemers zitten gevangen tussen de 
wil om hun werk goed te doen en opgelegde doelstellingen 
die buiten bereik, buiten proportie zijn. Die hele context 
zorgt voor meer stress op het werk, leidt tot spanningen 
bij het kiezen tussen de gevraagde resultaten behalen of 
goed werk leveren. Werknemers hebben het gevoel tekort 
te schieten en alleen te staan.. Naargelang de situatie leidt 
dat tot werkleed, stress, risico van burn-out, een sfeer van 
bezoedelde relaties die de weg kan vrijmaken naar peste-
rijen. Om deze fenomenen efficiënt aan te pakken, is het 
nodig de fundamentele, collectieve oorzaken te kennen, 
die verband houden met de organisatie van het werk, met 
de manier waarop de onderneming wordt geleid en met 
haar personeelsbeleid.

De overstap van vaststellen en analyseren naar handelen 
is een andere moeilijke stap. Handelen wil zeggen: beslis-
sen tot maatregelen ter preventie en ter vermindering van 
stress en ze toepassen, de gunstige voorwaarden voor mis-
bruik als pesterijen weg te nemen en meer algemeen, de 
arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties verbeteren.

Wat psychosociale belasting betreft moet de aanpak de-
zelfde zijn als voor om het even welk risico voor de ge-
zondheid of veiligheid op het werk. Dus niet wachten tot 
er “iets” gebeurt om zich met het risico bezig te houden, 
maar beginnen met de risico’s op te sporen, ze in te schat-
ten en ze vervolgens zoveel mogelijk weg te werken of de 
mogelijke schade te beperken. 

Hoewel men tamelijk goed kan voorspellen wat een risico 
vormt voor de veiligheid op het werk, is het veel moeilijker 
om risico’s van psychosociale belasting te identificeren. 
Wat betekent “psychosociale belasting” juist? Dit begrip 
dekt een reeks fenomenen die hun oorsprong vinden in 
de uitvoering van het werk of die opduiken tijdens de uit-
voering van het werk en lichamelijke of mentale schade 
kunnen aanrichten. Het gaat voornamelijk om beroeps-
gebonden stress, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, 
agressie of geweld op het werk, burn-out, werkleed. Deze 
verschillende fenomenen beïnvloeden elkaar: een situatie 
met veel stress kan het risico op pesterijen vergroten. In 
deze brochure is er naast psychosociale belasting in het 
algemeen ook sprake van stress, pesterijen, ongewenst 
seksueel gedrag en geweld op het werk. 

Psychosociale belasting op het werk

Stress

Geweld
(intern,
extern)

Pesterijen en 
ongewenst 

seksueel gedrag
Werkleed
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Welk collectief syndicaal antwoord?

De werkneemster of de werknemer die moeilijkheden of 
onrecht ondervindt, denkt eerst dat hij de enige is. Als hij 
klaagt over te hoge werkdruk, stress… bij een afgevaardig-
de, doet hij dat vanuit zijn eigen situatie. De afgevaardigde 
moet zich afvragen of dit persoonlijk aanvoelen niet wijst 
op een collectief probleem, op een mechanisme dat ook 
andere werknemers op dezelfde manier treft. De afgevaar-
digde zal dus best niet alleen een individueel antwoord 
trachten te geven. Dit geldt trouwens voor alle problemati-
sche werksituaties, of het nu gaat om een “klassiek” risico 
(risico voor de veiligheid of gezondheid op het werk) of om 
een “psychosociaal” risico (risico op toegenomen stress, 
werkleed, pesterijen). 

Hoe gaat men van de moeilijke situatie van een werknemer 
over naar de collectieve dimensie? De ondernemingskern 
kan verschillende initiatieven nemen, onder andere: 

zich informeren over het bestaan van andere gelijk-■■

aardige situaties in de onderneming, bij de werkne-
mers informatie verzamelen, een kleine rondvraag 
houden…;
(met de vrijgestelde) trachten de oorzaken te iden-■■

tificeren, de gemeenschappelijke mechanismen die 
aan de oorsprong liggen van deze verschillende si-
tuaties;
in een dossier opmerkelijke elementen, gemeen-■■

schappelijke vaststellingen, vermeende oorzaken 
van het fenomeen, te overwegen oplossingen opteke-

nen. Aan de hand daarvan het Comité PB (en/of de 
ondernemingsraad) aanspreken.

De afgevaardigden zullen dan kiezen welke plaats het 
meest geschikt is om deze discussie te voeren. In eerste 
instantie zou dat het Comité PB  moeten zijn, maar andere 
“overlegorganen” zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld, de 
ondernemingsraad om kwesties aan te snijden betreffende 
werkorganisatie en personeelsbeleid.
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Reglementair kader  
en betrokken partijen

Reglementair kader

De preventie van psychosociale belasting past in de logica 
van de regelgeving rond welzijn op het werk. Ze respec-
teert volgende principes:

ze is er vooral op gericht risico’s weg te nemen. Voor ■■

risico’s die onmogelijk kunnen worden uitgesloten, 
moet de schade beperkt worden. Als de risico’s zich 
toch voordoen, moeten ze zoveel mogelijk worden be-
perkt;
ze geeft de voorrang aan collectie preventie- en be-■■

schermingsmaatregelen.

Preventie van psychosociale belasting maakt ook deel uit 
van het dynamische  risicobeheersysteem , d.w.z. dat ze 
vraagt om:

de gevaren op te sporen en de risico’s te analyseren;■■

op basis van de resultaten van de risico-evaluatie ■■

de preventiemaatregelen te bepalen (doelstellingen, 
stappen, middelen en evaluatie- en aanpassingsmo-
gelijkheden);

deze maatregelen in te schrijven in de planning van ■■

het preventiebeleid, d.w.z. in het globaal preventie-
plan (5-jarenplan) en in het jaarlijks actieplan;
de risicoanalyse en de preventiemaatregelen aan te ■■

passen bij elke wijziging van de productie- en ar-
beidsvoorwaarden die het welzijn op het werk kun-
nen beïnvloeden.

Definitie van de voornaamste begrippen

Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk wordt 
als volgt gedefinieerd: “elke belasting van psychosociale 
aard die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het werk 
of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het 
werk, die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke 
of psychische gezondheid van de persoon” (KB, art. 2). 

Verschillende situaties kunnen aanleiding geven tot psy-
chosociale belasting, in het bijzonder die waarbij de werk-
nemers geconfronteerd worden met stress, conflicten, 
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geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk (KB, art. 3). 

Psychosociale belasting kan schade berokkenen aan de 
fysieke of mentale gezondheid en kan gepaard gaan met 
wat men werkleed noemt of een gevoel van onbehagen op 
het werk. De gevolgen ervan zijn zeer divers: pijn, slaap-
stoornissen, hypergevoeligheid, concentratieproblemen, 
agressie, maar ook repetitieve overbelastingsletsels, car-
diovasculaire aandoeningen, depressies, burn-out.

Commentaar: het opnemen van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag bij psychosociale be-
lasting is een echt andere benadering. De bedoeling 
is om niet alleen te handelen op het moment waarop 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of geweld in 
de lucht hangen of te verwachten zijn, maar ook veel 
eerder, met betrekking tot factoren die misbruik kun-
nen uitlokken of aanmoedigen. Men weet bijvoor-
beeld dat gebrekkige communicatie, een hoog stress-
niveau of ondoordacht doorgevoerde veranderingen 
in de organisatie het arbeidsklimaat verslechteren 
en spanningen en agressie uitlokken. Dit kan dan 
weer ontaarden in geweld of pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag kunnen bevorderen.

Het begrip geweld op het werk omvat elke feitelijke situ-
atie waarbij de werknemer of een andere persoon op de 
arbeidsplaats (klant, gebruiker, leverancier…) psychisch 
of fysiek bedreigd of aangevallen wordt bij de uitvoering 
van het werk (Wet, art. 32ter).

Commentaar: Geweld wordt niet beperkt tot fysiek 
geweld, het omvat ook verbaal geweld, bedreigingen, 
beledigingen, enz...

Pesterijen op het werk omvat “ meerdere gelijkaardige of 
uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of bin-
nen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedu-
rende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat 
de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychi-
sche integriteit van een werknemer of een andere persoon 
waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering 
van zijn werk (klant, gebruiker, leverancier) wordt aange-
tast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat 
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzon-
derheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, ge-
baren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen 
inzonderheid verband houden met godsdienst of overtui-
ging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras 
of etnische afstamming” (Wet, art. 32ter).

Verduidelijking: De memorie van toelichting van de 
wet verduidelijkt het volgende " (…)Het herhaald karak-
ter van de feiten slaat evenwel niet op elk gedrag apart 
maar wel op de verschillende gedragingen genomen in 
hun globaliteit. De pesterijen kunnen immers bestaan 
uit meerdere van elkaar losstaande feiten. Het is ove-
rigens van belang in herinnering te brengen dat zowel 
de opzettelijke gedragingen ("die tot doel hebben") als 
de onopzettelijke gedragingen ("die tot gevolg hebben") 
moeten worden in aanmerking genomen.  "
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Commentaar: Pesten is noodzakelijkerwijs een proces 
dat zich uitstrekt in de tijd, het is dus moeilijk om het 
vroegtijdig op te sporen, om te zeggen vanaf welk mo-
ment er werkelijk pesterijen plaatsvinden. Het is bijge-
volg essentieel om grondig aan preventie te doen, om 
aan de bron te handelen inzake factoren die het risico 
van pesterijen creëren of verhogen. Op het moment dat 
pesterijen aan het licht treden is het dikwijls te laat voor 
het slachtoffer, in die zin dat de minst slechte oplossing 
erin bestaat goede ontslagvoorwaarden te krijgen.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefini-
eerd als elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of 
lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel 
of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten 
of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving te creëren (Wet, art. 32ter).

Commentaar: In tegenstelling tot pesterijen impliceert 
ongewenst seksueel gedrag geen uiteenlopende gedra-
gingen gespreid in de tijd. Één keer ongewenst of slecht  
gedrag kan worden gerekend tot ongewenst seksueel 
gedrag.

Stress op het werk is een door een groep van werknemers 
als negatief ervaren toestand die gepaard gaat met klachten 
of disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal 
opzicht en die het gevolg is van het feit dat werknemers 
niet in staat zijn om aan de eisen en verwachtingen die hen 
vanuit de werksituatie gesteld worden te voldoen.

Commentaar: Stress wordt niet gedefinieerd in de 
regelgeving rond psychosociale belasting. Hoger ver-

melde definitie komt uit cao nr. 72 van de Nationale 
Arbeidsraad. De voornaamste elementen van deze cao 
vinden we terug in de regelgeving rond psychosociale 
belasting, die zowel geldt voor de openbare als voor de 
privésector. Men kan er dus van uitgaan dat die defi-
nitie van stress  solide is, ongeacht de sector. Stress op 
het werk wordt hier wel gedefinieerd als een collectief 
verschijnsel, aangezien het gaat om een (spannings)
toestand die als negatief wordt ervaren door een groep 
werknemers. Collectieve preventie- en beschermingsbe-
palingen zijn dus geboden.

Hoe is de regelgeving gestructureerd?

Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk is één van 
de domeinen van welzijn op het werk waarop de wet betrek-
king heeft (wet. art. 4). Bovendien bevat de wet een specifiek 
hoofdstuk over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ge-
drag op het werk (Wet, art. 32bis tot 32octies decies).

Onder de uitvoeringsbesluiten van de wet welzijn op het 
werk vermeldt het KB van 17 mei 2007 expliciet de bepa-
lingen inzake preventie van psychosociale belasting veroor-
zaakt door het werk en bevat ze ook specifieke bepalingen 
voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk.

Enkel voor de privésector vervolledigt de cao nr. 72 over 
preventie en beheer van stress bepalingen uit het konink-
lijk besluit over stress. Eén van die vervolledigingen was 
de ondernemingsraad ook te betrekken bij het stresspre-
ventiebeleid.
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 De Europese kaderovereenkomst over pesterijen, 
ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk 
van april 2007

 Op 26 april 2007 hebben de Europese sociale partners 
een “autonome” Europese kaderovereenkomst over 
geweld en pesterijen op het werk gesloten. Het ak-
koord wordt van kracht in april 2010. Het zal jaarlijks 
opgevolgd worden door de sociale partners en vanaf 
2012 kunnen worden herzien. De toepassing van deze 
kaderovereenkomst zal niets veranderen in ons land, 
vermits we reeds beschikken over een meer volledige 
en meer precieze reglementering.

 De Europese kaderovereenkomst erkent dat pesterijen, 
ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk ern-
stige sociale en economische gevolgen kan hebben en 
verplicht elke werkgever ertoe duidelijk te verklaren 
dat deze praktijken niet getolereerd zullen worden. De 
werkgever zal, na de raadpleging van werknemers en/
of hun vertegenwoordigers, een mechanisme bepalen 
om daden van pesterijen, ongewenst seksueel gedrag 
of geweld te voorkomen, te identificeren en aan te pak-
ken. Deze procedure kan een informele stap omvatten 
waarbij een persoon tussenkomt die het vertrouwen 
van de werkgever en de werknemers heeft. De werkge-
ver zal ondersteunende acties moeten overwegen voor 
de slachtoffers en de schuldigen kunnen sanctioneren. 
Deze bepalingen worden toegepast op de daden van 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en geweld ge-
pleegd door een lid van de onderneming, maar ze zul-
len ook kunnen worden uitgebreid naar de daden van 
derden (klanten, onderaannemers, enz.).

De Europese kaderovereenkomst over stress op het 
werk van 2004

 De Europese sociale partners hebben op 8 oktober 
2004 een kaderovereenkomst getekend over stress 
op het werk. Stress wordt er erkend als een gemeen-
schappelijk Europese bekommernis van werkgevers, 
werknemers en hun vertegenwoordigers. Volgens de 
kaderovereenkomst behoren stress en stressfactoren 
tot de risico’s waarvoor een preventieaanpak op poten 
moet worden gezet. Het levert een algemeen kader 
voor de preventie en voor het uitroeien en aanpakken 
van stressfactoren. De tekst citeert in het bijzonder de 
organisatie, inhoud en werkomgeving. De kaderover-
eenkomst preciseert de verantwoordelijkheid van de 
werkgevers en de deelname en de medewerking van de 
werknemers en hun vertegenwoordigers bij het invoe-
ren van maatregelen om stressfactoren tegen te gaan. 
Over de invoering van de kaderovereenkomst moet  in 
de loop van 2008 een rapport worden opgemaakt.

In België hebben de sociale partners sinds 30 maart 
1999 een akkoord dat verder gaat dan de Europese ka-
derovereenkomst, maar alleen voor de privésector. Het 
gaat om cao nr. 72 van de Nationale Arbeidsraad. On-
dertussen verplicht het koninklijk besluit van 17 mei 
2007 betreffende de voorkoming van psychosociale 
belasting veroorzaakt door het werk alle werkgevers, 
die van de publieke sector incluis, om een stresspre-
ventiebeleid te voeren.
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Wie is betrokken partij?

Hoofdstuk V bis van de wet welzijn, dat gaat over geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en 
het koninklijk besluit betreffende de voorkoming van psy-
chosociale belasting veroorzaakt door het werk zijn van 
toepassing op alle werkgevers en alle werknemers uit de 
openbare en de privésector, alsook op een reeks gelijkge-
stelde personen:
a) personen die, anders dan krachtens de arbeidsover-

eenkomst, arbeidsprestaties leveren onder het gezag 
van een andere persoon, met name:

 –  Alle ambtenaren (ministeries, provincies, gemeen-
ten), vastbenoemde ambtenaren in het onderwijs, 
enz

 Verschillende specifieke werknemerscategorieën zon-
der “normale” arbeidsovereenkomst, namelijk uitzend-
krachten, jobstudenten, werknemers tewerkgesteld 
met een arbeidsovereenkomst dienstencheques;

b) personen die een beroepsopleiding volgen waarvan 
het programma voorziet in een vorm van arbeid (bij-
voorbeeld beroepsopleidingen van Forem, BGDA en 
VDAB);

c) personen gebonden door een leerovereenkomst;
d) stagiaires (die een activiteit uitoefenen in een onderne-

ming in het kader van een onderwijsprogramma);
e)  studenten wiens studieprogramma voorziet in een 

vorm van arbeid die wordt uitgeoefend in de onderwijs-
instelling.

Naast de personen gelijkgesteld met werknemers wordt de 
regelgeving rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag ook toegepast op derden of externe personen die in 
contact komen met werknemers tijdens de uitoefening van 
hun werk. Het gaat om klanten, gebruikers, leveranciers, leer-
lingen, werknemers van een externe onderneming en studen-
ten die niet gelijkgesteld worden met werknemers.

Dienstboden en ander huispersoneel (o.a. personen die 
tewerkgesteld zijn bij particulieren met een PWA-overeen-
komst) vallen enkel onder een deel van de bepalingen rond 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Het gaat 
om bepalingen over rechtsvordering en ontslag.

Preventie van psychosociale belasting is niet voorbehou-
den aan een of andere specialist, heel de onderneming of 
de instelling moet hierbij betrokken worden.
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Partijen betrokken bij de preventie van psychosociale belasting

Samengevat

Betrokken partij Opdrachten betreffende psychosociale belasting

Werkgever
Preventiebeleid organiseren en structureren.■◆

Bij geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag maatregelen nemen om er een einde aan te maken.■◆

Hiërarchische lijn Het preventiebeleid uitvoeren.■◆

Werknemers Meewerken aan het preventiebeleid.■◆

Preventieadviseur Deelnemen aan de risicoanalyse van psychosociale belasting.■◆

Preventieadviseur 
psychosociale  
belasting

Deelnemen aan de risicoanalyse van psychosociale belasting.■◆

Advies geven over de preventiemaatregelen.■◆

 In het kader van de procedure inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag de personen ■◆

die menen het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag opvangen en 
raad geven, met redenen omklede klachten ontvangen en onderzoeken, gepaste maatregelen voor-
stellen aan de werkgever.

Vertrouwenspersoon

 Deelnemen aan de uitwerking van de te volgen procedures voor personen die menen het voorwerp te ■◆

zijn van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
 Deze mensen opvangen en ze raad geven, met redenen omklede klachten ontvangen en onderzoeken ■◆

en ze bezorgen aan de preventieadviseur psychosociale belasting.

Preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer

 De werknemer eventueel doorverwijzen naar de  preventieadviseur psychosociale belasting of de ■◆

vertrouwenspersoon of zelf contact opnemen met deze preventieadviseur als de werknemer daar niet 
toe in staat is.

Preventieadviseur 
interne dienst PB

 In zijn jaarlijks rapport informatie opnemen m.b.t. psychosociale belasting (verkregen van de  preven-■◆

tieadviseur psychosociale belasting en van de vertrouwenspersoon).

Comité PB

Advies over de risicoanalyse en over de preventiemaatregelen.■◆

 Akkoord over de te volgen procedures als feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag ■◆

worden gemeld.
 Akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in het ■◆ Comité PB over de aanstelling van de vertrouwens-
persoon en de  preventieadviseur  psychosociale belasting (als hij verbonden is aan de interne dienst PB).
Zie ook “aandachtspunten” en “ kwesties voor het Comité PB”■◆
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Werkgever

De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijnsbe-
leid in zijn onderneming of zijn instelling, psychosociale 
aangelegenheden inbegrepen. Zijn voornaamste verplich-
ting is het preventiebeleid systematisch en voortdurend te 
organiseren: de risico’s analyseren, de nodige maatregelen 
nemen, de middelen, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden bepalen om dit beleid te realiseren en het aanpas-
sen aan de verworven ervaring en de evolutie van de werk-
methodes en –omstandigheden.
Dat vertaalt zich in  specifieke verplichtingen op het vlak 
van preventie van psychosociale belasting, in het bijzon-
der van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. 
Het gaat er bijvoorbeeld om erover te waken dat de werk-
nemers die het voorwerp waren van daden van geweld 
gepleegd door externe personen op de arbeidsplaats de 
gepaste psychologische ondersteuning krijgen (wet, art. 
32 quinquies). 

Hiërarchische lijn

De leden van de hiërarchische lijn (directeurs, diensthoof-
den, supervisors, meestergasten, enz.) zijn belast met het 
uitvoeren van het preventiebeleid van de werkgever. Ze 
vormen de essentiële tussenpersoon om de toepassing van 
de preventiemaatregelen te verzekeren, in het bijzonder 
inzake psychosociale aangelegenheden waar de werkorga-
nisatie een belangrijke rol speelt.

Werknemers

Werkgevers, interne dienst PB en werknemers moeten sa-
menwerken om een veilige werkplek zonder risico’s voor 
veiligheid en gezondheid te realiseren. Wat psychosoci-
ale belasting betreft, moeten ze positief werken aan het 
preventiebeleid dat ingevoerd wordt in het kader van de 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sek-
sueel gedrag op het werk. Werknemers kunnen het wel-
zijnsbeleid op het werk beïnvloeden, met name via hun 
vertegenwoordigers in het Comité PB door deze vertegen-
woordigers te informeren over de risico’s van stress, ge-
weld, enz.
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Preventieadviseur psychosociale belasting

Hoewel de preventieadviseur die gespecialiseerd is in psy-
chosociale aspecten op het werk een belangrijke speler is, 
moet hij samenwerken met de andere preventieadviseurs: 
die van de interne dienst PB belast met veiligheid, de ar-
beidsgeneesheer en de andere gespecialiseerde preventie-
adviseurs, meer bepaald de ergonomen.

Aanstelling

De werkgever beslist of de opdrachten die worden toege-
wezen aan de  preventieadviseur psychosociale belasting 
worden uitgevoerd door de interne dienst of door de ex-
terne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
(Wet, art. 32sexies §1).

■ Indien hij de opdrachten toevertrouwt aan de interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk, 
wijst hij, na het voorafgaandelijk akkoord van alle 
leden vertegenwoordigers van de werknemers bin-
nen het Comité PB, een preventieadviseur aan die 
gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van 
het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk (die zal nadien in de bro-
chure “preventieadviseur psychosociale belasting” 
worden genoemd).

 Indien geen akkoord wordt bereikt, vraagt de werkge-
ver het advies van het Toezicht Welzijn op het werk. 
Indien er na dit advies nog steeds geen akkoord wordt 
bereikt of indien de werkgever minder dan 50 werkne-
mers tewerkstelt, doet de werkgever een beroep op een 

preventieadviseur die behoort tot een externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk.

■ Als de werkgever de “psychosociale” opdrachten toe-
vertrouwt aan een externe dienst PB, mag het Comité 
PB zich niet vooraf uitspreken over de aanstelling van 
de preventieadviseur psychosociale belasting. Als deze 
preventieadviseur van de externe dienst niet meer het 
vertrouwen heeft van de werknemers en als alle werk-
nemersvertegenwoordigers binnen het Comité PB zijn 
vervanging vragen, vraagt de werkgever deze vervan-
ging bij de externe dienst PB. Die stelt dan een andere 
preventieadviseur aan.

■ De werkgever die in zijn interne dienst voor preventie 
en bescherming op het werk beschikt over een preven-
tieadviseur psychosociale belasting kan aanvullend 
een beroep doen op een externe dienst voor preventie 
en bescherming op het werk.

■ De preventieadviseur psychosociale belasting mag niet 
tezelfdertijd de functie van preventieadviseur bevoegd 
voor de arbeidsgeneeskunde uitoefenen.

Taken van de preventieadviseur

De preventieadviseur psychosociale belasting staat de 
werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werk-
nemers bij voor de toepassing van de maatregelen inzake 
de preventie van psychosociale belasting, geweld, peste-
rijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Als een 
of meer vertrouwenspersonen werden aangesteld, pleegt 
de preventieadviseur psychosociale belasting regelmatig 
met hen overleg (KB, art. 19. §1).
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De bevoegde preventieadviseur is belast met de volgende 
taken (KB, art. 19 §2):
■ hij werkt mee aan de analyse van psychosociale risi-

co’s (zie verder het hoofdstuk over psychosociale be-
lasting);

■ hij geeft advies over de keuzes van diensten of in-
stanties waarop de werkgever een beroep doet om de 
gepaste psychologische ondersteuning te bieden aan 
werknemers die tijdens de uitoefening van hun werk 
verklaren het voorwerp te zijn geweest van een daad 
van geweld gepleegd door externe personen op de ar-
beidsplaats (klanten, leveranciers, gebruikers, enz.);

■ hij verstrekt aan de preventieadviseur van de interne 
dienst de gegevens die nuttig zijn voor het opstellen 
van het jaarverslag van de interne dienst (gegevens 
betreffende de gebeurtenissen van psychosociale aard 
en de maatregelen die in dit kader zijn genomen).

In het kader van de procedure betreffende geweld, peste-
rijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, doet de 
preventieadviseur psychosociale belasting het volgende 
(KB, art. 19 §2):

■ hij geeft raad en biedt opvang aan de personen die ver-
klaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk en, indien no-
dig, neemt hij op informele wijze deel aan het zoeken 
van een oplossing;

■ hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de 
personen die verklaren het voorwerp te zijn van ge-
weld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk, hij ontvangt de getuigenverklaringen;

■ hij deelt de werkgever de identiteit mee van de per-
sonen die een met redenen omklede klacht hebben 
ingediend en die van de getuigen. Hij brengt hem op 
de hoogte van het feit dat deze personen bescherming 
genieten tegen ontslag en tegen de eenzijdige en onge-
gronde wijziging van de arbeidsvoorwaarden;

■ hij onderzoekt de met redenen omklede klachten en 
stelt aan de werkgever passende maatregelen voor;

■ als de daden van geweld, pesterijen of ongewenst sek-
sueel gedrag voortduren na de invoering van de maat-
regelen of als de werkgever niet de juiste maatregelen 
neemt, wendt hij zich tot het Toezicht op het welzijn 
op het werk, na het akkoord van de werknemer die de 
met redenen omklede klacht heeft ingediend;

■ hij stelt het individuele klachtendossier samen en houdt 
het up-to-date, hij staat alleen in voor het bewaren en de 
verantwoordelijkheid ervan (zie hoofdstuk over pesterij-
en, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk).

Voorwaarden inzake de toegang tot de functie 
van preventieadviseur psychosociale belasting

De preventieadviseurs psychosociale belasting van de in-
terne en de externe dienst voor preventie en bescherming 
op het werk moeten beantwoorden aan volgende voor-
waarden (KB, art. 9): 
■ in het bezit zijn van een universitair diploma of di-

ploma van universitair niveau waarvan het curriculum 
een groot gedeelte psychologie en sociologie en reeds 
een eerste specialisatie op vlak van arbeid en organi-
satie omvat;
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■ het bewijs leveren van het met vrucht volgen van een 
multidisciplinaire basismodule en een specialisatie-
module psychosociale aspecten van het werk, waaron-
der geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk, zoals bedoeld in het koninklijk besluit be-
treffende de specialisaties van preventieadviseurs van 
externe diensten PB;

■ vijf jaar ervaring bewijzen in het domein van de psy-
chosociale aspecten op het werk. De personen die met 
vrucht de specialisatiemodules hebben beëindigd kun-
nen hun activiteiten uitoefenen onder de verantwoorde-
lijkheid van een preventieadviseur psychosociale belas-
ting om de vereiste beroepservaring te verwerven.

Overgangsbepalingen werden gepland voor de al actieve 
preventieadviseurs psychosociale belasting bij het in wer-
king treden van de huidige voorwaarden (zie koninklijk 
besluit van 5 december 2003 betreffende de specialisaties 
van de preventieadviseurs van de externe diensten voor 
preventie en bescherming op het werk).

Een preventieadviseur psychosociale belasting, aangesteld 
voor 16 juni 2007, kan deze functie verder blijven uitoefe-
nen (KB, art.10).

Aandachtspunt voor het Comité PB 
De wijziging van de regelgeving biedt de gelegenheid 
om een stand van zaken op te maken van de manier 
waarop de preventieadviseur psychosociale belasting 
zijn opdrachten uitvoert en van zijn visie op zijn werk 
in het kader van de nieuwe bepalingen. De afgevaardig-
den van het Comité PB kunnen met name:

 nagaan of de preventieadviseur psychosociale belas-■■

ting voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de 
functie (zie hierboven);
 zijn opvang van klagers, de klachtenbehandeling ■■

voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel ge-
drag, zijn onpartijdigheid en ook zijn bijdragen aan 
de risicoanalyse en de uitwerking van collectieve en 
efficiënte preventiemaatregelen evalueren.

Tewerkgesteld personeel

Minder dan 50 werknemers 50 werknemers en meer

Externe psychosociaal preventieadviseur Preventieadviseur psychosociale belasting: keuze tussen 
intern of extern
•	 indien	intern:	interne	of	externe	vertrouwenspersoon
•	 	indien	extern: verplicht interne vertrouwensper-

soon

Tot 20 werknemers Meer dan 20 werknemers

•		Interne	of	externe	vertrouwens-
persoon

•	 	Verplicht:	interne	vertrou-
wenspersoon

Bevoegde preventieadviseur en vertrouwenspersoon: intern of extern? (Samenvattende tabel)
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Vertrouwenspersoon

Aanstelling

De werkgever kan één of meer vertrouwenspersonen aan-
stellen. Daartoe moet hij het voorafgaandelijk akkoord 
hebben van alle leden die de werknemers in het Comité 
PB vertegenwoordigen (Wet, art. 32sexies §2). Dit vooraf-
gaandelijk akkoord is ook nodig om een vertrouwensper-
soon uit zijn functie te ontzetten. Als er geen akkoord is 
over de aanstelling van de vertrouwenspersoon, vraagt de 
werkgever het advies van het Toezicht op het welzijn op 
het werk voor hij de beslissing neemt. Als hij dit advies 
van de ambtenaar niet volgt, deelt hij het Comité PB ook 
de redenen mee.

Als de werkgever alleen beroep doet op een preventieadvi-
seur van een externe dienst PB, moet de vertrouwensper-
soon deel uitmaken van het personeel van de werkgever 
als die meer dan 20 werknemers tewerkstelt.

De vertrouwenspersonen oefenen hun functie volledig au-
tonoom uit en mogen geen schade ondervinden door hun 
activiteiten als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon mag niet tegelijkertijd de functie 
van preventieadviseur bevoegd voor de arbeidsgeneeskun-
de uitoefenen.

De als vertrouwenspersoon aangestelde personen vóór 16 
juni 2007 in toepassing van de vroegere regelgeving rond 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sek-

sueel gedrag die al een opleiding hebben gevolgd, kunnen 
de functie van vertrouwenspersoon verder blijven uitoefe-
nen zelfs indien deze opleiding niet beantwoordt aan alle 
hierboven beschreven voorwaarden (zie “statuut van de 
vertrouwenspersoon” (KB, art. 17).

Taken van de vertrouwenspersoon (KB, art. 19)

Net als de preventieadviseur psychosociale belasting staat 
de vertrouwenspersoon de werkgever, de leden van de  
hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepas-
sing van maatregelen ter voorkoming van psychosociale 
belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ge-
drag op het werk. Hij pleegt regelmatig overleg met de 
preventieadviseur psychosociale belasting.

Specifieker is de vertrouwenspersoon belast met volgende 
taken:
■ in het kader van de risicoanalyse neemt hij deel aan 

de uitwerking van de procedures die de werknemer 
die verklaart het voorwerp te zijn van geweld, peste-
rijen of ongewenst seksueel gedrag moet volgen. En hij 
geeft de  preventieadviseur psychosociale belasting de 
gegevens door over  gebeurtenissen die herhaaldelijk 
hebben plaatsgevonden, die hij heeft behandeld en die 
nodig zijn bij de uitvoering van de risicoanalyse (zie 
hoofdstuk over psychosociale belasting) ;

■ hij geeft raad en biedt opvang aan de personen die ver-
klaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk en, indien no-
dig, neemt hij op informele wijze deel aan het zoeken 
van een oplossing;
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■ hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de 
personen die verklaren het voorwerp te zijn van ge-
weld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk en geeft ze door aan de preventieadviseur psy-
chosociale belasting;

■ hij verstrekt aan de preventieadviseur van de interne 
dienst de gegevens die nuttig zijn voor het opstellen 
van het jaarverslag (deel gewijd aan psychosociale be-
lasting).

Statuut van de vertrouwenspersoon

De werkgever zorgt ervoor dat de vertrouwenspersoon zijn 
opdrachten volledig en doeltreffend kan uitvoeren. Bo-
vendien treft de werkgever de nodige maatregelen opdat 
geen enkele persoon op welke wijze ook rechtstreeks of 
onrechtstreeks druk uitoefent op de vertrouwenspersoon 
bij de uitoefening van zijn functie (en inzonderheid wat 
betreft de druk met het oog op het bekomen van informa-
tie die verband houdt of kan houden met de uitoefening 
van deze functie)(AR, art. 16).

De vertrouwenspersoon die behoort tot het personeel van 
de werkgever hangt, wanneer hij handelt in het kader van 
zijn functie als vertrouwenspersoon, af van de interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk en heeft 
rechtstreeks toegang tot de persoon belast met het dage-
lijks beheer van de onderneming of instelling.

Hij beschikt over de nodige tijd voor de uitoefening van 
zijn opdrachten en over een passend lokaal om zijn op-
drachten op volledig vertrouwelijke wijze te kunnen uit-

oefenen. Hij heeft het recht en de plicht met de bevoegde 
preventieadviseur alle contacten te onderhouden die nut-
tig zijn voor het vervullen van zijn opdracht.

De vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden 
en de kennis die nodig zijn voor het vervullen van zijn 
opdrachten. Hij beschikt dus over de mogelijkheid om 
vormingen te volgen om deze vaardigheden te verwerven 
en te verbeteren. De kosten verbonden aan de opleidin-
gen, verplaatsingskosten inbegrepen, zijn ten laste van de 
werkgever. De aan deze opleidingen bestede tijd wordt als 
arbeidstijd bezoldigd.

De bekwaamheid op het vlak van de vaardigheden 
heeft inzonderheid betrekking op de methodologie 
voor psychosociale interventies en het oplossen van 
problemen, de analyse van conflictsituaties en de be-
heersing ervan, de technieken voor hulpverlenende 
gesprekken en adviesverlening. De kennis heeft inzon-
derheid betrekking op het beleid betreffende welzijn 
op het werk, op de personen die hierbij betrokken zijn 
en hun opdrachten betreffende preventie en bescher-
ming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk, de maatregelen die werden vast-
gesteld ten voordele van de personen die verklaren het 
voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, elementen van de soci-
ale psychologie van organisaties en van psychosociale 
deontologie.
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Aandachtspunt voor het Comité PB
Als één of meer vertrouwenspersonen werden aange-
steld in de onderneming of de instelling, is de verande-
ring van de regelgeving een goed moment om een stand 
van zaken te maken rond hun rol. De afgevaardigden in 
het Comité PB kunnen met name:
■  het werk evalueren dat tot nog toe werd gerealiseerd 

inzake de opvang van klagers en de behandeling van 
klachten en hun bijdragen tot preventie;

■  nagaan of de vertrouwenspersoon beantwoordt aan 
de voorwaarden en nog steeds het vertrouwen geniet 
van de werknemers;

■  nagaan of de vertrouwenspersoon voldoende oplei-
ding heeft gehad en of hij van de werkgever de tijd 
en de middelen krijgt om deze opleiding te vervol-
ledigen en bij te blijven.

Werknemersafgevaardigde en vertrouwenspersoon: 
is dit verenigbaar?

Niets houdt een werknemersafgevaardigde tegen om ver-
trouwenspersoon te zijn als hij of zij beantwoordt aan alle 
voorwaarden uit de regelgeving. Toch is het gevaar groot 
dat de twee rollen worden vermengd. Moeilijkheden zijn 
in het bijzonder te verwachten als de vertrouwenspersoon 
die ook werknemersafgevaardigde is wordt geconfron-
teerd met een werknemer die meent het voorwerp te zijn 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag en 
met een aangeklaagde die tot dezelfde vakbond behoort 
als hijzelf…
Dit is in ieder geval een kwestie die moet worden bespro-
ken in de ondernemingskern en met de secretaris van 
de betrokken centrale. Als een afgevaardigde toch kiest 

om vertrouwenspersoon te zijn, is het absoluut nodig om de 
rollen te scheiden en nooit syndicaal tussen te komen, als 
afgevaardigde, in individuele dossiers waarbij men als ver-
trouwenspersoon betrokken is. 

Preventieadviseur arbeidsgeneesheer

De preventieadviseur arbeidsgeneesheer kan niet tege-
lijkertijd de functie van preventieadviseur psychosociale 
belasting en vertrouwenspersoon uitoefenen. Toch kan hij 
een belangrijke rol spelen bij de preventie van psychoso-
ciale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk.

De preventieadviseur arbeidsgeneesheer die bij gelegen-
heid van om het even welk medisch onderzoek betreffende 
het gezondheidstoezicht op de werknemers vaststelt dat 
de gezondheidstoestand van een werknemer is aangetast 
en die vermoedt dat dit het gevolg kan zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (KB, 
art.18): 

informeert de werknemer over de mogelijkheid zich ■■

te wenden tot de bevoegde preventieadviseur of ver-
trouwenspersoon;
kan de bevoegde preventieadviseur zelf informeren, ■■

indien hij oordeelt dat de werknemer niet in staat is 
zich zelf tot deze adviseur te wenden en onder voor-
behoud van het akkoord van die werknemer.

Bovendien kan de arbeidsgeneesheer in zijn contacten met 
de werknemers en bij zijn onderzoeken op de werkplek 
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nuttige informatie  voor de analyse van de risico’s psycho-
sociale belasting aantreffen. Dat is bijvoorbeeld informatie 
over de zwaarte van de arbeid, het herhaaldelijke karakter, 
materiële arbeidsvoorwaarden.

Iedere werknemer, al dan niet onderworpen aan het ge-
zondheidstoezicht, heeft het recht de arbeidsgeneesheer te 
raadplegen voor gezondheidsproblemen die hij toeschrijft 
aan een tekort aan preventiemaatregelen, preventie van 
psychosociale belasting inbegrepen.

Preventieadviseur van de interne dienst

De preventieadviseur van de interne dienst PB heeft met 
name als opdracht advies te geven in het kader van de 
risicoanalyse, de factoren te bestuderen die het voorval-
len van arbeidsongevallen en incidenten beïnvloeden en 
advies te geven over de organisatie van de werkplek. Deze 
opdrachten houden verband met de risico’s van psycho-
sociale belasting, het is dus belangrijk dat de preventie-
adviseur van de interne dienst betrokken wordt bij de 
preventie van psychosociale risico’s. Bovendien moet de 
preventieadviseur, als de werkgever een beroep doet op 
een preventieadviseur psychosociale belasting van een in-
terne dienst, instaan voor de coördinatie met de externe 
dienst en de activiteiten die hij in de onderneming of de 
instelling leidt.

De preventieadviseur van de interne dienst heeft ook een 
specifieke taak in de preventie van psychosociale belas-
ting: informatie hierover opnemen in het jaarlijkse verslag 

van de interne dienst PB, op basis van de informatie die 
wordt geleverd door de  preventieadviseur psychosociale 
belasting en de vertrouwenspersoon.

Het Comité PB

Net als ten aanzien van de andere beroepsrisico’s heeft het 
Comité PB vooral als opdracht adviezen uit te brengen en 
voorstellen te formuleren rond het welzijnsbeleid op het 
werk, het globaal preventiebeleid en het jaarlijks actieplan 
opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, uitvoering en 
evaluatie ervan. Om zijn opdrachten geldig te vervullen, 
moet het Comité PB van de werkgever alle nodige informa-
tie ontvangen om zijn adviezen voor te bereiden en uit te 
brengen met kennis van zaken.

In het domein van de psychosociale belasting is het Co-
mité PB belast met verschillende specifieke opdrachten 
waarvan sprake is in de volgende hoofdstukken. Het Co-
mité PB moet bijvoorbeeld zijn akkoord geven over de pro-
cedures die de werkgever moet invoeren in het kader van 
de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk. Deze procedures verduidelijken hoe 
de personen die menen het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zich 
kunnen richten tot de preventieadviseur psychosociale 
belasting of tot de vertrouwenspersoon en hun vraag in 
goede omstandigheden behandeld zien. Het Comité PB 
speelt ook een belangrijke rol in de aanstelling van de 
preventieadviseur psychosociale belasting en de vertrou-
wenspersoon.
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Het Comité PB waakt er ook over dat de werkgever de ri-
sico’s van psychosociale belasting analyseert, geweld pes-
terijen en psychosociale belasting inbegrepen, preventie 
ontwikkelt en concrete maatregelen neemt die hij inpast 
in het globaal plan en het jaarlijks actieplan. Deze maatre-
gelen moeten ook betrekking hebben op de bescherming 
tegen daden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag ten aanzien werknemers van de onderneming en 
externe personen.

De bevoegdheden en specifieke opdrachten van het Comi-
té PB betreffende psychosociale belasting zullen worden 
gepreciseerd in volgende hoofdstukken.

De ondernemingsraad en de 
vakbondsafvaardiging

De risico’s van psychosociale belasting houden ook ver-
band met de organisatie van het werk en van het perso-
neelsbeheer van de onderneming. In de privésector is de 
ondernemingsraad bevoegd voor deze aangelegenheden 
en als er geen OR is, neemt de vakbondsafvaardiging be-
paalde van die bevoegdheden over. De vakbondsafvaar-
diging heeft ook bevoegdheden in andere domeinen die 
verband houden met risicofactoren voor psychosociale be-
lasting, vooral betreffende arbeidsrelaties en tewerkstel-
lingsvoorwaarden.

Wat stress betreft, voorziet de cao nr. 72 van de nationale 
arbeidsraad expliciet in het betrekken van de onderne-
mingsraad bij het stresspreventiebeleid en de aanpak van 

stress. Bij gebrek aan de OR is het de syndicale afvaardi-
ging die tussenkomt. Wij komen hierop nog terug in het 
hoofdstuk over stress.

Dit alles pleit voor een nauwe samenwerking binnen de 
vakbondskern, tussen afgevaardigden op de onderne-
mingsraad en op het Comité PB en vakbondsafgevaardig-
den.  
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Psychosociale belasting

Van de identificatie van risico’s naar 
preventiemaatregelen 

Om psychosociale belasting te voorkomen, dient met risi-
coanalyses op verschillende niveaus gewerkt te worden, 
met name een voorafgaande  analyse van de situaties waar-
in werknemers kunnen worden blootgesteld aan stress, 
conflicten, geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterij-
en, een analyse van de risico’s ingevolge het contact met 
externe personen (klanten, gebruikers, leveranciers, …) en 
een analyse volgend op incidenten of klachten in verband 
met geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen.

Vertrekkend van de resultaten van die analyses dient een 
preventiebeleid uitgestippeld te worden. Dat beleid moet 
maatregelen omvatten die afgestemd zijn op de risicofac-

toren eigen aan de werkinhoud, de werkvoorwaarden, de 
werkomstandigheden en de werkverhoudingen. De maat-
regelen moeten worden opgenomen in het globaal preven-
tieplan en het jaarlijks actieplan.

De wetgeving definieert psychosociale belasting als elke 
belasting die haar oorsprong vindt in de uitvoering van het 
werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering 
van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de 
lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon.
Zoals bij elk ander beroepsgebonden risico voor de ge-
zondheid moet de werkgever een risicobeheersingssys-
teem, omschreven in de wetgeving betreffende het welzijn 
op het werk, toepassen. Met andere woorden: zonder te 
wachten tot zich incidenten voordoen, moet hij de situaties 
identificeren die psychosociale belasting kunnen teweeg-
brengen, de risico’s bepalen en beoordelen.

Samengevat

Om psychosociale belasting te voorkomen, dient met risicoanalyses op verschillende niveaus gewerkt te worden, met name 
een analyse van de situaties waarin werknemers kunnen worden blootgesteld aan stress, conflicten, geweld, ongewenst 
seksueel gedrag of pesterijen, een analyse van de risico’s ingevolge het contact met externe personen (klanten, gebruikers, 
leveranciers, …) en een analyse volgend op incidenten of klachten in verband met geweld, ongewenst seksueel gedrag of 
pesterijen.
Vertrekkend van de resultaten van die analyses dient een preventiebeleid uitgestippeld te worden. Dat beleid moet maat-
regelen omvatten die afgestemd zijn op de risicofactoren eigen aan de werkinhoud, de werkvoorwaarden, de werkom-
standigheden en de werkverhoudingen. De maatregelen moeten worden opgenomen in het globaal preventieplan en het 
jaarlijks actieplan.



psychosociale belasting     I   2928   I    psyChosoCIAle belAstIng op het werk– hoofdstuk  3 psychosociale belasting     I   29

Overzicht

Identificatie van 
de situaties

Informatiebronnen Risicoanalyse Preventiemaatregelen

Situaties waarin 
men kan worden 
blootgesteld aan stress, 
conflicten, geweld, 
ongewenst seksueel 
gedrag, pesterijen, 
werkleed, enz. 



Klachten van werknemers 
(over stress, werkdruk, slechte 
arbeidsrelaties, enz..), en-
quête, gegevens over arbeids-
ongevallen, werkverzuim, 
jaarverslag van de interne 
dienst PBW.

 


  Identificatie van de ■◆

stressfactoren, van de 
werkomstandigheden 
die geweld, ongewenst 
seksueel gedrag en 
pesterijen in de hand 
werken.

 Het belang van de diver-■◆

se factoren beoordelen, 
voor de onderscheiden 
diensten, afdelingen.



 De preventie-bescher-■◆

mingsmaatregelen bepa-
len die de psychosociale 
risico’s kunnen wegwer-
ken en/of verkleinen.

 Per risico de prioriteiten ■◆

vastleggen, voor de 
organisatie als geheel en 
per functie, dienst, enz.

Incidenten die zich bij 
herhaling voordoen 
en die waarover de 
preventieadviseur advies 
heeft uitgebracht.



Advies van de preventieadvi-
seur, collectieve en anonieme 
elementen van de informele 
klachten.




Feiten die aanleiding 
gaven tot een met 
redenen omklede klacht 
wegens geweld, onge-
wenst seksueel gedrag 
of pesterijen.



Collectieve en anonieme 
elementen van de klachten-
dossiers.



 ■◆  Die maatregelen in-
schrijven in het Globaal 
preventieplan (waaronder 
een bijzonder hoofdstuk 
over de preventie van ge-
weld, ongewenst seksueel 
gedrag en pesterijen).

 Ze vertalen naar concrete ■◆

maatregelen in het jaar-
lijks actieplan.

Incidenten tijdens 
contacten met externe 
personen (klanten, 
leveranciers, gebrui-
kers,…).



Verklaringen van de 
werknemers die zich het 
slachtoffer voelen van geweld, 
ongewenst seksueel gedrag 
of pesterijen door externe 
personen.
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De psychosociale risico’s analyseren

De preventie van psychosociale belasting moet stoelen 
op zowel voorafgaande risicoanalyses, d.i. vooraleer zich 
incidenten voordoen, als analyses achteraf, wanneer men 
agressie, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen niet 
heeft kunnen voorkomen. De risicoanalyses moeten hel-
pen achterhalen wat de diverse oorzaken zijn van psycho-
sociale belasting, wat de omvang ervan (aantal betrokke-
nen) en de mogelijke impact is. Op grond van de resultaten 
van deze analyses moet de werkgever, na advies van de 
interne en/of de externe preventiedienst en na advies van 
het Comité PB, een preventiebeleid uitwerken. 

Risicoanalyse vooraf en preventie

De werkgever analyseert de risico’s in samenwerking met 
de bevoegde preventieadviseur, d.i. de preventieadviseur 
gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het 
werk. Bij de analyse van de psychosociale risico’s houdt de 
werkgever rekening met de situaties waarin stress, con-
flicten, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 
op het werk aanwezig zijn, alsook met volgende elemen-
ten (KB, art. 3):
■ werkinhoud: complexiteit van de taken, repetitief of 

monotoon werk, werktempo, werkdruk, autonomie in 
het werk… ;

■ werkvoorwaarden: type arbeidsovereenkomst, loon, 
arbeidsduur en werktijden, opleiding… ;

■ werkomstandigheden: fysische omgeving (lucht, 
licht, geluid…), zwaarte van het werk, kwaliteit van de 
werk- en de beschermuitrusting, mentale belasting…;

■ werkverhoudingen: hiërarchische verhoudingen, ver-
houdingen onder collega’s, werking van het sociale 
overleg.

Na een eerste snelle analyse, met advies van de psychosoci-
ale preventieadviseur, kan de aandacht worden toegespitst 
op een specifiek probleem dat ernstige risico’s inhoudt, bv. 
stress; preventie van ongewenst seksueel gedrag, agressie 
door klanten of gebruikers van een dienst.

Psychosociale belasting wordt in de eerste plaats gedefi-
nieerd vanuit de gevolgen, zoals: “ ... schadelijke gevolgen 
[…] voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de 
persoon ”. Vandaar dat wordt aanbevolen ook de preventie-
adviseur arbeidsgeneesheer bij de aanpak te betrekken.

De analyse van de psychosociale risico’s moet de werkge-
ver helpen om goede preventiemaatregelen te treffen om 
zo psychosociale belasting te voorkomen. Uit de  risicoana-
lyse zal bv. blijken:
■ welke werkposten speciaal aan stress onderhevig zijn 

en waarom (bv. monotoon en repetitief werk met wei-
nig rusttijden, werk binnen krappe termijnen waarop 
de werknemer geen vat heeft…) ;

■ welke handelingen of werkzaamheden een aanzien-
lijke psychische belasting inhouden en waarom (bv. 
complexe taken en/of taken waarbij verschillende per-
sonen op een gecoördineerde wijze moeten samenwer-
ken en/of taken die veelvuldige vaardigheden vereisen 
die regelmatig dienen bijgestuurd te worden, …).

De werkgever geeft de resultaten van de risicoanalyse 
door aan het Comité PB en raadpleegt het (als er geen 
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Belangrijkste factoren waarmee in de risicoanalyse rekening dient gehouden te worden
(aan te passen op grond van de grootte en de activiteit van de onderneming, volgens het type beleid, enz.)

Werkinhoud te groot of te gering werkvolume■◆

te hoog werktempo■◆

monotoon of repetitief werk of onbelangrijk werk ■◆

moeilijk, complex werk■◆

zeer zware verantwoordelijkheden■◆

werk dat kennis, creativiteit vergt■◆

verregaande of minder verregaande autonomie bij de uitvoering■◆

onduidelijke voorschriften, vereisten■◆

…■◆

Werkvoorwaarden werkzekerheid of werkonzekerheid■◆

type arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde tijd, tijdelijke arbeidsovereenkomst, precair contract■◆

loopbaanperspectieven, promotievooruitzichten■◆

arbeidsduur en werktijden, vast overeengekomen of flexibele werktijden■◆

opleidingsmogelijkheden■◆

niveau en vorm van de bezoldiging (vast, variabel, resultaatgebonden…)■◆

evaluatiesysteem■◆

mogelijkheid om werk en gezin en sociaal leven beter te combineren■◆

…■◆

Werkomstandigheden kwaliteit van de fysische omgeving (lucht, temperatuur, verlichting, geluid…)■◆

zwaarte van het werk■◆

blootstelling aan gevaarlijke stoffen of stralingen, gevaar van besmetting■◆

risico van ongevallen, agressie■◆

kwaliteit van de werkuitrusting, van de sociale voorzieningen■◆

ter beschikking stelling van collectieve en individuele beschermingsmiddelen■◆

houding bij zwaar werk, met al dan niet de mogelijkheid om de taken af te wisselen■◆

…■◆

Werkverhoudingen wijze van besturen: autoritair, open voor inspraak, vaag en onsamenhangend■◆

kwaliteit van de communicatie■◆

verhouding met de hiërarchisch oversten: conflictueel, collegiaal, gebruik van drukkingsmiddelen■◆

verhoudingen onder collega’s■◆

sociale ondersteuning door de hiërarchie, door de collega’s ■◆

werking van het sociaal overleg■◆

onrechtmatig gedrag: ongewenst seksueel gedrag, pesterijen, verbaal, fysisch geweld…■◆

discriminatie op grond van geslacht, herkomst, leeftijd, handicap, enz.■◆

...■◆
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Comité PB is  de vakbondsafvaardiging) over de preventie-
maatregelen. Pas na raadpleging van het Comité PB past 
hij de preventiemaatregelen toe. De preventiemaatregelen 
hebben tot doel de risico’s zoveel mogelijk weg te werken 
of ze in ieder geval te verkleinen. Ze kunnen betrekking 
hebben op diverse thema’s die naar aanleiding van de ri-
sicoanalyse werden onderzocht (werkinhoud, werkvoor-
waarden, werkomstandigheden en werkverhoudingen). 
Het kan gaan om materiële en/of organisatorische maatre-
gelen (zie ook het hoofdstuk over de preventie van geweld, 
ongewenst seksueel gedrag of pesterijen). Zoals in andere 
preventiedomeinen zullen de maatregelen worden geno-
men op het niveau van de organisatie, van groepen werk-
posten of functies en/of op het niveau van individuen. De 
doelstellingen zijn, in volgorde van prioriteit: eerst de ri-
sico’s voorkomen, daarna schadelijke gevolgen voorkomen 
en tot slot de schadelijke gevolgen beperken.

De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatre-
gelen worden opgenomen in een  specifiek hoofdstuk van 
het globaal preventieplan en, eventueel, in het jaarlijks 
actieplan.

De risico’s van contact met derden

Wanneer werknemers binnen het kader van hun werk in 
contact komen met externe personen (klanten, leve-
ranciers, gebruikers, patiënten, leerlingen, studenten, …) 
maakt hun werkgever een specifieke risicoanalyse. Deze 
analyse heeft betrekking op de psychosociale belasting 
veroorzaakt door het contact met externe personen (KB, 

art. 4). In deze analyse zal ook het eventuele verband met 
betrekking tot werkinhoud, werkomstandigheden, enz. 
(bv. stress ten aanzien van gebruikers, tijdnood en pro-
cedurevereisten bij telefonisch contact, inrichting van de 
lokalen of de werkpost, …) nagegaan worden.

De risicoanalyse zal ook gebaseerd zijn op de verklarin-
gen van de werknemers die menen het slachtoffer te zijn 
van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen door 
externe personen (KB, art. 12). De verklaringen omvatten 
een beschrijving van de feiten van geweld, ongewenst sek-
sueel gedrag of pesterijen, en de data van de feiten. De 
identiteit van de werknemer wordt niet vermeld.

Voor de analyse van deze specifieke risico’s schakelt de 
werkgever de preventieadviseur psychosociale belasting 
in. Het is raadzaam er ook de preventieadviseur arbeids-
veiligheid bij te betrekken, vooral in situaties waarin aan-
passingen aan de werkposten een preventief effect kun-
nen hebben.

Op basis van de resultaten van de risicoanalyse bepaalt 
de werkgever doeltreffende preventiemaatregelen die hij 
voor advies voorlegt aan het Comité PB (als er geen Co-
mité PB is aan de vakbondsafvaardiging). Hij bezorgt het 
Comité PB ook de resultaten van de risicoanalyse. 
De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatre-
gelen worden opgenomen in een specifiek hoofdstuk van 
het globaal preventieplan en, eventueel, in het jaarlijks 
actieplan.

Belangrijkste factoren waarmee in de risicoanalyse rekening dient gehouden te worden
(aan te passen op grond van de grootte en de activiteit van de onderneming, volgens het type beleid, enz.)

Werkinhoud te groot of te gering werkvolume■◆

te hoog werktempo■◆

monotoon of repetitief werk of onbelangrijk werk ■◆

moeilijk, complex werk■◆

zeer zware verantwoordelijkheden■◆

werk dat kennis, creativiteit vergt■◆

verregaande of minder verregaande autonomie bij de uitvoering■◆

onduidelijke voorschriften, vereisten■◆

…■◆

Werkvoorwaarden werkzekerheid of werkonzekerheid■◆

type arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde tijd, tijdelijke arbeidsovereenkomst, precair contract■◆

loopbaanperspectieven, promotievooruitzichten■◆

arbeidsduur en werktijden, vast overeengekomen of flexibele werktijden■◆

opleidingsmogelijkheden■◆

niveau en vorm van de bezoldiging (vast, variabel, resultaatgebonden…)■◆

evaluatiesysteem■◆

mogelijkheid om werk en gezin en sociaal leven beter te combineren■◆

…■◆

Werkomstandigheden kwaliteit van de fysische omgeving (lucht, temperatuur, verlichting, geluid…)■◆

zwaarte van het werk■◆

blootstelling aan gevaarlijke stoffen of stralingen, gevaar van besmetting■◆

risico van ongevallen, agressie■◆

kwaliteit van de werkuitrusting, van de sociale voorzieningen■◆

ter beschikking stelling van collectieve en individuele beschermingsmiddelen■◆

houding bij zwaar werk, met al dan niet de mogelijkheid om de taken af te wisselen■◆

…■◆

Werkverhoudingen wijze van besturen: autoritair, open voor inspraak, vaag en onsamenhangend■◆

kwaliteit van de communicatie■◆

verhouding met de hiërarchisch oversten: conflictueel, collegiaal, gebruik van drukkingsmiddelen■◆

verhoudingen onder collega’s■◆

sociale ondersteuning door de hiërarchie, door de collega’s ■◆

werking van het sociaal overleg■◆

onrechtmatig gedrag: ongewenst seksueel gedrag, pesterijen, verbaal, fysisch geweld…■◆

discriminatie op grond van geslacht, herkomst, leeftijd, handicap, enz.■◆

...■◆
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Risicoanalyse na één of meer incidenten

Wanneer preventie niets opleverde en zich incidenten 
voordeden die verband houden met stress, geweld, onge-
wenst seksueel gedrag, pesterijen of andere uitingen van 
zware psychosociale belasting, dienen daaruit de nodige 
lessen getrokken te worden, om zo de preventie te verbe-
teren.

De werkgever moet daarom samen met de bevoegde pre-
ventieadviseur een analyse maken van de incidenten 
van psychosociale aard die zich bij herhaling voordoen 
of waarover de preventieadviseur psychosociale belasting 
advies heeft uitgebracht (KB, art. 5). Het betreft inciden-
ten waarvan de preventieadviseur psychosociale belasting 
kennis heeft genomen via werknemers, leden van de hië-
rarchische lijn of via de vertrouwenspersoon, waarover hij 
al dan niet werd geraadpleegd en waarover hij eventueel 
advies heeft uitgebracht.

Ook maakt de werkgever een risicoanalyse van alle feiten 
waarvoor een met redenen omklede klacht werd ingediend 
binnen het kader van de procedure met betrekking tot ge-
weld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk 
(KB, art. 13).

De werkgever bezorgt het Comité PB enkel collectieve en 
anonieme gegevens met betrekking tot de resultaten van 
die risicoanalyses. Hij vraagt het advies van het Comité PB 
over de preventiemaatregelen die zullen worden getroffen 
teneinde de psychosociale belasting te voorkomen of aan 
te pakken (KB, art. 6).

De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatre-
gelen worden opgenomen in een specifiek hoofdstuk van 
het globaal preventieplan en, eventueel, in het jaarlijks 
actieplan.

Vragen voor het Comité PB
Bevat het globaal preventieplan een specifiek hoofd-■■

stuk over psychosociale risico’s?
Is in de onderneming al een analyse gemaakt van ■■

psychosociale risico’s?
Zo niet, dan is het nuttig deze risicoanalyse als doel-■■

stelling in te schrijven in het globaal preventieplan 
en/of het jaarlijks actieplan.
Zo ja, dan dient het Comité PB na te gaan of de resul-■■

taten van die risicoanalyse nog altijd geldig zijn. Dat 
is in het bijzonder nodig indien de organisatie van 
de onderneming, de werkvoorwaarden of het perso-
neelsbeleid intussen zijn gewijzigd. In die gevallen 
dient de risicoanalyse heel waarschijnlijk aangepast 
en vervolledigd te worden.
Bovendien is het voortaan nodig de resultaten van ■■

de analyse van psychosociale risico’s regelmatig bij 
te werken.
Het Comité PB zorgt er tevens voor de preventie-■■

maatregelen die op basis van die risicoanalyse wer-
den getroffen, te evalueren.
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Analyse van de psychosociale risico’s en rol van het Comité PB
Volgende tabel geeft een overzicht van de diverse risicoanalyses waarin de nieuwe wetgeving voorziet en de overeenkom-
stige bevoegdheden van het Comité PB. 

Analyse van de psychosociale risico’s : overzicht

Analyse van de risico’s, basis voor preventiemaatregelen Rol en bevoegdheid van het Comité PB

 Analyse vooraf
 Identificeren van de situaties die een psychosociale belasting kunnen veroorzaken, ■◆

de risico’s bepalen en inschatten.
 Rekening houden met situaties waarin stress, conflicten, geweld, ongewenst ■◆

seksueel gedrag of pesterijen aanwezig zijn.
 Rekening houden met werkinhoud, werkvoorwaarden, werkomstandigheden en ■◆

werkverhoudingen.

 Het Comité PB moet de resultaten ■◆

ontvangen van de onder  en  
beschreven risicoanalyses.
 Het brengt advies uit over de ■◆

preventiemaatregelen.
 Het ziet erop toe dat de resultaten ■◆

van de diverse risicoanalyses en de 
preventiemaatregelen worden opgenomen 
in een specifiek hoofdstuk van het globaal 
preventieplan (GPP) en eventueel het 
jaarlijks actieplan (JAP).

 Analyse van de risico’s veroorzaakt door het contact met externe personen
 Een analyse maken van de risico’s m.b.t. psychosociale belasting veroorzaakt ■◆

door het contact met externe personen aanwezig op de werkplek (leveranciers, 
klanten, gebruikers,…).
 Daartoe dient kennis genomen van de verklaringen van de werknemers die me-■◆

nen het slachtoffer te zijn van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen 
door externe personen (beschrijving van de feiten, data en plaats).

 Analyse achteraf 
  Een analyse maken van de incidenten van psychosociale aard die zich bij herha-■◆

ling voordoen of waarover de bevoegde preventieadviseur advies heeft uitge-
bracht.
 Risicoanalyse van alle feiten waarover een met redenen omklede klacht is inge-■◆

diend wegens geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen (KB, art. 13).

 Het comité PB moet collectieve en anonie-■◆

me gegevens ontvangen over de resultaten 
van de risicoanalyse van de incidenten.
 Het geeft advies over de preventiemaat-■◆

regelen.
 Het moet vooraf zijn ■◆ akkoord geven over 
de procedures die van toepassing zijn 
wanneer feiten van geweld, ongewenst 
seksueel gedrag en pesterijen worden 
gemeld (zie ook hoofdstuk 5).
 Het ziet erop toe dat de preventiemaatregelen ■◆

in het GPP worden opgenomen.



psychosociale belasting     I   3534   I    psyChosoCIAle belAstIng op het werk– hoofdstuk  3 psychosociale belasting     I   35

Preventiebeleid

In overeenstemming met de resultaten van de risicoana-
lyse stelt de werkgever, samen met de bevoegde preven-
tieadviseurs, maatregelen voor ter preventie en beper-
king van de psychosociale belasting. Hij vraagt het advies 
van het Comité PB over die maatregelen. Over bepaalde 
maatregelen die betrekking hebben op de werkorganisa-
tie of het personeelsbeleid wint hij ook het advies in van 
de ondernemingsraad.

De te nemen maatregelen verschillen sterk van onderne-
ming tot onderneming, ze zijn zeer afhankelijk van de 
grootte van de onderneming, het soort activiteit, de in-
terne organisatie, enz. Ze staan in verband  met de diverse 
stressfactoren die voor de onderneming van belang zijn. 
Hierna enkele voorbeelden van vrij algemene maatrege-
len die in praktische regelingen dienen vertaald te wor-
den.

Informatie en opleiding

Het is zeer belangrijk informatie te geven en opleiding 
te verstrekken rond de maatregelen en acties die worden 
overwogen om het preventiebeleid in de onderneming te 
doen slagen. Binnen het algemeen welzijnsbeleid moet 
de werkgever maatregelen nemen voor het onthaal, de 
begeleiding, de opleiding en de informatie van de werk-
nemers op het gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk. De maatregelen moeten ook betrekking hebben 
op de psychosociale belasting. 

De informatie die de werkgever dient te geven bij het ont-
haal en bij elke belangrijke wijziging van de werkvoor-
waarden moet o.a. betrekking hebben op de preventie van 
psychosociale belasting (bv. maatregelen ter bestrijding 
van stress, ter voorkoming van ongewenst seksueel ge-
drag, pesterijen, enz.).

Hetzelfde geldt voor het opleidingsprogramma over wel-
zijn op het werk dat de werkgever voor de werknemers en 
voor de hiërarchische lijn samen met de preventiediensten 
moet uitwerken. Ook dit programma moet rekening hou-
den met de risico’s van psychosociale belasting en met de 
gegevens van het globaal preventieplan in dit verband. Het 
programma wordt voor advies voorgelegd aan het Comité 
PB  (als er geen Comité PB is aan de vakbondsafvaardi-
ging). De opleiding die specifiek is gericht op de werkpost 
of de functie moet worden gegeven bij de indiensttreding 
of bij elke wijziging (van werkpost, functie, werkvoorwaar-
den…) die de risico’s kan veranderen.

Opvolging en evaluatie door het Comité PB

Na advies van het Comité PB moet de werkgever de maat-
regelen met betrekking tot psychosociale belasting samen 
met de resultaten van de risicoanalyse opnemen in het glo-
baal preventieplan. Ook moet hij in het jaarlijks actieplan 
de concrete maatregelen duidelijk opgeven. Zoals op de an-
dere gebieden betreffende welzijn op het werk moeten de 
maatregelen worden geëvalueerd en eventueel aangepast.
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Enkele voorbeelden van maatregelen ter voorkoming van psychosociale belasting op het werk

Werkinhoud

Het werkvolume billijk verdelen binnen elke ploeg/afdeling.■◆

 De mogelijkheid bieden om variatie aan te brengen in het werk, om eenvoudige en complexe taken ■◆

af te wisselen.
 Nauwkeurige en haalbare doelstellingen vastleggen en de werknemer ruimte laten om die doelstel-■◆

lingen te bereiken.
…■◆

Werkvoorwaarden

 Een stelselmatig opleidingsbeleid uitwerken met aangepaste programma’s voor de verschillende ■◆

personeelsgroepen. 
Werkzekere banen bieden, het beroep doen op tijdelijke contracten beperken.■◆

 Maatregelen promoten die een betere combinatie van werk en privé- en sociaal leven mogelijk ■◆

maken.
…■◆

Werkomstandigheden

 Werkposten die een lastige of pijnlijke houding vergen stelselmatig onderzoeken en aanpassen.■◆

De verlichting controleren en indien nodig aanpassen.■◆

Opleiding bieden over hoe om te gaan met agressieve klanten.■◆

Regelmatig informatie geven over hoe de veiligheid op het werk te verbeteren.■◆

Opleiding verstrekken over gezondheid en veiligheid op het werk.■◆

…■◆

Werkverhoudingen

 Het onthaal verzorgen van nieuw in dienst gekomen medewerkers en zorgen voor begeleiding en ■◆

ondersteuning.
 Het nodige doen voor de goede werking van de interne overlegorganen (comité PB, ondernemings-■◆

raad, vakbondsafvaardiging).
 Het personeel betrekken bij de verbetering van de werkposten, het preventiebeleid.■◆

 Snel en regelmatig informatie geven over de beslissingen van de directie die een impact hebben op ■◆

de werkomstandigheden.
…■◆
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Het jaarverslag van de interne dienst PBW is voor het Co-
mité PB een nuttig instrument om na te gaan of de analyses 
van de risico’s en de incidenten wel degelijk zijn gemaakt 
en of een preventiebeleid van kracht is. De nieuwe wetge-
ving verplicht  extra gegevens in dit verslag op te nemen, 
vooral informatie rond de preventie van psychosociale be-
lasting die de preventieadviseur psychosociale belasting 
en de vertrouwenspersoon aan de preventieadviseur van 
de interne dienst moeten bezorgen. Het gaat om volgende 
gegevens (KB van 27 maart 1998 betreffende de interne 
dienst PBW, bijlage III):

1.  collectieve maatregelen die werden getroffen ter pre-
ventie van psychosociale belasting veroorzaakt door 
het werk (algemene maatregelen en specifieke maatre-
gelen met betrekking tot  de bescherming ten aanzien 
van externe personen die op de werkplek aanwezig 
zijn);

2.  incidenten van psychosociale aard die zich bij herha-
ling voordoen (aantal, aard, statuut van betrokkenen);

3.  incidenten van psychosociale aard die rechtstreeks aan 
de vertrouwenspersoon of aan de bevoegde preventie-
adviseur worden medegedeeld :

 ■   informele interventies: aantal interventies van 
de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur, 
ingedeeld volgens het statuut van de aanvrager 
en het statuut van de persoon die wordt aange-
klaagd, ingedeeld volgens het type interventie 
(raadgeving, opvang, interventie, verzoening, an-
dere);

 ■   formele interventies: aantal met redenen om- formele interventies: aantal met redenen om-
klede klachten, met volgend onderscheid: infor-

mele interventie, betrokken partijen (aanklager, 
aangeklaagde), het aantal feiten volgens de aard 
ervan (geweld, ongewenst seksueel gedrag, pes-s-
terijen, andere), aantal maatregelen (individuele, 
collectieve, geen maatregel, interventie van het 
Toezicht op het welzijn op het werk);

4.  register van de feiten door externe personen: aantal 
geregistreerde feiten, volgens de aard ervan (fysisch 
geweld, psychisch geweld, pesterijen, ongewenst sek-
sueel gedrag).
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Samengevat: hoe de risico’s van psychosociale belasting aanpakken?

  Vooreerst ze ernstig nemen, luisteren naar moeilijkheden en klachten geuit door werknemers en deze afleiden naar het ■◆

Comité PB.
 Zoals voor de andere risico’s het Comité PB aansporen tot een krachtige en stelselmatige aanpak, onder de verantwoordelijk-■◆

heid van de werkgever, in samenwerking met de preventieadviseurs;.
  De risico’s identificeren en analyseren, binnen een multidisciplinaire benadering (gezondheid, veiligheid, psychosociaal, ■◆

relationeel…); de resultaten van de analyse dienen voorgelegd te worden aan het Comité PB.
 Een preventiebeleid uitwerken en vertalen in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan, na advies van het  ■◆

Comité PB.
 Het personeel van bij het begin betrekken bij het opsporen van de risico’s tot het toepassen van de preventiemaatregelen en ■◆

hun evaluatie.
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Stress

Stress en de gevolgen ervan begrijpen

Mechanismen die aan de grondslag liggen van 
stress op het werk

Aan de oorsprong van stress op het werk ligt het feit dat 
"werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en ver-
wachtingen die hen vanuit de werksituatie gesteld wor-
den, te voldoen". Het mechanisme dat hierbij speelt, wordt 
op de  volgende bladzijde schematisch voorgesteld.

Het risico op stress is groter naarmate de werkvereisten hoog 
liggen en de werknemer weinig grip heeft op zijn werk. Als de 
vereisten hoog liggen en de werknemer zijn werk kan organi-

seren zoals hij dat wil en hij zijn vaardigheden en creativiteit 
kan benutten, zal hij zeer actief zijn maar weinig of niet ge-
stresseerd. Indien het werk weinig eisend is en de werknemer 
weinig grip heeft op zijn werk is het risico van stress klein. 
Wel kan er stress optreden door gebrek aan werk of door ge-
brek aan voldoening op het werk.

Een factor die niet in bovenstaand schema voorkomt, maar 
het risico van stress toch beïnvloedt, is de steun die de 
werknemer van zijn hiërarchische overste en zijn col-
lega’s mag verwachten. Het gebrek aan steun en weinig 
erkenning voor het gedane werk vergroten het risico van 
stress. En omgekeerd, steun van collega’s en aandacht van 
de verantwoordelijke voor het gedane werk verbeteren de 
stressbestendigheid.

SAMENGEVAT

Stress op het werk verdient een specifieke aanpak. Stress is immers de bekendste uiting van psychosociale belasting. Aan 
de oorsprong van stress ligt een onevenwicht tussen de vereisten van het werk en de grip die de werknemer erop heeft. 
Stress kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemer én voor de onderneming. 

Stresspreventie wordt georganiseerd volgens dezelfde principes als die voor de preventie van psychosociale belasting, nl. 
op basis van de risicoanalyse. Het gaat er vooral om een aanpak te starten die erop gericht is een antistressbeleid in de 
onderneming uit te bouwen. Deze globale, participatieve en praktijkgerichte strategie wordt vertaald naar een plan waar-
bij elke stap in overleg wordt genomen.
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Gevolgen van stress

Wanneer stress op het werk aanhoudt en chronisch wordt, 
kunnen er zeer schadelijke gevolgen optreden voor de gezond-
heid. Op lichamelijk vlak kan zich dit manifesteren in pijn 
(bv. hoofdpijn), slaapstoornissen. Stress verhoogt het risico op 
musculoskeletale aandoeningen, cardiovasculaire problemen 
en vermindert de weerstand tegen infecties. Op psychologisch 
vlak vergroot stress de kwetsbaarheid, doet stress de nervosi-
teit en zelfs de agressiviteit toenemen, veroorzaakt stress angst 
en verhoogt hij het risico op depressie. Stress verstoort de con-
centratie, vandaar meer risico van vergissingen in het werk en 
meer risico van ongevallen. Stress kan ertoe leiden dat men sti-

mulerende en/of kalmerende middelen gaat gebruiken. Stress 
kan ook uitmonden in professionele uitputting (of burn-out).

Op het vlak van de werking van de onderneming of instelling 
kan een hoog stressniveau zich vertalen in een hoge mate van 
werkverzuim, demotivatie van het personeel, groot personeels-
verloop, daling van de productiviteit, toename van het aantal 
arbeidsongevallen. Al die fenomenen zijn indicatoren van 
stressproblemen in de onderneming of instelling. Als die aan-
wezig zijn, is het voor de vakbondsafgevaardigden de hoogste 
tijd om de alarmbel te luiden. 

Werkvereisten
(werkdruk, zwaarte, tijdnood, intellectuele vereisten…)

– (gering) + (hoog)

Mate waarin men het werk 
beheerst 
(mogelijkheid om zijn vaardighe-
den te gebruiken en te ontwik-
kelen, taken die gevarieerd zijn 
en waarbij men creatief kan zijn, 
de vrijheid om beslissingen te 
nemen, zelf zijn werk kunnen 
organiseren, mogelijkheid om 
zich te uiten over zijn werk…)

+
(hoog)

Ontspannen werksfeer Intense activiteit

-
(gering)

Passiviteit, verveling
Spanning hoog,  

sterk risico van stress
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Deze fenomenen kunnen zeer hoge kosten met zich mee 
brengen voor de ondernemingen en ook voor de samenle-
ving. Meteen een prima argument ten aanzien van de direc-
tie… Het is niet voor niets dat het Europese raamakkoord 
aangaande stress van oktober 2004 benadrukt :  "bestrij-
ding van stress op het werk kan leiden tot meer efficiëntie 
en tot een verbetering van de gezondheid en veiligheid op 
het werk, met alle daaruit voortvloeiende economische en 
sociale voordelen voor de ondernemingen, de werknemers 
en de samenleving. "

Strategie voor stresspreventie
Opmerking vooraf
Het enige juridische instrument dat specifiek over stress 
handelt, is collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 72 
van de Nationale Arbeidsraad. Cao nr. 72 betreft het be-
leid ter voorkoming van stress door het werk. Ze is enkel 
van toepassing op de privésector. Toch valt ze volledig bin-
nen de principes van de wet welzijn. De recente regelge-
ving inzake psychosociale belasting neemt grotendeels de 
bepalingen van cao nr. 72 over. Het voornaamste verschil 
ligt in de rol die de cao toekent aan de ondernemingsraad. 
De tekst hierna geldt dus voor zowel de openbare als de 
privésector, behalve wanneer er sprake is van de onder-
nemingsraad. In dat geval dient voor de publieke sector 
nagegaan in welke situaties welke syndicale instantie een 
gelijkaardige rol kan spelen.
Eind 2004 publiceerde de Nationale Arbeidsraad een 
praktische handleiding die een stapsgewijs plan voorstelt 
om een beleid ter voorkoming van stress uit te werken. 
Onderstaande tekst is daar sterk op geïnspireerd.

Welke strategie? 

Bij het opzetten van een stressvoorkomingsbeleid is de 
moeilijkste stap vaak die van het waarnemen van feiten 
naar het treffen van concrete maatregelen om stress te 
voorkomen en te verminderen. Dikwijls start de onderne-
ming vol enthousiasme een enquête, waaraan verder geen 
gevolg wordt gegeven. Om een beleid ter voorkoming van 
stress te doen slagen, is een globale, participatieve en prag-
matische strategie nodig.

Globale strategie : de aanpak moet betrekking hebben op alle 
personeelscategorieën van de onderneming. Voor een maxi-
male slaagkans moet hij een integrerend deel uitmaken van 
het welzijnsbeleid van de onderneming. Daartoe is de gecoör-
dineerde medewerking vereist van werknemers, kaderperso-
neel, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, …
Die globale strategie veronderstelt:

een totaalaanpak van alle psychosociale aspecten (techni-■■

sche aspecten, werkorganisatie, werkomstandigheden, per-
soneelsbeleid, sociale verhoudingen, sfeerfactoren…);
 een klimaat en cultuur  van respect, vertrouwen, ont-■■

moeting, dialoog;
een interdisciplinaire benadering (preventieadviseur, ■■

personeelsdienst, arbeidsgeneesheer…);
een inzet op alle niveaus: organisatie in haar geheel, groep ■■

van werkposten of functies, individuele werknemer.

De betrokkenheid van de directie en van het kaderperso-
neel is één van de essentiële factoren in het welslagen van 
een preventiebeleid.
Participatieve strategie: elke fase in het stressvoorko-
mingsbeleid vergt participatie. Het Comité PB en de onder-
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nemingsraad moeten hierbij een centrale plaats innemen. 
De toelichting bij cao nr. 72 bevat zeer nuttige richtlijnen: 
“De opsporing van risico’s gebeurt op een voor de onderne-
ming passende manier, bv. door een bevraging bij de werk-
nemers waarvan de resultaten onderling worden vergeleken 
met het doel collectieve problemen die de werknemers erva-
ren, te identificeren. Met deze informatie als uitgangspunt 
kunnen waar nodig passende maatregelen worden geno-
men. Wanneer deze collectieve maatregelen van toepassing 
zijn op een beperkt aantal werknemers, of zelfs individuele 
werknemers, zullen deze vooraf ingelicht en geraadpleegd 
worden. Zij kunnen zich, op hun verzoek, laten bijstaan door 
een vakbondsafgevaardigde”.

Praktijkgerichte strategie: om stress te voorkomen en te 
verminderen, dient met talloze aspecten rekening gehou-
den te worden. Het is onmogelijk op al die aspecten tege-
lijk en in één keer te werken. Het is belangrijk eerst doel-
stellingen aan te pakken die bereikbaar zijn en waarover 
consensus bestaat. Op die manier worden al snel de eerste 
resultaten binnengehaald. Het zal een stimulans zijn om 
verder te gaan en het initiatief gaandeweg uit te diepen. 
Het is raadzaam te beginnen met de eenvoudigst op te los-
sen problemen, die ook het talrijkst zijn. Zo komt men tot 
een snelle, efficiënte en minder dure preventie. 

Stapsgewijs te werk gaan en in overleg

De hierboven beschreven strategie vereist een stappenplan. 
Tijdens de diverse fasen van het plan zijn een goede com-
municatie met het personeel en respect voor de bevoegd-
heden van ondernemingsraad en Comité PB van funda-
menteel belang om een vertrouwensklimaat te handhaven.
 

Stap 1. Stressrisico’s opsporen

In een eerste fase van het stappenplan gaat het erom na 
te gaan of er op het gebied van werkstress een probleem 
bestaat en zo ja hoe groot het is. Voor de afgevaardigden is 
hier een belangrijke rol weggelegd: door hun contact met 
het personeel en uit de gegevens waarover het Comité PB 
en de ondernemingsraad beschikt, kunnen zij nuttige in-
formatie vergaren (zie kader: enkele indicatoren die bij de 
afgevaardigden een belletje moeten doen rinkelen) 

Een analyse van de informatie binnen de ondernemings-
raad en/of het Comité PB zal helpen om de problemen te 
identificeren. Van daaruit kan vervolgens een werkplan 
worden opgesteld met de onderscheiden stappen in het 
uitwerken van een actieplan om stress in de onderneming 
te voorkomen en te verminderen.

Zodra het project het fiat krijgt van de directie is het raad-
zaam het een formeel karakter te geven in een beginsel-
verklaring. De bedrijfstop licht daarin de uitgangspunten 
toe en laat verstaan dat het niet om een vrijblijvend enga-
gement gaat. De bedrijfsleiding verzekert de werknemers 
dat zij betrokken zullen worden bij het zoeken naar oplos-
singen en de concrete uitvoering ervan.
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Om de verdere uitvoering van het project te volgen, is het 
nuttig om in overleg met het Comité PB en de onderne-
mingsraad een begeleidingsgroep op te richten. Het is de 
taak van die groep het stappenplan te sturen en te doen 
slagen, er de opvolging van te verzekeren en het te evalu-
eren. De groep garandeert een goede communicatie met 
de werknemers en hun vertegenwoordigers. Het Comité 
PB en de ondernemingsraad blijven, elk binnen de perken 
van hun bevoegdheid, verantwoordelijk voor de beoorde-
ling van de voorgestelde maatregelen en het toezicht op de 
correcte uitvoering ervan.

De begeleidingsgroep zal bestaan uit een beperkt aantal 
personeelsleden en/of personeelsvertegenwoordigers 
en uit personen van de hiërarchische lijn. Hij zal ook  de 
bevoegde preventieadviseurs bij zijn werkzaamheden be-
trekken (preventieadviseur van de interne dienst PBW, 
preventieadviseur psychosociale belasting, arbeidsgenees-
heer en, indien nodig, een ergonoom.)

Indien overleg niet mogelijk is…
Het kan gebeuren dat de werkgever totaal ongevoelig blijft 
voor argumenten om een antistressplan op te zetten. In-
dien overleg echt niet mogelijk is, dan kan  de onderne-
mingskern op eigen houtje het initiatief nemen en het per-
soneel maximaal bij zijn aanpak betrekken. De kern kan 
zoveel mogelijk informatie vergaren over enkele sleutelin-
dicatoren (zie het kadertje in dit verband) en een feiten-
dossier aanleggen. Het kan ook al mogelijke oplossingen 
bedenken en de preventieadviseurs voor de zaak proberen 
te winnen, vooral dan de preventieadviseur psychosociale 
belasting en de arbeidsgeneesheer. Eens het dossier met 
feiten en voorstellen klaar is, kunnen de afgevaardigden 
de kwestie op de agenda plaatsen van een Comité PB. Be-
paalde punten kunnen ook besproken worden in de on-
dernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging, al naar 
gelang de eigen bevoegdheden van deze instanties.

Enkele aanwijzingen die bij de afgevaardigden een belletje moeten doen rinkelen

 Collectieve en individuele klachten van werknemers (bv. over werkdruk, hoog aantal overuren, discriminatie…).■◆

 Organisatorische indicatoren: hoge mate van absenteïsme, sterk personeelsverloop… (deze gegevens kunnen worden berekend ■◆

op basis van de sociale balans die bezorgd moet worden aan de OR of, als er geen OR is, aan de vakbondsafvaardiging).
 Toename van het aantal arbeidsongevallen (zie de gegevens in het verslag interne dienst PBW).■◆

 Hoog aantal incidenten ingevolge psychosociale belasting (zie de gegevens in het verslag interne dienst PBW).■◆

 Stressgebonden gezondheidsproblemen gemeld door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer  (zie de collectieve gegevens van ■◆

het Jaarverslag van de arbeidsgeneesheer).
Daling van de productiviteit, verminderde kwaliteit van geleverde goederen of diensten. ■◆

 Hoge frequentie interpersoonlijke conflicten.■◆
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Stap 2. Analyse van stressrisico’s

Vertrekkend van een regelmatig bijgewerkte risicoanalyse 
stelt de werkgever preventiemaatregelen voor die hij voor-
legt aan het Comité PB. Al naar gelang het geval neemt hij 
de maatregelen op in het globaal preventieplan en/of het 
jaarlijks actieplan.  Hij zorgt ervoor de maatregelen te eva-
lueren en indien nodig aan te passen, dat alles in overleg 
met het Comité PB.

Voor de stressfactoren waarmee rekening dient gehouden 
te worden, verwijzen we naar de analyse van de risico’s van 
psychosociale belasting (zie hoofdstuk 2). Om meer speci-
fiek stress in kaart te brengen, kan een rondvraag worden 
gehouden in de hele onderneming of enkel in bepaalde dien-
sten of afdelingen waar het stressniveau bijzonder hoog ligt. 
Er bestaan in dat verband talloze methodes en technieken. 
Indien de onderneming een dergelijk rondvraag wil houden, 
doen de afgevaardigden in het Comité PB best navraag naar 
de voorgestelde methode, naar de voor- en nadelen ervan in 
vergelijking met andere methodes. Het is belangrijk dat het 
Comité PB hierover wordt geraadpleegd en met kennis van 
zaken advies uitbrengt.

 Factoren die de risico’s vergroten: belangrijke wijzi-
gingen die gevolgen hebben voor de onderneming of in-
stelling, zoals een herstructurering, technologische en or-
ganisatorische innovaties, verhogen vaak de risico’s op 
stress. Zodra dergelijke veranderingen in het verschiet 
zijn, is het raadzaam aangepaste maatregelen te treffen. 
Dat zal wellicht enkel kunnen wanneer de onderneming 
reeds over een actieplan beschikt.

Stap twee wordt het best afgesloten met een beknopt rap-
port dat aangeeft wat de grootste risicofactoren en –groe-
pen zijn en welke mogelijkheden tot interventie en pre-
ventie er bestaan. Het rapport wordt meegedeeld aan het 
Comité PB en de ondernemingsraad.

Stap 3. Keuze van maatregelen

Het is nuttig eerst een inventaris te maken van mogelijke 
of wenselijke oplossingen en daarna te discussiëren over 
de doelstellingen en prioriteiten. Het is van belang eens-
gezindheid te bereiken over de criteria om de prioriteiten 
te bepalen. Eens de prioriteiten zijn vastgelegd, kunnen ze 
worden vertaald naar concrete maatregelen.

Er zal een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de 
maatregelen die onmiddellijk toepasbaar zijn en andere 
die wat meer tijd vergen en eerder op middellange en lan-
ge termijn dienen gezien te worden.

De maatregelen  richten zich best op de vier groepen van 
risicofactoren in psychosociale belasting (werkinhoud, 
werkvoorwaarden, werkomstandigheden, werkverhoudin-
gen). Ze moeten in de eerste plaats collectief zijn en de 
juiste volgorde van preventie respecteren:
■ primaire preventie : beoogt het wegwerken van risico’s 

aan de bron ;
■■ secundaire preventie: richt zich op het beperken van 

de risico’s op stress, op het tijdig opsporen van begin-
nende schade aan de gezondheid teneinde ze zo be-
perkt mogelijk te houden;
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■ tertiaire preventie: is bedoeld om de gezondheids-
schade te beperken dankzij hulp, opvang, begeleiding, 
enz.

Stap 4. Toepassing van het actieplan

De concrete maatregelen zullen worden gebundeld in een 
actieplan (opgenomen in het globaal preventieplan en het 
jaarlijks actieplan van de onderneming). Per maatregel 
geeft het plan een scenario : toe te passen methodes, wie is 
verantwoordelijk, wie doet wat, wat zijn de verplichtingen 
en de (organisatorische, financiële en materiële middelen) 
middelen, de timing, de communicatie, de opleiding, de 
evaluatie...

De werkgever legt het plan voor aan het Comité PB. Voor 
alle maatregelen die de werkorganisatie, de werkvoor-
waarden en het rendement van de onderneming zouden 
kunnen wijzigen, is ook het advies vereist van de onder-
nemingsraad. Op basis van die consultatie wordt het plan 
eventueel bijgestuurd.

Het is belangrijk het personeel tijdens dit hele proces goed 
op de hoogte te houden : gaande van de beginselverklaring, 
over de resultaten van de risicoanalyse en de geleidelijke 
toepassing van de geplande preventiemaatregelen, tot de 
evaluatie van het actieplan.

Om in bepaalde gevallen een zekere terughoudendheid 
weg te nemen, kan het zinvol zijn een pilootproject op te 
zetten dat bv. beperkt is tot een afdeling van de onderne-
ming.

Stap 5. Evaluatie

De evaluatie moet het mogelijk maken na te gaan – liefst 
aan de hand van vooraf bepaalde criteria – of de doelstel-
lingen werden behaald. Is dit inderdaad het geval, dan kan 
worden bekeken via welke maatregelen de behaalde resul-
taten kunnen worden bestendigd. Werden de doelstellin-
gen echter niet bereikt, dan dient gezocht waar het fout 
is gelopen: bij de analyse zelf, in de formulering van de 
doelstellingen, bij de ingezette middelen, enz.

De evaluatie zal dienen om de risicoanalyse bij te werken 
en het globaal preventieplan navenant aan te passen. De 
resultaten van de evaluatie zullen aan het personeel wor-
den meegedeeld. 
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Overzichtsschema : uitwerking en toepassing van een actieplan“stress”

Project:
beginselverklaring■◆

begeleidingsgroep■◆

 programmering ■◆

van de aanpak



Opsporing en 
analyse van de 
risico’s
> verslag van de 
risicoanalyse



Inventaris en keuze 
van maatregelen 
(in volgorde van 
prioriteit)
> actieplan
(op te nemen in het 
GPP en het JAP)


Toepassing 
van het 
actieplan



Evaluatie
> verslag en 
voorstel van op-
volging (aange-
past actieplan)
(eventuele aan-
passing risico-
analyse, GPP en 
JAP


Toepassing 
aangepast 
actieplan

Overleg in Comité 
PB en OR (bij 
ontstentenis : VA)

Overleg in Co-
mité PB en OR  (bij 
ontstentenis : VA)

Overleg in Comité 
PB en OR (bij ont-
stentenis : VA)

Overleg in Comité 
PB en OR  (bij ont-
stentenis : VA)

Informatie aan het 
personeel over de 
aanpak

Informatie aan 
het personeel 
over de stand van 
zaken

Informatie aan het 
personeel over het 
actieplan

Informatie aan 
het personeel 
over resultaten en 
opvolging
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Geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag 

De problematiek

Afbakening van de aanpak van “pesterijen  
en ongewenst seksueel gedrag”

De aanpak van conflicten en moeilijkheden die te maken 
hebben met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ge-
drag in de arbeidsverhoudingen verhult vaak het collec-
tieve karakter van deze fenomenen. Een conflict is daarom 
nog geen pesterij, een krachtig bevel van een hiërarchisch 
hogergeplaatste is geen vorm van pesterij (behoudens uit-
zonderlijke omstandigheden),… Kortom, elke moeilijke si-
tuatie op het werk met een baas of een collega is daarom 
nog geen synoniem van pesterij. 

In de meeste gevallen ligt er wel een conflict aan de oor-
sprong van pesterijen. Vaak gaat het om een impliciet con-
flict, een verschillende opvatting over het werk, de werk-
methode, de betekenis van het werk voor de persoon die 

het werk uitvoert en voor de personen waarmee men in 
contact komt (collega’s, baas, klanten of gebruikers …).
Wanneer een afgevaardigde geconfronteerd wordt met 
iemand die spanningen, conflicten of last ondervindt op 
het werk, zal hij eerst nagaan of ook andere personen zich 
in een gelijkaardige situatie bevinden en er bijgevolg een 
collectieve aanpak overwogen kan worden. Pas dan zal hij 
onderzoeken of er sprake is van pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag. 

Het is belangrijk in de onderneming of de instelling een 
klimaat te behouden waarbij mensen gerespecteerd wor-
den en elke vorm van wangedrag van de hand wordt gewe-
zen. In die zin onderstreept de wet dat “De werkgevers en 
de werknemers evenals de daarmee gelijkgestelde perso-
nen en de andere personen die in contact komen met de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, ertoe gehou-
den zijn zich te onthouden van iedere daad van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk” 
(Wet, art. 32bis.).
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Pesterijen: hoe kan ik ze tijdig herkennen?

Hoe komen pesterijen tot uiting?

Pesterijen komen tot uiting onder verschillende vormen, 
via tal van daden en gedragingen die terugkeren en/of  
steeds erger worden. Hieronder enkele vormen van gedrag 
die zeer vaak voorkomen bij pesterijen : 

het slachtoffer belemmeren zich te uiten:■■  bv. sys-
tematisch onderbreken tijdens het spreken, voortdu-
rend bekritiseren, bedreigingen uiten, contact wei-
geren, negeren;
het slachtoffer geringschatten en/of zijn reputa-■■

tie schaden: bv. systematisch opmerkingen maken 
over zijn werk, hem onterecht negatief evalueren, 
regelmatig belachelijk maken, spotten met zijn ge-
breken of (religieuze, ideologische …) overtuigingen, 
kwaadspreken, vernederen;
het slachtoffer sociaal isoleren:■■  bv. negeren, niet 
aanspreken, niet uitnodigen op vergaderingen, de 
communicatiemiddelen ontnemen, (bv. toegang tot 
telefoon, e-mail, …), andere werknemers verbieden 
met hem te praten, zijn collega’s tegen hem “opzet-
ten”, hem een bureau geven in een afgezonderde 
ruimte ;
het werken onaangenaam of onmogelijk maken:■■  het 
slachtoffer systematisch overbelasten, onduidelijke wer-
kinstructies geven, nuttige informatie niet doorgeven, 
systematisch onjuiste of onvolledige informatie meede-
len, zijn uurregeling vaak wijzigen, fouten uitlokken, 
nota’s of de agenda stelen, nutteloos werk geven, per-
soonlijke voorwerpen verplaatsen, enz.;

het slachtoffer in gevaar brengen:■■  te zwaar of te 
gevaarlijk werk geven, werk geven dat geen reke-
ning houdt met de gezondheid van de werknemer, 
alle vormen van ongewenst seksueel gedrag, uitlok-
ken of niet vermijden van arbeidsongevallen, fysiek 
aanvallen, enz. 

Waarom zo’n gedrag ?

Er liggen tal van omstandigheden aan de oorsprong van 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, on-
der meer een aantal die te maken hebben met de werk-
situatie. Het betreft arbeidsomstandigheden waarop de 
verschillende partijen betrokken bij preventie, in het bij-
zonder het Comité PB, greep hebben en kunnen inwerken. 
Een onderzoek uitgevoerd in 2001-2002 op verzoek van 
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg identificeerde de voornaamste omstan-
digheden die te maken hebben met het werk:

problemen met betrekking tot het personeelsbeleid ■■

(vermeld door 84% van de ondervraagden): de wijze 
waarop de onderneming wordt geleid is een belang-
rijk element in het proces van geweld op het werk;
problemen met betrekking tot de ■■ werkorganisatie (ver-
meld door  40%): gebrekkige procedures voor functie-
evaluatie, aanwerving of taakverdeling, een communi-
catiestoornis, een personeelstekort of – overschot;
context van ■■ veranderingen in de organisatie (ver-
meld door 30%): fusies of splitsingen van bedrijven, 
herstructureringen, andere hiërarchische superieur; 
beroepsstress■■  en werkklimaat (vermeld door 20%): 
klimaat van wedijver, rendementseisen;
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ongelijke lonen en gepolitiseerd werkverband.■■

Als deze omstandigheden aanwezig zijn, ontstaat er een ri-
sicosituatie. Bepaalde gebeurtenissen werken de overgang 
van een risicosituatie naar pestgedrag in de hand. Boven-
vermeld onderzoek identificeerde vier belangrijke gebeur-
tenissen die pesterijen kunnen uitlokken en die zowel 
door de mannen als de vrouwen werden vermeld:

het bekleden van een nieuwe betrekking of een nieu-■■

we functie;
de aanwerving van een nieuwe hiërarchische superi-■■

eur;
de aanklacht door het slachtoffer van bedrijfsfouten ■■

of onregelmatigheden;
een conflict met betrekking tot de arbeidsorganisa-■■

tie.

Daarnaast zijn er bepaalde gebeurtenissen die specifiek 
zijn voor vrouwen: weigering in te gaan op de avances 
van een leidinggevende of op ongewenst seksueel gedrag, 
werktijdverkorting in het kader van kinderopvang of we-
gens familiale redenen, bekendmaking van een zwanger-
schap en werkhervatting na een zwangerschapsverlof.

Hoe evolueren de pesterijen?

Het gepeste slachtoffer beseft vaak pas na een tijdje wat er 
hem overkomt. Eerst zal hij het systematische karakter van 
de pesterijen niet waarnemen. Zeer vaak is de situatie al  
uit de hand gelopen vooraleer het slachtoffer toegeeft dat 
hij waarschijnlijk wordt gepest en het tijd is om erover te 
praten. 

Om pestgedrag of de risico’s op pestgedrag tijdig te kunnen 
opsporen, is het nuttig waakzaam te zijn voor gedragingen 
zoals hierboven vermeld, wanneer ze een systematisch 
karakter krijgen ten aanzien van het slachtoffer. Wanneer 
een werknemer die het risico loopt gepest te worden klaagt 
over systematische conflicten, zich onheus behandeld voelt, 
vaak kort afwezig is wegens ziekte of een neerslachtige in-
druk maakt, is er reden tot ongerustheid. Op dat ogenblik 
kan de vakbondsafgevaardigde aan het slachtoffer voorstel-
len om samen de situatie te onderzoeken en te bekijken, 
en met zijn akkoord, stappen ondernemen om hem in zijn 
rechten en waardigheid te herstellen.  Er wordt hem best 
aangeraden zich te wenden tot de vertrouwenspersoon of 
de preventieadviseur psychosociale belasting. 

Het is belangrijk dat het pestgedrag vroeg wordt opge-
spoord, omdat in de meeste gevallen, wanneer het pestge-
drag bewezen is, hoogstwaarschijnlijk een uitweg wordt 
gezocht via contractbreuk. 
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Schematisch kan de evolutie van het pestgedrag als volgt worden voorgesteld:

Context : een risicosituatie die te maken heeft met problemen met betrekking tot het personeelsbeleid,  
de werkorganisatie, wijziging in de organisatie, stress, …

Stadium  1
Gebeurtenis die pestgedrag kan 
uitlokken

Slecht aangepakte gebeurtenis■◆

Onherstelbare eerste daden ■◆



Stadium  2 Pestgedrag
Herhaaldelijk gewelddadig gedrag ■◆

Slachtoffer in het defensief, fouten bij uitvoering van werk ■◆



Stadium  3
Ontzegging van de rechten van 
het slachtoffer door de perso-
neelsdirectie 

Directie : reageert vaak te laat ■◆

Slachtoffer wordt geleidelijk aan de kant geschoven ■◆



Stadium  4 Uitsluiting uit de arbeidsmarkt  " Op non-actief stelling", overplaatsingen, ontslag■◆

Schema gebaseerd op " Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag : synthese van het onderzoek over de 
kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers", Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, Brussel, 2003.
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Ongewenst seksueel gedrag 

In tegenstelling tot bij pesten moet er bij ongewenst seksu-
eel gedrag niet noodzakelijkerwijs sprake zijn van terug-
kerend onrechtmatig gedrag. Een enkele seksueel getinte 
daad die iemand in zijn waardigheid aantast, kan worden 
beschouwd als ongewenst seksueel gedrag. 

Het kan gaan om opzettelijk gedrag (de dader heeft uit-
drukkelijk de bedoeling het slachtoffer onder druk te zet-
ten, te intimideren, geweld aan te doen, …) of onopzettelijk 
gedrag dat toch iemands waardigheid aantast. In dit geval 
kan het gaan om:

verbaal gedrag: seksueel getinte insinuaties of zelfs ■■

voorstellen, dubbelzinnige opmerkingen …;
non-verbaal gedrag: indringende blikken, " die ontblo-■■

ten " ; verspreiding van pornografische beelden …;
lichamelijk gedrag: seksueel getinte handelingen, ■■

aanrakingen, geweld, verkrachting.

Preventieregels
Preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk past in het kader van preventie van 
psychosociale risico’s. Ze steunt op een risicoanalyse (zie 
hoger)  die alle feiten omvat die het voorwerp zijn geweest 
van een met redenen omklede klacht wegens geweld, pes-
terijen of ongewenst seksueel gedrag (KB, art. 13). 

Op basis van de risicoanalyse en rekening houdend met 
de aard van de activiteiten en de grootte van de onderne-

ming stelt de werkgever de preventiemaatregelen vast die 
moeten worden getroffen. De maatregelen zijn ten minste 
(Wet, art. 32quater):

1° materiële en organisatorische maatregelen waar-
door geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk kunnen worden voorkomen 

 Commentaar
 Materiële maatregelen: ze hebben betrekking op de 

inrichting van de werkruimtes en de werkomgeving om 
bv. de communicatie te vergemakkelijken, de hinder te 
beperken (bv. geluidshinder), het werkcomfort te verbe-
teren (luchtkwaliteit, temperatuur, …). Zie ook de maat-
regelen die moeten worden genomen op het vlak van de 
arbeidsvoorwaarden in het kader van de preventie van 
de psychosociale belasting (hoofdstuk 2.)

 Organisatorische maatregelen: het betreft maatregelen 
rond verschillende aspecten van bv. de arbeidsorganisa-
tie, het beleid betreffende human ressources en de ar-
beidsverhoudingen:

rolverdeling en functie-inhoud verduidelijken, het ■■

werk evenwichtig verdelen, de communicatie tussen 
diensten of afdelingen beter organiseren  …;
de evaluatieprocedures herzien, het onthaal en de be-■■

geleiding van nieuwkomers verbeteren, een vormingsbe-
leid ontwikkelen voor alle personeelscategorieën …;
de werkuren zo vastleggen dat ze gemakkelijker te ver-■■

zoenen zijn met de familiale en sociale verantwoorde-
lijkheden, de taken aanpassen aan de capaciteiten van 
de werknemers en aan de beschikbare middelen …;
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in de overlegorganen open debatten voeren over de pre-■■

ventie van psychosociale risico’s, het personeel betrek-
ken bij het vastleggen van preventiemaatregelen …

Zie ook de maatregelen met betrekking tot de werkinhoud, 
de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen die moe-
ten worden getroffen in het kader van de preventie van de 
psychosociale belasting (zie hoofdstuk 2.).

2° de procedures die van toepassing zijn wanneer er 
feiten worden gemeld en die inzonderheid betrekking 
hebben op:
a)  het onthaal en de adviesverlening aan de personen die 

verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen 
of ongewenst seksueel gedrag op het werk;

b)  de regels volgens welke deze personen een beroep kun-
nen doen op de preventieadviseur en de vertrouwens-
persoon, aangewezen voor de feiten van geweld, peste-
rijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;

c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de 
vertrouwenspersoon en de preventieadviseur;

d) de wedertewerkstelling van de werknemers die ver-
klaard hebben het voorwerp te zijn geweest van ge-
weld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk en de begeleiding van deze personen naar aanlei-
ding van hun wedertewerkstelling. 

 Commentaar : 
deze procedures zijn onderworpen aan de • vooraf-
gaande toestemming van het Comité PB en moeten 
worden vermeld in het arbeidsreglement;

de bepalingen met betrekking tot de interne procedu-• 
re (zie verderop) verduidelijken al de stappen die de 
werknemer kan ondernemen die meent het voorwerp 
te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag op het werk;
aansluitend op deze bepalingen moet worden verdui-• 
delijkt waar, wanneer en hoe de preventieadviseur 
psychosociale belasting of de vertrouwenspersoon kan 
worden gecontacteerd, hoe vertrouwelijkheid wordt 
gegarandeerd bij deze stap en moet er een procedure 
worden uitgewerkt voor de wedertewerkstelling en/of 
begeleiding als de betrokken werknemer bv. werkon-
geschikt is geweest of van werk verandert. 

3° de specifieke maatregelen ter bescherming van de werk-
nemers die bij de uitvoering van hun werk in contact komen 
met externen  (klanten, leveranciers, gebruikers, enz.) 

4° de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de 
voorkoming van feiten van geweld, pesterijen en onge-
wenst seksueel gedrag op het werk ;

5° de voorlichting en de opleiding van de werknemers;

6° de voorlichting van het Comité PB.

De werkgever treft deze maatregelen na advies van het 
Comité PB, behalve voor de procedures die van toepas-
sing zijn wanneer feiten worden gesignaleerd die van start 
gaan na toestemming van het Comité PB. Wanneer geen 
akkoord wordt bereikt, vraagt de werkgever het advies van 
Toezicht op het welzijn op het werk. Als na dit advies nog 
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steeds geen akkoord wordt bereikt, kan de werkgever de 
maatregelen treffen voor zover minstens twee derde van 
de leden die de werknemers binnen het Comité PB ver-
tegenwoordigen hun toestemming geven. In de openbare 
sector worden, indien geen akkoord wordt bereikt, geschil-
len beslecht volgens de regels eigen aan de sector. 

Het arbeidsreglement moet minstens de volgende infor-
matie bevatten over preventie van geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk:

de coördinaten van de preventieadviseur psychosociale ■■

belasting en, indien er een vertrouwenspersoon werd 
aangewezen, diens gegevens;
de procedures waarop de werknemer een beroep kan ■■

doen wanneer hij denkt het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag (vooral de mid-
delen om de preventieadviseur of de vertrouwensper-
soon te contacteren of in alle discretie te ontmoeten, 
de modaliteiten betreffende wedertewerkstelling).

Ook de bepalingen van de reglementering moeten erin 
worden opgenomen: de werknemers moeten de vertrou-
wenspersoon of de preventieadviseur psychosociale belas-
ting kunnen raadplegen tijdens de werkuren. Als dit niet 
mogelijk is omwille van de arbeidstijdorganisatie, kunnen 
ze deze personen raadplegen buiten de werkuren als een 
collectieve arbeidsovereenkomst daarin voorziet. In beide 
gevallen wordt de raadpleging beschouwd als werktijd en 
zijn de verplaatsingskosten voor rekening van de werkge-
ver. 

De bescherming van de werknemers die in 
contact komen met externe personen (AR, art. 12)

De werkgever moet een register ter beschikking stellen 
waarin de werknemer die meent het voorwerp te zijn 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag die 
werden veroorzaakt door externe personen (klanten, le-
veranciers, gebruikers, …) een verklaring laat optekenen. 
De betrokken werknemer beschrijft de feiten van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag veroorzaakt door 
deze externe personen, evenals de data van die feiten. De 
identiteit van de werknemer wordt niet vermeld. 

Deze informatie is bestemd voor de risicoanalyse. Hoewel 
de interne klachtenprocedure hier niet van toepassing is, 
is de werkgever verplicht een analyse uit te voeren van de 
risico’s op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ge-
drag en gepaste maatregelen te treffen om de werknemers 
te beschermen tegen de risico’s op geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag van externe personen. 

Sommige werkgevers oordelen dat feiten van geweld, pes-
terijen en ongewenst seksueel gedrag van externe perso-
nen hen niet aangaat. Ten onrechte, zoals bevestigd wordt 
in de memorie van toelichting bij de wet van 10 januari 
2007 (tot wijziging van de bepalingen betreffende geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag): ” Wanneer deze 
derden grensoverschrijdend gedrag plegen ten aanzien van 
de werknemer, moet de werkgever zijn werknemer wel be-
schermen. De werkgever zal over deze derde weliswaar geen 
gezag uitoefenen, maar dit neemt niet weg dat hij toch een 
aantal acties kan ondernemen. Deze acties zullen zich situ-
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eren op het vlak van de contractuele relatie met de derde, 
waarin bijvoorbeeld kan bepaald worden dat de werkgever 
aan een persoon de toegang tot de onderneming kan weige-
ren of de contractueel bedongen prestaties kan schorsen of 
beëindigen. Wanneer een werkgever vaststelt dat bepaalde 
gedragingen zich herhaaldelijk voordoen, kan hij in samen-
werking met de preventieadviseur een strategie bepalen 
waarbij enerzijds gezocht wordt naar de oorzaken van dat 
gedrag en waarbij anderzijds collectieve preventiemaatrege-
len kunnen worden getroffen”. 

Het register wordt bijgehouden door de vertrouwensper-
soon of de preventieadviseur psychosociale belasting. Als 
laatstgenoemde deel uitmaakt van een externe dienst en 
er geen enkele vertrouwenspersoon werd aangewezen, 
houdt de interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk dit register bij. De werkgever bewaart de 
verklaringen betreffende de feiten die in het register zijn 
opgenomen gedurende vijf jaar. Alleen de werkgever, de 
bevoegde preventieadviseur en de vertrouwenspersoon 
hebben toegang tot het register, dat ter beschikking wordt 
gehouden van het Toezicht op het welzijn op het werk. 

Bovendien moet de werkgever erop toezien dat de werkne-
mers die het voorwerp zijn geweest van een gewelddaad 
gepleegd door externe personen gepaste psychologische 
ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten. Hij 
draagt de kosten van deze maatregel. 

Comité PB
Nagaan of er in de onderneming een register bestaat ■■

bestemd voor verklaringen betreffende feiten van 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ge-
pleegd door externe personen. 
Vragen hoe de verklaringen die daarin zijn opgete-■■

kend gebruikt worden voor de risicoanalyse en wel-
ke maatregelen werden of zullen worden voorgesteld 
om de problemen te verhelpen die in deze verklarin-
gen worden vermeld. 
Nagaan of de werknemers die het voorwerp zijn ge-■■

weest van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag gepleegd door externe personen effectief toe-
gang hebben tot psychologische ondersteuning en de 
kwaliteit van deze dienstverlening evalueren. 
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Overzichtstabel: specifieke preventiemaatregelen en bevoegdheden van het Comité PB

Specifieke maatregelen ter preventie van geweld en ongewenst seksueel gedrag 

Preventiemaatregelen Rol en bevoegdheid van het Comité PB

Materiële maatregelen (de omgeving, het werkcomfort ■◆

verbeteren, enz.).
Organisatorische maatregelen (vastleggen van de ■◆

rolverdeling, regeling van de werkuren, overleg, 
personeelsbeleid, enz.).
Preventieverplichtingen van de hiërarchische oversten.■◆

Voorlichting en vorming van de werknemers over preventie ■◆

van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.
Voorlichting van het Comité PB.■◆

 ■◆ Het moet de resultaten krijgen van de risicoanalyses 
(collectieve en anonieme gegevens over de resultaten van de 
analyse van de risico’s op incidenten).
Het geeft ■◆ advies over deze preventiemaatregelen.
 Het ziet erop toe dat de resultaten van de risicoanalyse en de ■◆

preventiemaatregelen vermeld worden in een specifiek luik 
van het globaal preventieplan (GPP) en, eventueel, in het 
jaarlijks actieplan (JAP).

Specifieke maatregelen ■◆ om de werknemers te beschermen 
die in contact komen met externen (klanten, leveranciers, 
gebruikers, enz.).
Gepaste psychologische ondersteuning door gespecialiseerde ■◆

diensten of instanties voor werknemers die het slachtoffer 
zijn van geweld door externen (ten laste van de werkgever).

 ■◆ Het comité PB moet de resultaten van de analyses van risico’s 
krijgen die verband houden met die contacten met externen.
 Het geeft ■◆ advies over deze preventiemaatregelen.

Procedures■◆  die van toepassing zijn als geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag worden gesignaleerd (onthaal 
en adviesverlening, contact met de preventieadviseur 
psychosociale belasting of de vertrouwenspersoon en de 
modaliteiten van hun tussenkomst, wedertewerkstelling en 
begeleiding).

Het Comité PB moet zijn voorafgaande■◆  toestemming geven 
tot deze procedures.
Het ziet erop toe dat deze procedures in het ■◆

arbeidsreglement staan (net als de persoonsgegevens 
van de preventieadviseur psychosociale belasting en de 
vertrouwenspersoon).
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De interne procedure 
(KB, art. 21 tot 30)

Wanneer een werknemer meent het voorwerp te zijn van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan hij 
of zij een beroep doen op een interne procedure van de 
onderneming of instelling. Deze procedure verloopt via de 
vertrouwenspersoon en/of de bevoegde preventieadviseur. 
Wanneer er een vertrouwenspersoon werd aangewezen, 
wendt hij zich tot deze persoon, tenzij hij verkiest zich 
rechtstreeks te wenden tot de bevoegde preventieadviseur. 
(Art. 22.)

Welke vakbondshouding bij  
een individuele klacht?

Wat kan je de werknemer die meent het slachtoffer te 
zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel ge-
drag op het werk aanraden als afgevaardigde?

De afgevaardigde moet vermijden de rol te spelen van de 
onderzoeker, de psycholoog, de vertrouwenspersoon, enz. 
Hij gaat eerst na of hij op vakbondsvlak kan optreden: 
als de rechten van de werknemer, de cao, het arbeidsre-
glement, enz. niet worden gerespecteerd, als er sprake 
is van discriminatie, moet er worden opgetreden om de 
werknemer in zijn rechten te herstellen volgens de geëi-
gende procedures die van kracht zijn in de onderneming 
of de instelling en rekening houdend met de misschien 
moeilijke situatie waarin de betrokkene zich bevindt. Als 
er een vertrouwenspersoon is en indien deze effectief het 

vertrouwen geniet van de betrokken werknemer, kan de 
afgevaardigde aanraden op verkennend gesprek te gaan 
bij deze persoon. Als er geen vertrouwenspersoon is, kan 
de afgevaardigde aanraden zich voor een gelijkaardig ge-
sprek te wenden tot de preventieadviseur psychosociale 
belasting. 

Enkele aanvullende aanbevelingen 
 Luisteren naar de persoon, ”neutrale” vragen stellen, ■■

niet minimaliseren, niet aandikken; verduidelijken 
dat er geen stappen zullen worden ondernomen zon-
der zijn toestemming.
 Vertrouwelijkheid garanderen rond de persoonlijke as-■■

pecten van de situatie (de collectieve aspecten worden 
genoteerd met het oog op een vakbondsanalyse ).
 De persoon informeren over de bestaande procedures ■■

en de voor- en nadelen ervan toelichten; bekijken wat 
mogelijk is alvorens de procedures op te starten.
 Aanraden om alle feiten in een dagboek bij te hou-■■

den.
 De collectieve aspecten van de beschreven situaties en ■■

feiten identificeren evenals het verband met andere 
gesignaleerde feiten en/of bestaande of ontbrekende 
preventiemechanismen; evalueren in welke mate het 
mogelijk is collectieve stappen in te leiden. 
 Als de situatie niet nieuw is en aanzienlijk verergerd ■■

is, als de betrokkene al arbeidsongeschikt is geweest 
om dezelfde redenen en” niet meer kan” , hem door-
verwijzen naar de vertrouwenspersoon of de gespecia-
liseerde preventieadviseur; ook de bedrijfsarts kan als 
bemiddelaar optreden als hij het vertrouwen van de 
betrokkene geniet. 
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 Bij twijfel over de houding die moet worden aangeno-■■

men, zal de afgevaardigde een andere afgevaardigde 
van de ondernemingskern  raadplegen en/of de se-
cretaris van de betrokken beroepscentrale en/of de 
diensten van zijn gewestelijk verbond (dienst " onder-
neming " en/of rechtskundige dienst) waarbij vertrou-
welijkheid wordt gegarandeerd.  
 Houdingen die tot elke prijs moeten worden vermeden: ■■

psycholoog, therapeut of onderzoeker spelen, het pro-
bleem individualiseren, moraalridder spelen. 

Wat moet je doen als iemand die in opspraak is ge-
komen omwille van pesterijen of ongepast seksueel 
gedrag zich tot jou als afgevaardigde wendt?

 Naar de persoon luisteren, “neutrale “ vragen stellen, ■■

niet minimaliseren, niet aandikken, vertrouwelijkheid 
garanderen rond de persoonlijke aspecten.
 De persoon informeren over de bestaande procedures; ■■

indien nuttig, hem doorverwijzen naar de vertrouwens-
persoon of de gespecialiseerde preventieadviseur.
 Bij twijfel over de houding die moet worden aangeno-■■

men, zal de afgevaardigde een andere afgevaardigde 
van het vakbondsteam  raadplegen en/of de centraal 
propagandist en/of de diensten van zijn gewestelijk 
verbond (dienst " onderneming " en/of rechtskun-
dige dienst) waarbij vertrouwelijkheid wordt gegaran-
deerd.   
 houdingen die tot elke prijs moeten worden verme-■■

den: psycholoog, onderzoeker of moraalridder spelen. 
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Situaties waar de interne procedure 
uitgesloten is 

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
van externe personen 

De werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag van externe per-
sonen (klanten, leveranciers, gebruikers, …) heeft geen 
toegang tot de interne procedure. Hij legt een verklaring 
af in het register waarin de feiten van geweld, pesterijen of 
ongepast seksueel gedrag zijn beschreven met het oog op 
de risicoanalyse. De betrokken werknemer kan altijd een 
geding aanspannen bij de bevoegde rechtbank (zie verder-
op: " de rechtspleging voor de rechtbanken ").

Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 
ten overstaan van externe personen 

De interne procedure is niet toegankelijk voor derden, met 
name personen die extern zijn aan de onderneming of de 
instelling (werknemers in onderaanneming, klanten, ge-
bruikers, enz.) die menen het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag van een werkne-
mer tijdens de uitoefening van zijn werk. Als een van deze 
personen meent het slachtoffer te zijn van geweld, peste-
rijen of ongewenst seksueel gedrag van een werknemer 
in de onderneming of instelling die hij bezoekt als klant, 
gebruiker, enz. kan hij een geding aanspannen bij de be-
voegde rechtbank (zie verderop: "de rechtspleging voor de 
rechtbanken").

Er bestaat hierop een uitzondering : de zogenaamde " per-
manente onderaannemer " kan een beroep doen op de 
interne procedure. Meer bepaald de werknemer van een 
onderneming van buitenaf die meent het voorwerp te zijn 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 
het werk vanwege een werknemer van de werkgever in 
wiens inrichting hij permanent werkzaamheden uitvoert 
kan een beroep doen op de interne procedure van de werk-
gever bij wij de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten ge-
troffen worden ten aanzien van een werknemer van een 
onderneming van buitenaf, legt de werkgever in wiens in-
richting permanent werkzaamheden worden uitgevoerd de 
nuttige contacten met de werkgever van de onderneming 
van buitenaf. Zodat deze maatregelen daadwerkelijk zou-
den kunnen getroffen worden (KB, Art. 31.).

De informele fase van de interne procedure

Raadpleging van de vertrouwenspersoon of de 
preventieadviseur psychosociale belasting 

De werknemers moeten de vertrouwenspersoon of de be-
voegde preventieadviseur kunnen raadplegen tijdens de 
werkuren. Als dit niet mogelijk is als gevolg van de ge-
wone arbeidstijdregeling in de onderneming of instelling, 
kunnen ze de vertrouwenspersoon of de bevoegde preven-
tieadviseur raadplegen buiten de werkuren indien  hier-
over een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten.
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In beide gevallen wordt de tijd besteed aan de raadpleging 
van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur be-
schouwd als arbeidstijd en zijn de verplaatsingskosten ten 
laste van de werkgever. (KB, art. 26.)

De werknemer wendt zich tot de vertrouwenspersoon 
(KB, art. 23.)
Wanneer de werknemer zich wendt tot de vertrouwens-
persoon, hoort deze de werknemer binnen een termijn 
van acht kalenderdagen na het eerste contact. De vertrou-
wenspersoon informeert hem over de mogelijkheid om op 
informele wijze een oplossing te bekomen zonder een met 
redenen omklede klacht in te dienen, wat zou inhouden 
dat de werkgever ingelicht wordt. In de zoektocht naar een 
informele oplossing kan de vertrouwenspersoon voorstel-
len tussen te komen bij een lid van de hiërarchische lijn of 
tot een verzoening met de aangeklaagde te komen. 
De vertrouwenspersoon handelt enkel met het akkoord 
van de werknemer. Het verzoeningsproces vereist het ak-
koord van de partijen (de werknemer die meent het voor-
werp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag en de aangeklaagde). De vertrouwenspersoon deelt 
de betrokken personen de informatie mee die hij relevant 
acht voor het goede verloop van de verzoening. 

Na de uitleg van de vertrouwenspersoon te hebben ge-
hoord, kan de werknemer beslissen geen informele oplos-
sing te zoeken en een met redenen omklede klacht in te 
dienen (zie verderop). 

De werknemer die accepteert dat de vertrouwenspersoon 
op informele wijze een oplossing zoekt kan op een bepaald 

moment beslissen een einde te stellen aan deze poging en 
ervoor opteren een met redenen omklede klacht in te die-
nen. Deze keuze kan voortvloeien uit het feit dat de inter-
ventie bij de hiërarchisch overste of de verzoening met de 
aangeklaagde aansleept zonder dat de situatie verbetert of 
zelfs enkel maar verergert. 

Als de verzoening of de interventie niet tot een oplossing 
leidt of als de feiten voortduren, kan de werknemer die 
verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of on-
gewenst seksueel gedrag een met redenen omklede klacht 
indienen bij de vertrouwenspersoon.

De werknemer wendt zich tot de preventieadviseur psy-
chosociale belasting (KB, art. 24.).
De werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich 
rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur psychosociale 
belasting als er geen enkele vertrouwenspersoon werd aange-
wezen in de onderneming of instelling of als hij verkiest zich 
rechtstreeks te wenden tot de preventieadviseur. 

De preventieadviseur handelt op dezelfde manier als de 
vertrouwenspersoon: hij hoort de werknemer binnen een 
termijn van acht kalenderdagen na het eerste contact. Hij 
informeert hem over de mogelijkheid om op informele wijze 
een oplossing te zoeken. De bevoegde preventieadviseur 
handelt enkel met het akkoord van de werknemer. 
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Samenvattend schema van de interne procedure 

Werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

 of 

Vertrouwenspersoon I Preventieadviseur 
 I 

Persoonlijk onderhoud I Persoonlijk onderhoud
 I 

Verzoening I Verzoening
 I 

Slechte afloop I Slechte afloop 
 I 

Persoonlijk onderhoud  I  Persoonlijk onderhoud
 

Met redenen omklede 
klacht

Met redenen omklede 
klacht



Werkgever wordt ingelicht
Advies en voorstellen tot maatregelen 


Werkgever

   of   
Maatregelen Geen 
  of   

Doeltreffend Geen effect 
  

Einde van de daden van 
geweld, pesterijen en on-
gewenst seksueel gedrag 

Voortzetting van de daden van geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 


Inspectie

Goede afloop: 
einde van de 

procedure 

Goede afloop: 
einde van de 

procedure



  wordt door-
gestuurd naar 
de preventiead-
viseur 
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De met redenen omklede klacht: onder 
voorwaarden (KB, art. 25.)

Het voorafgaande persoonlijke onderhoud 

De werknemer kan een met redenen omklede klacht indie-
nen bij de vertrouwenspersoon of de bevoegde preventie-
adviseur. Daartoe moet hij echter verplicht vooraf een per-
soonlijk onderhoud hebben met de vertrouwenspersoon 
en/of de bevoegde preventieadviseur. 

Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn wil uitdrukt om een 
met redenen omklede klacht in te dienen bij de bevoegde pre-
ventieadviseur of de vertrouwenspersoon, moet het persoon-
lijke onderhoud plaatsvinden binnen een termijn van acht 
kalenderdagen. De werknemer en de vertrouwenspersoon en/
of de bevoegde preventieadviseur zorgen ervoor dat dit onder-
houd effectief kan plaatsvinden binnen deze termijn. 

De met redenen omklede klacht en de inhoud 
ervan

Ten vroegste na afloop van dit persoonlijk onderhoud kan 
de met redenen omklede klacht worden ingediend. Deze 
met redenen omklede klacht is een door de werknemer ge-
dateerd en ondertekend document dat de volgende gege-
vens bevat (KB, art. 27) :
1°  de nauwkeurige omschrijving van de feiten die volgens 

de werknemer daden zijn van geweld, pesterijen of on-
gewenst seksueel gedrag op het werk;

2°  het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten 
zich hebben voorgedaan; 

3° de identiteit van de aangeklaagde;

4°  de vraag aan de werkgever om gepaste maatregelen te 
treffen om een einde te maken aan deze daden.

  
Al naargelang het geval, ondertekent de vertrouwensper-
soon of de preventieadviseur een kopie van de met rede-
nen omklede klacht en overhandigt haar aan de werkgever. 
Deze kopie, die geldt als ontvangstbewijs, vermeldt dat het 
persoonlijk onderhoud heeft plaatsgevonden (KB, Art. 25).

Inlichting van de werkgever en aanvang van de 
bescherming (KB, art. 25)

Wanneer de vertrouwenspersoon de met redenen omklede 
klacht in ontvangst neemt, stuurt hij haar onmiddellijk 
door naar de bevoegde preventieadviseur. Van zodra deze 
de met redenen omklede klacht persoonlijk of via de ver-
trouwenspersoon heeft ontvangen :

brengt hij de werkgever onmiddellijk op de hoogte van ■■

het feit dat de werknemer de met redenen omklede 
klacht heeft ingediend;
deelt hij de identiteit van de werknemer mee;■■

deelt hij hem mee dat de werknemer bescherming ge-■■

niet tegen ontslag en tegen elke ongerechtvaardigde en 
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (Wet, 
32tredecies).

De bescherming vangt aan zodra de met redenen omklede 
klacht is ingediend en (onmiddellijk) gesignaleerd wordt 
aan de werkgever. 
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De behandeling van de klacht (KB, art. 28)

De bevoegde preventieadviseur deelt zo snel mogelijk aan 
de aangeklaagde de feiten mee die hem worden ten laste 
gelegd. Hij hoort de personen, getuigen en anderen, die hij 
nuttig oordeelt. Hij onderzoekt de met redenen omklede 
klacht op volledig onpartijdige wijze.

De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van 
hun verklaring.

Wanneer een werknemer een getuigenverklaring aflegt bij 
de preventieadviseur, brengt deze de werkgever er onmid-
dellijk van op de hoogte, deelt hij de identiteit van de werk-
nemer mee en deelt hij de werkgever mee dat deze getuige 
bescherming geniet tegen ontslag en elke ongerechtvaar-
digde en eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden.  

Het individueel klachtendossier
 
De bevoegde preventieadviseur opent en houdt een indivi-
dueel klachtendossier bij. Hij alleen beschikt over dit dos-
sier en het valt uitsluitend onder zijn verantwoordelijk-
heid. Dit individuele klachtendossier omvat  (KB, art. 20):
1. het document dat de met redenen omklede klacht omvat;
2. het document waarbij de werkgever wordt op de hoog-

te gebracht van het feit dat een met redenen omklede 
klacht werd ingediend;

3. in voorkomend geval, het document dat het resultaat 
van de verzoeningspoging bevat;

4. in voorkomend geval, het document betreffende de ver-
lenging van de termijn om een advies te verstrekken 

aan de werkgever (zie verderop: advies aan de werkge-
ver);

5. het voor de werkgever bestemde advies van de bevoeg-
de preventieadviseur;

6. in voorkomend geval, de vraag tot tussenkomst van 
de met het toezicht belaste ambtenaar (toezicht op het 
welzijn op het werk);

7. de documenten die de verklaringen bevatten van de 
personen die werden gehoord door de bevoegde pre-
ventieadviseur.

De specifieke gegevens van persoonlijke aard die de be-
voegde preventieadviseur heeft vastgesteld bij de door 
hem ondernomen stappen en die uitsluitend aan hem zijn 
voorbehouden mogen niet voorkomen in het individuele 
klachtendossier.

Het individueel klachtendossier, uitgezonderd de docu-
menten die de verklaringen bevatten van de personen 
die werden gehoord door de preventieadviseur, wordt ter 
beschikking gehouden van Toezicht op het welzijn op het 
werk.  

Het advies van de preventieadviseur 
psychosociale belasting 
 
Het resultaat van de behandeling van de klacht is een ge-
schreven advies dat de preventieadviseur overhandigt aan 
de werkgever. Dit advies bevat (KB, art. 28) :
1° de samenvatting van de feiten;
2° in voorkomend geval, het resultaat van de verzoenings-

poging;
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3° voor zover de vastgestelde gegevens van de zaak het toe-
laten, een gemotiveerd advies over de vraag of deze fei-
ten al dan niet kunnen beschouwd worden als geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
of als feiten van een andere aard die een psychosociale 
belasting ingevolge het werk veroorzaken;

 Opgelet : als de preventieadviseur de feiten niet beschouwt 
als geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, moet 
hij toch maatregelen voorstellen die de oorzaken kunnen 
aanpakken van de feiten die aan de oorzaak liggen van 
de met redenen omklede klacht.

 Of de feiten als geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag worden beschouwd is bijzonder belangrijk in het 
geval dat de aankla(a)g(st)er overweegt een beroep te 
doen op de rechtbank omdat hij of zij niet tevreden is met 
het resultaat van de interne procedure – zie verderop het 
deel over het beroep op de rechtbank.

4° de analyse van de primaire, secundaire en tertiaire oor-
zaken van de feiten;

 Commentaar : Naast de onmiddellijke oorzaken pro-
beert de preventieadviseur de oorsprong van het conflict 
te achterhalen. Hij zoekt uit welke aaneenschakeling van 
oorzaken leidde tot de probleemsituatie. Stel bijvoorbeeld 
dat een werknemer een klacht heeft ingediend wegens 
geweld naar aanleiding van een duw van de ploegbaas. 
Uit de analyse van de oorzaken zou kunnen blijken dat 
de primaire oorzaak van de duw onenigheid is over een 
werkinstructie; de onenigheid over deze instructie kan het 
resultaat zijn van een sluimerend conflict over de verde-
ling van de werklast, een conflict dat te wijten is aan het 
feit dat de tijd die nodig is om een bepaalde handeling 
uit te voeren systematisch te kort wordt ingeschat en er 

over dergelijke kwesties geen overleg wordt gepleegd op 
het werk.  

5° de maatregelen die moeten worden getroffen om, in het 
individuele geval, een einde te stellen aan de feiten;

 Commentaar : het betreft maatregelen om de werknemer 
die rechtstreeks getroffen wordt door de feiten te bescher-
men. 

6° de andere toe te passen preventiemaatregelen;
 Commentaar : in dit geval kan het gaan om diverse 

maatregelen die de preventieadviseur kan treffen om de 
risico’s te vermijden of te beperken die bleken uit de ana-
lyse van de feiten; het kan bv. gaan om maatregelen om 
de communicatie tussen de hiërarchie en de werknemers 
van de onderneming te verbeteren. 

De termijn waarbinnen het advies moet  
worden verstrekt

De preventieadviseur beschikt over een termijn van maxi-
mum drie maanden vanaf de indiening van de met redenen 
omklede klacht om dit advies schriftelijk te verstrekken 
aan de werkgever. Deze termijn kan meermaals worden 
verlengd met een termijn van drie maanden. De preven-
tieadviseur moet elke bijkomende termijn van drie maan-
den kunnen rechtvaardigen; hij deelt de redenen hiervoor 
schriftelijk mee aan de werkgever en de werknemer die de 
met redenen omklede klacht heeft ingediend. In elk geval 
wordt het advies ten laatste twaalf maanden na de indie-
ning van de met redenen omklede klacht verstrekt. 

Indien de daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksu-
eel gedrag blijven voorduren nadat de werkgever maatrege-
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len genomen heeft, of indien de werkgever geen passende 
maatregelen treft, dan moet de preventieadviseur psycho-
sociale belasting zich wenden tot Toezicht op het Welzijn 
op het Werk , maar enkel na akkoord van de werknemer die 
een gemotiveerde klacht heeft ingediend. 

Wie ontvangt welke informatie in het kader 
van de interne procedure?

Tijdens de informele fase (geen met redenen omklede 
klacht) :

 de werkgever wordt niet op de hoogte gebracht van de ■■

stappen die de werknemer onderneemt;
als de werknemer akkoord gaat met een verzoening, ■■

deelt de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 
psychosociale belasting die deze verzoening leidt de 
informatie die hij relevant acht voor het goede verloop 
mee aan de personen die betrokken zijn bij deze ver-
zoening. 

Tijdens de behandeling van een met redenen omklede 
klacht:

zodra hij de met redenen omklede klacht ontvangt ■■

(rechtstreeks of via de vertrouwenspersoon), brengt de  
preventieadviseur psychosociale belasting de werkge-
ver op de hoogte dat de met redenen omklede klacht 
werd ingediend, deelt hij de identiteit van de aankla(a)
g(st)er en de aanvang van de bescherming mee;
de aanklager ontvangt een kopie van de met redenen ■■

omklede klacht;

de preventieadviseur psychosociale belasting deelt de aan-■■

geklaagde de feiten mee die hem worden ten laste gelegd;
de aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie ■■

van hun verklaringen. 

Na afloop van de behandeling van de met redenen om-
klede klacht (Wet, art. 32 sexiesdecies ; KB, art. 29 en 30) :
de werkgever informeert de klager en de aangeklaagde over 
de individuele maatregelen die hij overweegt te nemen. 

Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van 
de werknemer kunnen wijzigen, deelt de werkgever een 
afschrift van het advies van de preventieadviseur mee aan 
de werknemer met uitzondering van de voorstellen betref-
fende  de collectieve preventiemaatregelen, met name :

de samenvatting van de feiten;■■

de vaststelling van de feiten (kunnen ze al dan niet be-■■

schouwd worden als geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag) en de verantwoording van deze vast-
stelling;
het resultaat van de verzoeningspoging;■■

de analyse van alle oorzaken van de feiten;■■

de maatregelen die moeten getroffen worden om, in het ■■

individuele geval, een einde te stellen aan de feiten of 
de aanbevelingen aan de werkgever om passende indi-
viduele maatregelen te treffen in het kader van de voor-
koming van psychosociale belasting.

De werkgever hoort deze werknemer die zich kan laten 
bijstaan tijdens dit onderhoud. 
De werknemer die overweegt een rechtsvordering in te stel-
len ontvangt van de werkgever een afschrift van het advies 
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van de preventieadviseur (met uitzondering van de voor-
stellen betreffende de collectieve preventiemaatregelen ; 
zie hoger). 

Zijn er grenzen aan de toegang tot de informatie ?
In afwijking van de bescherming van de privacy bij de be-
handeling van persoonsgegevens, heeft de betrokken per-
soon geen toegang tot de persoonsgegevens en tot de bron 
van deze gegevens in de volgende documenten:

de aantekeningen die de preventieadviseur en de ver-■■

trouwenspersoon hebben gemaakt tijdens de gesprek-
ken in de informele fase (behalve de informatie die de 
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur relevant 
acht voor het goede verloop van de verzoening);
de met redenen omklede klacht, behalve de kla(a)g(st)■■

er en de aangeklaagde (maar enkel wat betreft de fei-
ten die hem ten laste worden gelegd);
de documenten met de verklaringen van de personen ■■

die werden gehoord door de preventieadviseur in het 
kader van het onderzoek van de met redenen omklede 
klacht (met uitzondering van het feit dat de aange-
klaagde en de getuigen een kopie van hun verklarin-
gen ontvangen) ;
het rapport van de preventieadviseur (behalve de delen ■■

van dit rapport die de werkgever doorstuurt naar de 
klager na afloop van de behandeling van de met rede-
nen omklede klacht, onder de hierboven beschreven 
voorwaarden) ;
de bijzondere persoonsgegevens vastgesteld door de ■■

preventieadviseur of de vertrouwenspersoon naar aan-
leiding van de stappen die hij heeft ondernomen en die 
uitsluitend aan hem zijn voorbehouden.

De bescherming tegen ontslag 

Wie is beschermd ?

De werkgever mag, behalve om redenen die vreemd zijn 
aan de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverkla-
ring, de arbeidsverhouding van de volgende werknemers 
niet beëindigen, en hij mag evenmin de arbeidsvoorwaar-
den van die werknemers op ongerechtvaardigde wijze een-
zijdig wijzigen (Wet, art. 32tredecies, § 1):
1°  de werknemer die een met redenen omklede klacht 

heeft ingediend;
2°  de werknemer die een klacht heeft ingediend bij Toe-

zicht op het welzijn op het werk;
3°  de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de 

politiediensten, een lid van het openbaar ministerie of 
de onderzoeksrechter;

4°  de werknemer die een rechtsvordering instelt of voor 
wie een rechtsvordering wordt ingesteld om de bepa-
lingen van de reglementering inzake geweld, pesterij-
en en ongewenst seksueel gedrag op het werk te doen 
naleven;

5°  de werknemer die optreedt als getuige:
 doordat hij, in het kader van het onderzoek van de ■■

met redenen omklede klacht, in een ondertekend 
en gedateerd document de feiten die hij zelf heeft 
gezien of gehoord en die betrekking hebben op de 
toestand die het voorwerp is van de met redenen 
omklede klacht, ter kennis brengt van de preventie-
adviseur;

 of doordat hij optreedt als getuige in rechte.■■
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De bewijslast

De werkgever moet bewijzen dat zijn redenen en recht-
vaardiging niets te maken hebben met de klacht of de 
getuigenverklaring als hij een werknemer ontslaat of als 
hij eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt binnen twaalf 
maanden volgend op het indienen van de klacht of het af-
leggen van de getuigenverklaring. Hetzelfde geldt in geval 
van ontslag of eenzijdige wijziging van de arbeidsvoor-
waarden nadat een rechtsvordering werd ingesteld, en dit 
tot drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van 
het vonnis.  (Wet, art. 32tredecies, § 2)

Begin van de bescherming (art. 32tredecies, § 6)
 
Wanneer een procedure op grond van een met redenen 
omklede klacht wordt aangevat op het niveau van de 
onderneming of instelling stelt de preventieadviseur de 
werkgever onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de 
werknemer die de met redenen omklede klacht heeft in-
gediend of dat de werknemer die de getuigenverklaring 
heeft afgelegd de bescherming geniet vanaf het ogenblik 
dat deze klacht werd ingediend of vanaf het ogenblik dat 
de getuigenverklaring werd afgelegd.

De getuige deelt zelf aan de werkgever mee dat de in dit 
artikel bedoelde bescherming op hem van toepassing is, 
vanaf het ogenblik van de oproeping of de dagvaarding 
om te getuigen in rechte. In de oproeping en de dagvaar-
ding wordt vermeld dat het aan de werknemer toekomt 
zijn werkgever op de hoogte te brengen van deze bescher-
ming.

In de andere gevallen is de persoon die de klacht in ont-
vangst neemt er toe gehouden zo snel mogelijk de werk-
gever op de hoogte te brengen van het feit dat een klacht 
werd ingediend en dat de betrokken personen derhalve de 
bescherming genieten vanaf het ogenblik waarop de klacht 
werd ingediend.

Verzoek tot reïntegratie

Wanneer de werkgever de arbeidsverhouding beëindigt of 
de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt in strijd met de 
hierboven vermelde bepalingen, kan de werknemer, of zijn 
vakbond, verzoeken hem opnieuw in de onderneming of 
de instelling op te nemen onder de voorwaarden die be-
stonden voor de feiten die tot de klacht aanleiding hebben 
gegeven (Wet, art. 32tredecies, § 3).

Het verzoek moet met een aangetekende brief gebeuren 
binnen dertig dagen volgend op de datum van de ken-
nisgeving van de opzegging, van de beëindiging zonder 
opzegging of van de eenzijdige wijziging van de arbeids-
voorwaarden. De werkgever moet zich binnen dertig dagen 
volgend op de kennisgeving van de brief over het verzoek 
uitspreken.

De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderne-
ming of de instelling opneemt of hem zijn functie onder de 
voorwaarden die bestonden voor de feiten die tot de klacht 
aanleiding hebben gegeven laat uitoefenen, moet het we-
gens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden ge-
derfde loon betalen alsmede de werkgevers- en werkne-
mersbijdragen op dat loon storten.
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Ontslagvergoeding

De werkgever moet in de volgende gevallen een vergoeding 
betalen aan de werknemer (Wet, art. 32tredecies, § 4) :
1°  wanneer de werknemer na het verzoek tot reïntegratie 

niet opnieuw wordt opgenomen of zijn functie niet kan 
uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor 
de feiten die tot de klacht aanleiding hebben gegeven 
en de rechter geoordeeld heeft dat het ontslag of de 
eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden on-
rechtmatig is;

2°  wanneer de werknemer geen verzoek tot reïntegratie 
heeft ingediend en de rechter geoordeeld heeft dat het 
ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoor-
waarden onrechtmatig is.

Deze vergoeding is, naar keuze van de werknemer, gelijk aan 
hetzij een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon 
voor zes maanden, hetzij aan de werkelijk door de werknemer 
geleden schade. In laatstgenoemd geval moet de werknemer 
de omvang van deze schade bewijzen.

De rol van Toezicht op het welzijn  
op het werk 

Wanneer een werknemer die meent het voorwerp te zijn 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 
het werk zich tot Toezicht op het welzijn richt, onderzoekt 
deze instantie niet de klacht, maar gaat ze na of de werk-
gever de reglementering heeft nageleefd en de nodige 

schikkingen heeft getroffen (Wet art. 32nonies). Bijgevolg 
kan de werknemer zich enkel tot Toezicht op het welzijn 
richten als de werkgever de reglementering niet naleeft, 
bijvoorbeeld :

er werd geen preventieadviseur psychosociale belas-■■

ting aangewezen;
de werknemer kan op geen enkele manier de preven-■■

tieadviseur psychosociale belasting contacteren tijdens 
de werkuren;
de procedures en de persoonsgegevens van de preven-■■

tieadviseur psychosociale belasting staan niet in het 
arbeidsreglement. 

Toezicht op het welzijn op het werk kan dan onderzoeken 
of de procedures wettelijk zijn en eventueel de werkgever 
verplichten ze te regulariseren. In bepaalde bijzondere ge-
vallen  kan Toezicht op het welzijn op het werk de klacht 
onderzoeken: wanneer de werkgever geen  preventieadvi-
seur psychosociale belasting heeft aangewezen en de situ-
atie van de werknemer vereist dat er maatregelen worden 
getroffen in de plaats van de werkgever. 

Toezicht op het welzijn op het werk onderzoekt de vragen 
om inlichtingen die het krijgt van de preventieadviseurs 
psychosociale belasting, in samenspraak met de klager, 
wanneer de daden van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag voortduren nadat de maatregelen werden 
doorgevoerd waarop de preventieadviseur psychosociale 
belasting had aangedrongen.  Of wanneer de werkgever 
geen adequate maatregelen treft om een einde te stellen 
aan de daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksu-
eel gedrag. 
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Toezicht op het welzijn op het werk brengt ook op aan-
vraag een advies uit in geval van geschillen met betrek-
king tot: 

de aanwijzing van een preventieadviseur psychoso-■■

ciale belasting binnen de interne dienst; 
de aanwijzing van een vertrouwenspersoon;■■

de toestemming van het Comité PB met procedures ■■

die van toepassing zijn wanneer feiten van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag worden ge-
signaleerd. 

Geweld, pesterijen, ongewenst  
seksueel gedrag: arbeidsongevallen?

Tot nu toe hebben we het gehad over maatregelen om 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag en de 
schade die ze kunnen veroorzaken te voorkomen. Naast 
preventie moet men ook oog hebben voor het herstellen 
van de schade die werd veroorzaakt. 

De meeste gewelddaden en bepaalde daden gepleegd tij-
dens een proces van pesten en ongewenst seksueel gedrag 
kunnen worden erkend als arbeidsongeval. Daarvoor moe-
ten ze beantwoorden aan de definitie van arbeidsongeval, 
met name een plotselinge gebeurtenis die een letsel ver-
oorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het moet daarbij 
niet noodzakelijk om een lichamelijk letsel gaan. Ook psy-
chologische schade komt in aanmerking. Bijvoorbeeld een 
shocktoestand die verzorging vereist naar aanleiding van 

zware bedreigingen, lichamelijk of verbale agressie of on-
gewenst seksueel gedrag. 

Bij pestgedrag zijn de zaken minder evident, omdat er 
sprake moet zijn van meerdere gelijkaardige of verschil-
lende misdragingen gedurende een bepaalde periode. 
Nochtans kan een bepaalde afzonderlijk genomen gedra-
ging een plotselinge gebeurtenis zijn die een letsel veroor-
zaakt.  Deze daad, gepleegd tijdens het proces van pesten, 
kan dan worden erkend als arbeidsongeval. 

Het wordt aangeraden deze daden van geweld, pesterijen 
en ongewenst seksueel gedrag aan te geven als arbeidson-
geval, om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding 
van medische kosten en werkongeschiktheid door de ver-
zekering en om extra impulsen te geven aan de preventie. 
De afgevaardigden moeten erop toezien dat het Comité PB 
deze ongevallen op dezelfde manier onderzoekt als om het 
even welk ander arbeidsongeval, om er lessen uit te trek-
ken met het oog op preventie. 
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De procedure voor de rechtbanken 

De werknemer die overweegt een vordering bij de recht-
bank in te stellen ontvangt van de werkgever een kopie 
van het advies van de preventieadviseur (met uitzondering 
van de voorstellen tot collectieve maatregelen). Hij con-
tacteert zijn afgevaardigde en de rechtskundige dienst 
van het gewestelijke ACV-verbond. Het ACV kan zich, met 
de toestemming van de betrokkene, tot de rechtbank wen-
den om de rechten van de betrokkene te verdedigen in alle 
geschillen die betrekking hebben op geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Wanneer een werknemer zich rechtstreeks tot de recht-
bank richt, kan deze de werknemer bevelen eerst een 
beroep te doen op de interne procedure voor de behan-
deling van klachten. Dit als de werkgever een dergelijke 
procedure heeft opgesteld conform de reglementering en 
ze effectief kan worden toegepast. In dat geval wordt de be-
handeling van de zaak opgeschort tot de interne procedure 
is beëindigd (Wet, art. 32decies §1).

Om een vordering bij de rechtbank in te stellen hoeft de 
werknemer die verklaart het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk niet 
het bewijs hiervan te leveren. Hij moet wel een aantal ele-
menten kunnen leveren waardoor men kan vermoeden dat 
er sprake is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag. 

De werknemer die verklaart het voorwerp te zijn van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan de 

rechtbank vragen deze feiten vast te stellen en te bevelen 
dat ze binnen een bepaalde termijn ophouden. De recht-
bank kan de werkgever ook  voorlopige maatregelen opleg-
gen, met name rond de toepassing van preventiemaatre-
gelen of maatregelen om de feiten van geweld, pesterijen 
of ongewenst seksueel gedrag te doen stoppen. In beide 
gevallen verloopt de vordering bij de rechtbank volgens 
een versnelde procedure. 

De volgende organisaties en instanties kunnen optreden 
om de rechten van de betrokkenen te verdedigen, met hun 
toestemming, in alle geschillen die betrekking hebben op 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk (Wet, art. 32duodecies) :

de representatieve werknemers- en werkgeversorga-■■

nisaties, waaronder het ACV;
bepaalde instanties van openbaar nut en vzw’s die ■■

de slachtoffers van pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag verdedigen;
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ra-■■

cismebestrijding, bij geschillen waar geweld,  peste-
rijen of ongewenst seksueel gedrag hun oorsprong 
vinden in discriminatie op basis van ras, geloofs-
overtuiging, een handicap, enz.  ;
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en man-■■

nen bij geschillen die betrekking hebben op het ge-
slacht.
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1. Een werknemer vertelt me als afgevaardigde het 
slachtoffer te zijn van gedragingen die hij beschouwt 
als pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Wat kan 
ik zeggen of doen? 

Zie hoofdstuk 5,  bij “De interne procedure”, onder de titel: 
Welke vakbondshouding bij een individuele klacht? (p. 58)

2. De preventieadviseur psychosociale belasting kiest 
systematisch partij voor de werkgever bij de behan-
deling van de klachten wegens pesterijen en onge-
wenst seksueel gedrag. Wat kan ik doen als afgevaar-
digde? 

Zie hoofdstuk 2, bij “Partijen betrokken bij de preventie”, 
onder de titel :   preventieadviseur psychosociale belasting 
–  aanstelling (p. 18)

3. Hoe kan ik weten of er in de onderneming of instel-
ling maatregelen bestaan ter voorkoming van psy-
chosociale belasting? Waar kan ik ze vinden? 

Zie hoofdstuk 3, bij “De psychosociale risico’s analyseren”, 
onder de titel : Risicoanalyse vooraf en preventie (p. 29)

4. De vertrouwenspersoon heeft onlangs de onderne-
ming verlaten omdat hij ander werk gevonden heeft. 
Wie moet er een nieuwe vertrouwenspersoon aanwij-
zen en hoe?

Zie hoofdstuk 2, bij  “Actoren bij de preventie”, onder de 
titel : Vertrouwenspersoon – aanstelling (p. 21)

5. Veel werknemers in de onderneming (of instantie) 
klagen over overbelasting, agressiviteit bij de bazen, 
een latent conflictklimaat; heel wat werknemers zijn 
er al " onder doorgegaan " en zijn in ziekteverlof. Wat 
kan ik doen als afgevaardigde?

In de eerste plaats, zie hoofdstuk 1, onder de titel  “Welk 
collectief syndicaal antwoord?” (p. 9) en op basis daarvan 
proberen te achterhalen wat het meest problematische is. 
Bij stress, zie hoofdstuk  4, strategie voor stresspreventie (p. 
41). Bij pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, zie hoofd-
stuk 5, onder de titel  “Preventieregels” (p. 54). Als je de ver-
schillende aspecten samen wil aanpakken, zie hoofdstuk 3, 
overzichtsschema (p. 28), en vervolgens onder de titel ” De 
psychosociale risico’s analyseren” (p. 29 en volgende)

6. Tal van diensten/afdelingen in de onderneming of 
instelling werken permanent onder zware stress en 
de arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit. Hoe 
moet ik dit probleem aanpakken?

In de eerste plaats, zie hoofdstuk 1, onder de titel “Welk col-
lectief syndicaal antwoord?” (p. 9), vervolgens onder hoofd-
stuk 4, strategie voor stresspreventie (p. 41).

7. De werknemers van de onderneming of instantie 
worden regelmatig geconfronteerd met agressieve 
klanten en/of gebruikers. Moet de werkgever bijzon-
dere maatregelen treffen? 

Zie hoofdstuk 3, onder  “De psychosociale risico’s analyse-
ren”, onder de titel : De risico’s van contact met derden (p. 

Enkele vaak gestelde vragen
…en waar vind ik het antwoord
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31) en hoofdstuk 5, bij “Preventieregels”, onder de titel : De 
bescherming van de werkneemsters en werknemers die in 
contact komen met externe personen (p. 57).

8. Een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag richt zich tot 
de vertrouwenspersoon die hem zegt dat er in zijn si-
tuatie waarschijnlijk geen sprake is van pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag. Wat kan ik als afgevaar-
digde deze werknemer aanraden? 

Zie hoofdstuk 5, bij “De interne procedure”, onder de ti-
tel: Welke vakbondshouding bij een individuele klacht ? 
(p. 58). Zie ook hoofdstuk 1, onder de titel “Welk collectief 
syndicaal antwoord?” (p. 9).

9. Er bestaat geen enkele maatregel ter preventie van 
stress, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de 
onderneming (of instantie); nochtans zijn er heel wat 
problemen. Wat kan ik doen als afgevaardigde? 

Zie antwoord op vraag 5.

10. Steeds meer mensen in de onderneming / instelling 
“krijgen een depressie”. Welke initiatieven kan ik ne-
men als afgevaardigde? 

Zie hoofdstuk 1, onder de titel “Welk collectief syndicaal 
antwoord ?” (p. 9) en hoofdstuk 3, overzichtsschema (p. 28), 
en vervolgens onder de titel “De psychosociale risico’s ana-
lyseren”. (p. 31 en volgende)

11. Een werkneemster was duidelijk het slachtoffer van 
ongewenst seksueel gedrag. Ze interpelleert je als af-
gevaardigde. Wat kan je doen? 

Zie hoofdstuk 5, bij “De interne procedure”, onder de titel: 
Welke vakbondshouding bij een individuele klacht? (p. 58)

12. Verplicht de nieuwe reglementering van 2007 te ver-
anderen van preventieadviseur psychosociale belas-
ting en vertrouwenspersoon?

Zie hoofdstuk 2, bij  “Partijen betrokken bij de preventie”, 
onder de titels: preventieadviseur psychosociale belasting 
(p. 18) en: Vertrouwenspersoon (p. 21) en in het bijzonder   
“Aandachtspunt voor het Comité PB” (p. 20 en 23)

13. Moet het arbeidsreglement worden herzien naar aan-
leiding van de nieuwe reglementering van 2007 met be-
trekking tot pesterijen en ongewenst seksueel gedrag?

Nagaan of het arbeidsreglement bepalingen omvat met 
betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk en of ze beantwoorden aan de nieuwe 
reglementering. Zie hoofdstuk 5, bij “Preventieregels”, 
punt 2 : “de procedures die van toepassing zijn wanneer er 
feiten worden gemeld.” (p. 54). 

14. Op basis waarvan kan ik als afgevaardigde het werk 
van de preventieadviseur psychosociale belasting en 
de vertrouwenspersoon evalueren?

Zie hoofdstuk 3, bij “Preventiebeleid”, onder de titel : Op-
volging en evaluatie door het Comité PB (p. 34).

15. Hoe kunnen we veranderen van preventieadviseur 
psychosociale belasting als we er geen vertrouwen 
meer in hebben?

Zie hoofdstuk 2, bij “Partijen betrokken bij de preventie”, onder 
de titel : preventieadviseur  psychosociale belasting – aanstel-
ling (p. 18)
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