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Art. N1, N1Bis, N2, N3

Tekst Inhoudstafel Begin

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming

van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, wordt

vervangen door de volgende bepaling :

  " Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, en de daarmee

gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. "

  Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van

de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, wordt
aangevuld als volgt :

  " 4° Comité : het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, bij ontstentenis van een

Comité, de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging de

werknemers, overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 van de wet;

  5° interne dienst : Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;

  6° externe dienst : Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;

  7° preventieadviseur : de bevoegde preventieadviseur van hetzij de interne dienst of de externe



dienst belast met de opdrachten bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;

  8° preventieadviseur-arbeidsgeneesheer : de preventieadviseur belast met de opdrachten

bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst

voor preventie en bescherming op het werk;

  9° de wet : de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de

uitvoering van hun werk;

  10° het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn : het koninklijk besluit van 27

maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun

werk. "

  Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 28bis, § 3 en § 6 van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming " vervangen door de woorden " van de

artikelen 6 tot 10, 19 en 20 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn ".

  Art. 4. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden " de arbeidsgeneesheer en de dienst
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen " vervangen door de woorden "
de preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 5. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden " het comité voor veiligheid,

gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, de
vakbondsafvaardiging " vervangen door de woorden " het Comité ".

  Art. 6. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° in het eerste lid worden de woorden " de arbeidsgeneeskundige dienst " vervangen door de
woorden " het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne of

externe dienst ";
  2° in het derde lid worden de woorden " de arbeidsgeneeskundige dienst " vervangen door de
woorden " het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne dienst of

de externe dienst ".

  Art. 7. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden " De arbeisgeneesheer en het
hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen " vervangen

door de woorden " de preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 8. Artikel 19, eerste lid van hetzelfde besluit, wordt vervangen door het volgende lid :
  " Art. 19. Indien de resultaten van de beoordeling aantonen dat de werkzaamheid niet het

welbewuste voornemen impliceert te werken met een biologisch agens of een dergelijk agens te
gebruiken, maar wel blootstelling van de werknemers aan een biologisch agens met zich kan
brengen, zoals bij de werkzaamheden van de indicatieve lijst bedoeld bij het volgende lid, is de

werkgever gehouden de maatregelen toe te passen van de artikelen 11 tot 15, 18 en 26 tot 47,
tenzij uit de beoordeling blijkt dat dit niet noodzakelijk is. "

  Art. 9. Artikel 29, eerste lid van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende lid :

  " Onverminderd de bepalingen van artikel 8 van de wet en artikel 21 van het koninklijk besluit
betreffende het beleid inzake het welzijn, neemt de werkgever passende maatregelen opdat de

werknemers en de leden van het comité een voldoende en adequate opleiding op basis van alle
beschikbare gegevens krijgen, met name in de vorm van voorlichting en instructies met

betrekking tot :



  1° mogelijke risico's voor de gezondheid;
  2° voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;

  3° hygiënische voorschriften;
  4° het dragen en gebruiken van beschermende uitrusting en kleding;

  5° de door de werknemers te nemen maatregelen in geval van en ter voorkoming van
incidenten. "

  Art. 10. In de artikelen 30 en 31 van hetzelfde besluit worden de woorden " het comité voor

veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, de
vakbondsafvaardiging " vervangen door de woorden " het Comité ".

  Art. 11. In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden " artikel 28quinquies van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming " vervangen door de woorden " de artikelen

23 tot 25 van het koninklijk besluit betreffende het beleid inzake het welzijn ".

  Art. 12. In artikel 33 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " artikel 28quinquies van het Algemeen Reglement voor

de Arbeidsbescherming vervangen door de woorden " de artikelen 23 tot 25 van het koninklijk
besluit betreffende het beleid inzake het welzijn ";

  2° in het eerste en tweede lid worden de woorden " het comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging " vervangen

door de woorden " het Comité ".

  Art. 13. In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° de woorden " artikel 28sexies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming "
worden vervangen door de woorden " artikel 6 van de wet ";

  2° de woorden " het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, of de arbeidsgeneesheer " worden vervangen door de woorden " de

preventieadviseur, of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 14. Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :

  " Te dien einde is de werkgever gehouden de werknemers, tewerkgesteld aan activiteiten voor

de welke de beoordeling een risico aantoont betreffende hun gezondheid, te onderwerpen aan
voorafgaande medische onderzoeken, periodieke onderzoeken en in voorkomend geval aan een

medisch onderzoek bij werkhervatting. "

  Art. 15. Artikel 37, eerste lid, 2° van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst :
  " 2° in de andere gevallen wordt de frequentie bepaald door de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer na advies van het Comité. ".

  Art. 16. In de artikelen 40 en 41 van hetzelfde besluit worden de woorden " de
arbeidsgeneesheer " vervangen door de woorden " de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 17. In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de woorden " de arbeidsgeneeskundige dienst
" vervangen door de woorden " het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht

van de interne of externe dienst ".

  Art. 18. In artikel 46 van hetzelfde besluit wordt het woord " arbeidsgeneesheer " vervangen
door de woorden " preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren ".



  Art. 19. In artikel 47 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° het woord " inentingskaart " wordt vervangen door de woorden " inentings- of
tuberculinetestkaart ";

  2° in de Nederlandse tekst wordt het woord " geneesheer " vervangen door het woord " arts ".

  Art. 20. In artikel 49 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° de woorden " Verzoek om inenting " vervangen door de woorden " Verzoek om inenting of

tuberculinetest ";

  2° de woorden " de arbeidsgeneesheer " worden vervangen door de woorden " de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 21. In artikel 54 van hetzelfde besluit wordt het woord " arbeidsgeneesheer " vervangen

door de woorden " preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ".

  Art. 22. In artikel 55 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° de woorden " De arbeidsgeneesheer " worden vervangen door de woorden " de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ";

  2° het woord " inentingskaart " wordt vervangen door de woorden " inentings- of

tuberculinetestkaart ".

  Art. 23. Artikel 61 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst :

  " Art. 61. § 1. Behalve in het geval van contra-indicatie mogen in de ondernemingen waarvan de

lijst is gegeven in bijlage VI, de in de tweede kolom van die lijst bedoelde werknemers het in

diezelfde kolom genoemde werk enkel verrichten of blijven verrichten, zelfs maar gedeeltelijk of
met tussenpozen, als zij een tuberculinetest ondergaan en, indien deze test een negatief resultaat

oplevert, jaarlijks opnieuw een tuberculinetest ondergaan.

  Bij tuberculine-omslag neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer contact op met de
behandelende arts van de werknemer om zich van een follow-up te vergewissen.

  § 2. In diezelfde ondernemingen kunnen, op voorstel van de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer, gerechtvaardigd door een bijzondere epidemiologische toestand en na advies

van het Comité, de werknemers alleen aan het werk blijven indien zij een tuberculinetest met
positief resultaat hebben ondergaan of indien zij in het bezit zijn van een geneeskundige

verklaring waaruit blijkt dat zij sinds drie jaar tegen tuberculose zijn ingeënt.

  § 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2, zijn ook van toepassing in de ondernemingen en

instellingen waar de resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op blootstelling aan de
bacil mycobacterium tuberculosis. ".

  Art. 24. In hetzelfde besluit wordt tussen de artikelen 62 en 63, het opschrift " Onderafdeling III
- Niet verplichte inenting tegen hepatitis B " vervangen door het opschrift " C. Inenting tegen

hepatitis B ".

  Art. 25. De artikelen 63 tot 66 van hetzelfde besluit worden vervangen door de volgende
bepalingen :

  " Art. 63. Behalve in geval van contra-indicatie, mogen in de ondernemingen waarvan de lijst is

gegeven in bijlage VI, de in de tweede kolom van die lijst bedoelde werknemers het in diezelfde

kolom genoemde werk enkel verrichten of blijven verrichten, als zij :
  1° ofwel aan de hand van een geneeskundige verklaring kunnen aantonen dat zij over voldoende

immuniteit tegen hepatitis B beschikken;



  2° ofwel, indien zij dit bewijs niet kunnen leveren, een inenting tegen hepatitis B ondergaan.
  De bepalingen van het eerste lid zijn ook van toepassing in de ondernemingen waar de

resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op blootstelling aan het hepatitis B-virus. ".

  " Art. 64. De arts-inenter vervult zelf de nodige formaliteiten tot het verkrijgen van het vaccin

tegen hepatitis B.
  De arts-inenter voert de basisinenting uit volgens een werkschema en een tijdschema dat de

hoogste serobescherming waarborgt.

  De arts-inenter voert een systematische controle van de immunoreactie uit binnen een termijn

van twee maanden na de basisinenting. ".
  " Art. 65. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt voor elke onderneming en instelling

een herinentingsstrategie op, waarbij hij rekening houdt met het beschermingsniveau van het

gebruikte inentingsschema en inentingstype, en met de resultaten van de controle van de
immunoreactie. Deze strategie word ter advies aan het Comité voorgelegd. ".

  " Art. 66. Wanneer een werknemer toevallig in contact komt met bloed dat wordt beschouwd als

zijnde besmet door het hepatitis B-virus, controleert de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zo

vlug mogelijk zijn immuniteit ervoor.
  Wanneer deze werknemer onvoldoende immuun blijkt te zijn, wordt hij aan een rappelinenting

onderworpen. ".

  Art. 26. De artikelen 67 tot 73 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 27. Artikel 74, 3° en artikel 80, 2° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

  " de naam van de preventieadviseur en de naam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;
"

  Art. 28. Artikel 81 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst :

  " Art. 81. De werkgever die op 1 november 1996 al biologische agentia van de groepen 2, 3 en 4
gebruikte, meldt dit zonder verwijl aan de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde.

Deze melding wordt aangevuld met de informatie van de kennisgeving bedoeld bij artikel 80, ten

laatste zes maanden na deze melding ".

  Art. 29. Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

  Art. 30. Aan bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het model van " Verzoek om inenting " bedoeld bij artikel 49 wordt vervangen door het

model in bijlage 2 bij dit besluit;

  2° het model van de " Inentingskaart " bedoeld bij artikel 55 wordt vervangen door het model in

bijlage 3 bij dit besluit.

  Art. 31. Aan bijlage VI van hetzelfde besluit, Niet-limitatieve lijst van ondernemingen en

werknemers die onderworpen zijn aan een risico van blootstelling aan biologische agentia en voor
wie een inenting is voorgeschreven, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1° het opschrift van de bijlage wordt vervangen door het volgende opschrift " Niet-limitatieve

lijst van ondernemingen en werknemers die onderworpen zijn aan een risico verbonden aan

blootstelling aan biologische agentia en voor wie een inenting of een test zijn voorgeschreven ";
  2° in punt 3, Inenting tegen hepatitis B, wordt de kolom Werknemers aangevuld met het

volgende lid : " De werknemers voor wie de resultaten van de beoordeling wijzen op een kans op

blootstelling aan het hepatitis B-virus ".



  Art. 32. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 29 april 1999.

  ALBERT
  Van Koningswege :

  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

  Mevr. M. SMET

  Bijlagen.

  Art. N1. Bijlage 1. - LIJST VAN DE BIOLOGISCHE AGENTIA EN HUN CLASSIFICATIE,

BEDOELD IN ARTIKEL 4, TWEEDE LID.

  INLEIDENDE OPMERKINGEN.

  1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 worden alleen biologische agentia waarvan
bekend is dat zij bij de mens infectieziekten kunnen verwekken, in deze lijst opgenomen.

  Agentia die wel bij dieren en planten, maar voor zover bekend niet bij mensen ziekten kunnen

verwekken, zijn niet opgenomen.

  Bij de opstelling van deze lijst van geclassificeerde biologische agentia zijn genetisch

gemodificeerde micro-organismen buiten beschouwing gelaten.

  2. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de werking van de agentia op gezonde

werknemers.
  In het kader van bepaalde industriële processen, bepaalde laboratoriumwerkzaamheden of

bepaalde activiteiten in dierenverblijven die een blootstelling van de werknemers aan biologische

agentia van groep 3 of 4 inhouden of kunnen inhouden, moeten technische preventiemaatregelen

overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, 22 en 23 worden opgesteld.

  Er is niet specifiek rekening gehouden met bijzondere effecten op werknemers met een

eventuele verhoogde vatbaarheid als gevolg van toestanden en situaties zoals bijvoorbeeld

preëxistente ziekte, medicijngebruik, stoornissen van het immuunsysteem, zwangerschap of
borstvoeding.

  3. Biologische agentia die niet in groep 2, 3 of 4 ingedeeld zijn, vallen niet automatisch onder

groep 1.

  In het geval van agentia waarvan van meer dan één soort bekend is dat zij pathogeen zijn voor

de mens, omvat de lijst die soorten die meestal worden aangetroffen bij ziektegevallen, en wordt

vermeld dat andere soorten van dat geslacht ook van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

  De vermelding " spp " bij de biologische agentia van deze lijst verwijst naar de andere soorten

waarvan bekend is dat ze pathogeen zijn bij de mens.
  Indien een heel geslacht in de lijst is opgenomen, zijn de soorten en stammen waarvan bekend is

dat zij niet pathogeen zijn, impliciet van de classificatie uitgesloten.

  4. De in deze classificatie voor de agentia gehanteerde nomenclatuur is in overeenstemming met

de meest recente internationale conventies inzake de taxonomie en nomenclatuur van de agentia

ten tijde van de samenstelling van de lijst.

  5. De lijst van geclassificeerde biologische agentia is in overeenstemming met de stand van de

kennis ten tijde van de opstelling ervan.
  6. Bepaalde in groep 3 ingedeelde en in de bijgevoegde lijst met een dubbele asterisk (**)

aangeduide biologische agentia kunnen voor de werknemers een beperkte kans op besmetting

opleveren, omdat zij normaliter niet via de lucht besmettelijk zijn.

  7. De voorschriften inzake beheersingsmaatregelen die uit de classificatie van parasieten

voortvloeien, hebben uitsluitend betrekking op de verschillende voor de mens op de arbeidsplaats

infectieuze stadia in de levenscyclus van de parasiet.

  8. Voorts bevat de lijst afzonderlijke aanwijzingen wanneer biologische agentia allergische of



toxische reacties kunnen veroorzaken, of wanneer de lijst van de aan het agens blootgestelde

werknemer langer dan tien jaar dient te worden bewaard, wanneer een doeltreffend vaccin

beschikbaar is.

  Deze aanwijzingen zijn gesystematiseerd in de vorm van de volgende noten :

  A : Allergische reacties mogelijk.

  D : De lijst van aan dit biologisch agens blootgestelde werknemers dient 30 jaar na de laatste

bekende blootstelling te worden bewaard.
  T : Productie van toxinen.

  V : Doeltreffend vaccin beschikbaar.

      Biologische agentia                              Classificatie   Noten
           BACTERIEN en soortgelijke biologische
            agentia
  Actinobacillus actinomycetemcomitans                       2
  Actinomadura madurae                                       2
  Actinomadura pelletieri                                    2
  Actinomyces gerencseriae                                   2
  Actinomyces israelii                                       2
  Actinomyces pyogenes                                       2
  Actinomyces spp                                            2
  Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium              2
   haemolyticum)
  Bacillus anthracis                                         3
  Bacteroides fragilis                                       2
  Bartonella bacilliformis                                   2
  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)                 2
  Bartonella (Rochalimea) spp.                               2
  Bordetella bronchiseptica                                  2
  Bordetella parapertussis                                   2
  Bordetella pertussis                                       2         V
  Borrelia burgdorferi                                       2
  Borrelia duttonii                                          2
  Borrelia recurrentis                                       2
  Borrelia spp                                               2
  Brucella abortus                                           3
  Brucella canis                                             3
  Brucella melitensis 1                                      3
  Brucella suis                                              3
  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)                   3
  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)       3
  Campylobacter fetus                                        2
  Campylobacter jejuni                                       2
  Campylobacter spp                                          2
  Cardiobaterium hominis                                     2
  Chlamydia pneumoniae                                       2
  Chlamydia trachomatis                                      2
  Chlamydia psittaci (gevogeltestammen)                      3
  Chlamydia psittaci (niet-gevogeltestammen)                 2
  Clostridium botulinum                                      2         T
  Clostridium perfringens                                    2
  Clostridium tetani                                         2         T, V
  Clostridium spp                                            2
  Corynebacterium diphtheriae                                2         T, V
  Corynebacterium minutissimum                               2
  Corynebacterium pseudotuberculosis                         2
  Corynebacterium spp                                        2
  Coxiella burnetii                                          3
  Edwardsiella tarda                                         2
  Ehrlichia sennetsu (Rickettsia Sennetsu)                   2



  Ehrlichia spp                                              2
  Eikenella corrodens                                        2
  Enterobacter aerogenes/cloacae                             2
  Enterobacter spp                                           2
  Enterococcus spp                                           2
  Erysipelothrix rhusiopathiae                               2
  Escherichia coli (met uitzondering van de                  2
   niet-pathogene stammen)
  Escherichia coli, verocytotoxicogene stammen               3 (**)    T
   (bv O157:H7 of O103)
  Flavobacterium meningosepticum                             2
  Fluoribacter bozemanae (Legionella)                        2
  Francisella tularensis (Type A)                            3
  Francisella tularensis (Type B)                            2
  Fusobacterium necrophorum                                  2
  Gardnerella vaginalis                                      2
  Haemophilus actinomycetem - comitans                       2
   (Actinobacillus)
  Haemophilus ducreyi                                        2
  Haemophilus influenzae                                     2
  Haemophilus spp                                            2
  Helicobacter pylori                                        2
  Klebsiella oxytoca                                         2
  Klebsiella pneumoniae                                      2
  Klebsiella spp                                             2
  Legionella pneumophila                                     2
  Legionella spp                                             2
  Leptospira interrogans (alle serotypes)                    2
  Listeria monocytogenes                                     2
  Listeria ivanovii                                          2
  Morganella morganii                                        2
  Mycobacterium africanum                                    3         V
  Mycobacterium avium/intracellulare                         2
  Mycobacterium bovis (uitgezonderd BCG-stam)                3         V
  Mycobacterium chelonae                                     2
  Mycobacterium fortuitum                                    2
  Mycobacterium kansasii                                     2
  Mycobacterium leprae                                       3
  Mycobacterium malmoense                                    2
  Mycobacterium marinum                                      2
  Mycobacterium microti                                      3 (**)
  Mycobacterium paratuberculosis                             2
  Mycobacterium scrofulaceum                                 2
  Mycobacterium simiae                                       2
  Mycobacterium szulgai                                      2
  Mycobacterium tuberculosis                                 3         V
  Mycobacterium ulcerans                                     3 (**)
  Mycobacterium xenopi                                       2
  Mycoplasma caviae                                          2
  Mycoplasma hominis                                         2
  Mycoplasma pneumoniae                                      2
  Neisseria gonorrhoeae                                      2
  Neisseria meningitidis                                     2         V
  Nocardia asteroides                                        2
  Nocardia brasiliensis                                      2
  Nocardia farcinica                                         2
  Nocardia nova                                              2
  Nocardia otitidiscaviarum                                  2
  Pasteurella multocida                                      2
  Pasteurella spp                                            2
  Peptostreptococcus anaerobius                              2



  Plesiomonas shigelloides                                   2
  Porphyromonas spp                                          2
  Prevotella spp                                             2
  Proteus mirabilis                                          2
  Proteus penneri                                            2
  Proteus vulgaris                                           2
  Providencia alcalifaciens                                  2
  Providencia rettgeri                                       2
  Providencia spp                                            2
  Pseudomonas aeruginosa                                     2
  Rhodoccus equi                                             2
  Rickettsia akari                                           3 (**)
  Rickettsia canada                                          3 (**)
  Rickettsia conorii                                         3
  Rickettsia montana                                         3 (**)
  Rickettsia typhi (mooseri)                                 3
  Rickettsia prowazekii                                      3
  Rickettsia rickettsii                                      3
  Rickettsia tsutsugamushi                                   3
  Rickettsia spp                                             2
  Salmonella arizonae                                        2
  Salmonella enteritidis                                     2
  Salmonella typhimurium                                     2
  Salmonella paratyphi A, B, C                               2         V
  Salmonella typhi                                           3 (**)    V
  Salmonella (andere serologische varieteiten)               2
  Serpulina spp                                              2
  Shigella boydii                                            2
  Shigella dysenteriae (Type 1)                              3 (**)    T
  Shigella dysenteriae, verschillend van type 1              2
  Shigella flexneri                                          2
  Shigella sonnei                                            2
  Staphylococcus aureus                                      2
  Streptobacillus moniliformis                               2
  Streptococcus pneumoniae                                   2
  Streptococcus pyogenes                                     2
  Streptococcus suis                                         2
  Streptococcus spp                                          2
  Treponema carateum                                         2
  Treponema pallidum                                         2
  Treponema pertenue                                         2
  Treponema spp                                              2
  Vibrio cholerae (inclusief El Tor)                         2
  Vibrio parahaemolyticus                                    2
  Vibrio spp                                                 2
  Yersinia enterocolitica                                    2
  Yersinia pestis                                            3         V
  Yersinia pseudotuberculosis                                2
  Yersinia spp                                               2

      Biologische agentia                              Classificatie   Noten
           VIRUSSEN
  Adenoviridae                                               2
  Arenaviridae
    LCM-Lassa-Virus-Complex (Oude
     Wereld-arenavirussen)
    Lassa-virus                                              4
    Lymfocytair choriomeningitis-virus                       3
     (neurotrope stammen)
    Lymfocytair choriomeningitis-virus                       2



     (andere stammen)
    Mopeia-virus                                             2
    Andere LCM-Lassa-complex-virussen                        2
    Tacaribe-Virus-Complex (Nieuwe
     Wereld-arenavirussen)
    Guanarito-virus                                          4
    Junin-virus                                              4
    Sabia-virus                                              4
    Machupo-virus                                            4
    Flexal-virus                                             3
    andere Tacaribe-complex-virussen                         2
  Astroviridae                                               2
  Bunyaviridae
  Bunyamweravirussen :
    Belgrade (ook bekend als Dobrava)                        3
    Bhanja                                                   2
    Bunyamweravirus                                          2
    Oropouchevirus                                           3
    California encefalitis-virus                             2
    Germiston                                                2
    Sin Nombre (vroeger Muerto Canyon)                       3
  Hantavirussen :
    Hantaan (Koreaanse hemorragische koorts)                 3
    Seoulvirus                                               3
    Puumalavirus                                             2
    Prospect Hillvirus                                       2
    Andere htanavirussen                                     2
  Nairovirus :
    Kongo/Krim hemorragische koorts                          4
    Hazaravirus                                              2
  Flebovirussen :
    Rift Valley-koorts                                       3         V
    Zandvliegkoorts                                          2
    Toscanavirus                                             2
    Andere als pathogeen bekend staande bunyaviridae         2
  Caliciviridae
    Norwalkvirus                                             2
    Hepatitis E-virus                                        3 (**)
    Andere Caliciviridae                                     2
  Coronaviridae                                              2
  Filoviridae :
    Ebolavirus                                               4
    Marburgvirus                                             4
  Flaviviridae :
    Australie-encefalitis (Murray Valley-encefalitis)        3
    Middeneuropees tekenencefalitisvirus                     3 (**)    V
    Absettarov                                               3
    Hanzalova                                                3
    Hepatitis G                                              3 (**)    D
    Hypr                                                     3
    Kumlinge                                                 3
    Denguevirus Type 1-4                                     3
    Hepatitis C-virus                                        3 (**)    D
    Japanse B-encefalitis                                    3         V
    Kyassasur Forest                                         3         V
    Louping ill                                              3 (**)
    Omsk (1)                                                 3         V
    Powassan                                                 3
    Rocio                                                    3
    Russische voorzomer-meningo-encefalitis (1)              3         V
    St. Louis-encefalitis                                    3



    Wesselbronvirus                                          3 (**)
    West-Nijlvirus                                           3
    Gele Koorts                                              3         V
    Andere als pathogeen bekend staande flavivirussen        2
  Hepadnaviridae
    Hepatitis B-virus                                        3 (**)    V, D
    Hepatitis D-virus (Delta) (2)                            3 (**)    V, D
  Herpesviridae
    Cytomegalovirus                                          2
    Epstein-Barr-virus                                       2
    Herpesvirus simiae (B-virus)                             3
    Herpes simplex-virussen, types 1 en 2                    2
    Humaan herpesvirus 7                                     2
    Humaan herpesvirus 8                                     2         D
    Varicella-zoster-herpesvirus                             2
    Humaan B-lymfotroop virus (HBLV-HHV6)                    2
  Orthomyxoviridae
    Influenzavirussen types A, B en C                        2         V (3)
    Door teken overgedragen orthomyxoviridae :               2
     Dhori- en Thogotovirussen
  Papovaviridae
    BK- en JC-virussen                                       2         D (4)
    Humaan papilloomvirus                                    2         D (4)
  Paramyxoviridae
    Bofvirus                                                 2         V
    Mazelenvirus (rubeola)                                   2         V
    Newcastle disease-virus                                  2
    Para-influenzavirussen types 1-4                         2
    Respiratoir-syncytiumvormend virus                       2
  Parvoviridae
    Humaan parvovirus (B 19)                                 2
  Picornaviridae
    Acute hemorragische conjunctivitisvirus (AHC)            2
    Coxackievirus                                            2
    ECHO-virussen                                            2
    Hepatitis-A-virus (humaan enterovirus type 72)           2         V
    Poliomyelitisvirus                                       2         V
    Rhinovirus                                               2
  Poxviridae
    Buffelpokkenvirus (5)                                    2
    Koepokkenvirus                                           2
    Olifantenpokkenvirus (6)                                 2
    Melkersknobbelvirus                                      2
    Molluscum contagiosum-virus                              2
    Apenpokkenvirus                                          3         V
    Orf virus                                                2
    Konijnenpokkenvirus (7)                                  2
    Vacciniavirus                                            2
    Variolavirus (maior & minor)                             4         V
    Witte-pokkenvirus (" variolavirus ")                     4         V
    Yatapokkenvirus (Tana & Yaba)                            2
  Reoviridae
    Coltivirussen                                            2
    Humane rotavirussen                                      2
    Orbivirussen                                             2
    Reovirussen                                              2
  Retroviridae
    Humane immunodeficientievirussen (AIDS)                  3 (**)    D
    Humane T-lymfotrope virussen (HTLV) type 1 en 2          3 (**)    D
    SIV-virus (8)                                            3 (**)
  Rhabdoviridae



    Rabiesvirus                                              3 (**)    V
    Vesiculaire-stomatitisvirus                              2
  Togaviridae
  Alfavirussen :
    Eastern paardenencefalomyelitis                          3         V
    Bebaruvirus                                              2
    Chikungunya virus                                        3 (**)
    Evergladesvirus                                          3 (**)
    Mayarovirus                                              3
    Mucambovirus                                             3 (**)
    Ndumuvirus                                               3
    O'nyong-nyongvirus                                       2
    Ross River-virus                                         2
    Semliki Forest-virus                                     2
    Sindbisvirus                                             2
    Tonatevirus                                              3 (**)
    Venezolaanse paardenencefalomyelitis                     3         V
    Western paardenencefalomyelitis                          3         V
    Andere bekende alfavirussen                              2
  Rubivirus (rubella)                                        2         V
  Toroviridae                                                2
  Niet-geclassificeerde virussen
    Equine morbillivirus                                     4
    Nog niet geidentificeerde hepatitisvirussen              3 (**)    D
  Onconventionele agentia die in verband worden
   gebracht met overdraagbare spongiforme
   encefalopathieen (TSE) :
    de ziekte van Creutzfeldt-Jakob                          3 (**)    D (10)
    variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob              3 (**)    D (10)
    bovine spongiforme encefalopathie (BSE) en andere        3 (**)    D (10)
     daaraan verwante dierlijke TSE (9)
    het Gerstmann-Straussler-Scheinkersyndroom               3 (**)    D (10)
    Koeroe                                                   3 (**)    D (10)

      Biologische agentia                              Classificatie   Noten
           PARASIETEN
  Acanthamoeba castellani                                    2
  Ancylostoma duodenale                                      2
  Angiostrongylus cantonensis                                2
  Angiostrongylus costaricensis                              2
  Ascaris lumbricoides                                       2         A
  Ascaris suum                                               2         A
  Babesia divergens                                          2
  Babesia microti                                            2
  Balantidium coli                                           2
  Brugia malayi                                              2
  Brugia pahangi                                             2
  Capillaria philippinensis                                  2
  Capillaria spp                                             2
  Clonorchis sinensis                                        2
  Clonorchis viverrini                                       2
  Cryptosporidium parvum                                     2
  Cryptosporidium spp                                        2
  Cyclospora cayetanensis                                    2
  Dipetalonema streptocerca                                  2
  Diphyllobothrium latum                                     2
  Dracunculus medinensis                                     2
  Echinonoccus granulosus                                    3 (**)
  Echinococcus multilocularis                                3 (**)
  Echinococcus vogeli                                        3 (**)



  Entamoeba histolytica                                      2
  Fasciola gigantica                                         2
  Fasciola hepatica                                          2
  Fasciolopsis buski                                         2
  Giardia lamblia (Giardia intestinalis)                     2
  Hymenolepis diminuta                                       2
  Hymenolepis nana                                           2
  Leishmania brasiliensis                                    3 (**)
  Leishmania donovani                                        3 (**)
  Leishmania ethiophica                                      2
  Leishmania mexicana                                        2
  Leishmania peruviana                                       2
  Leishmania tropica                                         2
  Leishmania major                                           2
  Leishmania spp                                             2
  Loa loa                                                    2
  Mansonella ozzardi                                         2
  Mansonella perstans                                        2
  Naegleria fowleri                                          3
  Necator americanus                                         2
  Onchocerca volvulus                                        2
  Opisthorchis felineus                                      2
  Opisthorchis spp                                           2
  Paragonimus westermani                                     2
  Plasmodium falciparum                                      3 (**)
  Plasmodium spp (bij mensen en apen)                        2
  Sarcocystis suihominis                                     2
  Schistosoma haematobium                                    2
  Schistosoma intercalatum                                   2
  Schistosoma japonicum                                      2
  Schistosoma mansoni                                        2
  Schistosoma mekongi                                        2
  Strongyloides stercoralis                                  2
  Strongyloides spp                                          2
  Taenia saginata                                            2
  Taenia solium                                              3 (**)
  Toxocara canis                                             2
  Toxoplasma gondii                                          2
  Trichinella spiralis                                       2
  Trichuris trichiura                                        2
  Trypanosoma brucei brucei                                  2
  Trypanosoma brucei gambiense                               2
  Trypanosopa brucei rhodesiense                             3 (**)
  Trypanosoma cruzi                                          3
  Wuchereria bancrofti                                       2

      Biologische agentia                              Classificatie   Noten
           SCHIMMELS
  Aspergillus fumigatus                                      2         A
  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatititis)        3
  Candida albicans                                           2         A
  Candida tropicalis                                         2
  Cladophialophora bantiana (anciennement Xylohypha          3
   bantiana, Cladosporium bantianum of trichoides)
  Coccidioides immitis                                       3         A
  Cryptococcus neoformans var. neoformans                    2         A
   (Filobasidiella neoformans var. neoformans)
  Cryptococcus neoformans var. gattii                        2         A
   (Filobasidiella bacillispora)
  Emmonsia parva var. parva                                  2



  Emmonsia parva var. crescens                               2
  Epidermophyton floccosum                                   2         A
  Fonsecaea compacta                                         2
  Fonsecaea pedrosoi                                         2
  Histoplasma capsulatum var. capsulatum                     3
   (Ajellomyces capsulatus)
  Histoplasma capsulatum duboisii                            3
  Madurella grisea                                           2
  Madurella mycetomatis                                      2
  Microsporum spp                                            2         A
  Neotestudina rosatii                                       2
  Paracoccidioides brasilensis                               3
  Penicillium marneffei                                      2         A
  Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii)         2
  Scedosporium prolificans (inflatum)                        2
  Sporothrix schenckii                                       2
  Trichophyton rubrum                                        2
  Trichophyton spp                                           2

  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 april 1999.

  ALBERT
  Van Koningswege :

  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET

  Art. N1Bis. Bijlage 1. - Noten.
  (**) Zie inleidende opmerking nr. 6.

  (1) Tick-borne encephalitis.
  (2) Het hepatitis D-virus kan slechts een pathogene uitwerking op de werknemer hebben indien

er een gelijktijdige of secundiare infectie bij een hepatitis B-infectie optreedt. De vaccinatie
tegen het hepatitis B-virus geeft derhalve aan werknemers die niet door het hepatitis B-virus
besmet zijn, bescherming tegen het hepatitis D-virus (Delta).

  (3) Alleen voor de types A en B.
  (4) Aanbevolen ten aanzien van werkzaamheden die een rechtstreekse aanraking met deze

agentia inhouden.
  (5) Binnen deze onderverdeling kunnen twee virussen worden onderscheiden, een soort "

buffelpokkenvirus " en een variant van het " vacciniavirus ".
  (6) Variant van het " koepokkenvirus ".
  (7) Variant van het " vacciniavirus ".

  (8) Er zijn thans geen aanwijzingen dat mensen door andere retrovirussen van apen kunnen
worden geïnfecteerd. Als voorzorgsmaatregel wordt bij werkzaamheden die blootstelling aan deze

retrovirussen meebrengen, beheersingsniveau 3 aanbevolen.
  (9) Er zijn geen aanwijzingen voor infecties bij de mens door de agentia die verantwoordelijk zijn

voor andere dierlijke TSE. Niettemin wordt beheersingsniveau 3 (**) aanbevolen als
veiligheidsmaatregel voor laboratoriumwerkzaamheden, behalve voor
laboratoriumwerkzaamheden met betrekking tot een geïdentificeerde scrapieverwekker,

waarvoor beheersingsniveau 2 voldoende is.
  (10) Voor werkzaamheden die rechtstreekse aanraking met deze agentia inhouden.

  Art. N2. Bijlage 2. - Model van " Verzoek om inenting of tuberculinetest " bedoeld bij artikel

49.
  (Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07/10/1999, p. 37943).



  Art. N3. Bijlage 3. - Model van de " Inentings- of tuberculinetestkaart " bedoeld bij artikel 55.

  (Model niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07/10/1999, p. 37945).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin

   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

   Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 4;

   Gelet op de richtlijn 97/59/EG van 7 oktober 1997 van de Commissie tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk;

   Gelet op de richtlijn 97/65/EG van 26 november 1997 van de Commissie tot derde aanpassing
aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 90/679/EEG van de Raad betreffende de

bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het
werk;

   Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de
werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 17 juni 1997;

   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gegeven
op 15 september 1998;

   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de in aanhef vermelde richtlijn 97/59/EG diende omgezet te zijn in Belgisch

recht uiterlijk op 4 november 1997; dat de in aanhef vermelde richtlijn 97/65/EG diende omgezet
te zijn in Belgisch recht uiterlijk op 26 december 1997; dat het dringend noodzakelijk is zonder
uitstel de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat de aansprakelijkheid van de

Belgische Staat in het gedrang komt;
   Overwegende dat de bepalingen van de artikelen 1 tot 81 en de bijlagen van het voormelde

koninklijk besluit van 4 augustus 1996 titel V, hoofdstuk III van de Codex over het welzijn op het
werk vormen; dat dit besluit dat het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 wijzigt, derhalve in die

codex op de aangewezen plaats moet geïntegreerd worden;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
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