
ARBEIDSVEILIGHEID 

 

Relevante wetgeving 

De huidige wetgeving rond arbeidsveiligheid is te verdelen in 3 grote delen.  

 

Het bekendste deel is zeker het ARAB dat al jaren bestaat.  

 

Preventie is niets nieuws ondanks wat vele werkgevers denken. Naar aanleiding van een buskruit explosie in 

een fabriek vaardigde Napoleon reeds in 1810 een decreet uit om schade, gevaar en hinder te voorkomen. In 

1875 ontstond de eerste wetgeving hierrond, de zogenaamde ‘Fabriekswet’. Deze kwam er voornamelijk op 

vraag van de vakbonden en stelde niet veel voor. Toen in 1896 de Veiligheidswet in werking trad, werd de 

Fabriekswet omgedoopt in de Hinderwet. Pas in 1984 ging de Hinderwet op in de huidige Wet Milieubeheer. 

 

Pas na WO II heeft men de wetgeving gebundeld en in een structuur gegoten. Door een Regeringsbesluit van 

1947 ontstond het ARAB. In 1952 gevolgd door de wet veiligheid, gezondheid en salubriteit (verfraaiing) van de 

werkplaatsen.  

 

Op het gebied van veiligheid kwam er echter in de jaren ’70 en’80 van de 20e eeuw een stroomversnelling op 

gang. Dit werd enerzijds veroorzaakt door een snelle groei van de productie, de opslag, het transport en het 

gebruik van gevaarlijke stoffen in ons land. Anderzijds gebeurde in korte tijd een aantal zeer grote ongelukken 

die tot grote publieke onrust leidden.  

 

Doordat de veiligheidswetgeving alsmaar uitbreidde, kwamen er in de jaren ’80 meerdere problemen naar 

boven: er waren artikelnummers te kort, Europese wetgeving en een meer multidisciplinaire gedachtegang  

drongen zich op, … Kortweg, het ARAB volstond niet meer. 

 

Op 4 augustus 1996 ontstaat de Welzijnswet die de wet van 10 juni 1952 moet vervangen. Dit bracht nieuwe 

en meer moderne wetgeving met zich mee die gebundeld moest worden. Aangezien het ARAB  niet meer 

voldeed, werd gekozen voor de Codex. De Codex vervangt geleidelijk aan het ARAB.  

 

Waar het ARAB een middelen wetgeving is(bv. afmetingen moeten zo groot zijn, EHBO koffer bevat dit 

materiaal,…), is de Codex een doelenwetgeving die vertrekt vanuit de risicoanalyse (bv. EHBO materiaal 

aangepast aan de arbeidssituatie).  

 

Hiernaast vinden we nog een gedeelte rond de elektrische veiligheid, namelijk het AREI. 

 

Deze wetgeving is nog steeds in beweging. Jaarlijks worden nieuwe KB’s uitgevaardigd naar aanleiding van 

grote ongevallen of problemen die zich voordoen.  

 

Daar deze wetgeving zeer uitgebreid is, verwijzen we u graag naar de site van de FOD WASO Toezicht welzijn 

op het werk: www.werk.belgie.be 

 


