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Kennismaking

Wie zijn jullie? Welke is jullie achtergrond? 
• Mobiliteitsverantwoordelijken

• Fietsorganisaties

• Organisaties voor verkeersveiligheid

• Organisaties voor verkeersslachtoffers

• Onderzoekers verkeersveiligheid

• Mobiliteitsadviseurs

• Verzekeraars

• Middenveld

• Infrastructuurbeheerders

• Verkopers van 2-wielers

• Federaties van 2-wielers

• Handhavers (politie)

• Fietsers (normale en intensieve gebruikers

• FOD Mobiliteit

• ….



Kennismaking

Mijn (normaal) doelpubliek: actoren uit de welzijnswet

• Preventieadviseur (bedrijven, EDPBW)

• Opleidingsinstituten voor preventieadviseurs

• Onderzoekers welzijn op het werk

• Sectoren (VBO, Agoria, Essenscia, …)

• Arbeidsongevallenverzekeraars

• Sociale partners

• Veiligheidsconsultants

• Arbeidsinspectie

• AD Kwaliteit en Veiligheid (FOD Economie: veiligheid consumenten)

• …



Wat komt niet aan bod

• Techniciteit van een fiets

• Verzekeringen

• Fiscaliteit (vb. fietsvergoedingen, CAO19)

• Weg- fietsinfrastructuur

• Stakeholders om fietsen te bevorderen

• Fietsen en recreatie

• Federale diagnostiek woon-werkverkeer 2021

• In de marge: fietsen en afleiding (cfr. gebruik smartphone), alcohol (wel 
zichtbaarheid)

• Studiedag 2017: https://mobilit.belgium.be/nl/node/4398

• ….

https://mobilit.belgium.be/nl/node/4398


Wel insteek bedrijven en welzijnswet

• Hoe kan welzijnswet ook bedrijven ondersteunen in fietsbeleid

• Evolutie in het beeld

• Welke zijn redenen (cfr. gezondheid, bewegen, ontspannen)?

• Welke concrete elementen uit welzijnswet?

• Hoe zit het met fietsongevallen; al of niet verplaatsing van risico’s?

• Hoe aanbrengen: communicatie en “nudging”

• Hoe kunnen sociale partners helpen?

• Andere wettelijke instrumenten zoals CAO’s, arbeidsovereenkomstenwet 1978.



Evolutie
a)Sectoren inherent met fietsen: postbodes, fietskoeriers

b)Andere sectoren

• > 2010: schuchtere stappen verkeersveiligheid (auto): woon-werkverkeer

– Verzekeraars: vanuit ongevallen en kosten (dodelijk ongevallen weg 50%)

– Veiligheidsinstituten

– Eerste vb. in bedrijven

• 2014: PRAISE, Vlaams parlement, VSV, VIAS, ….

• >2017: stijging gebruik van de fiets en introductie e-bikes

– Verzekeraars: vanuit fietsongevallen en kosten

– Ook andere vervoersmiddelen: vb. steps

• 2020: coronapandemie: 
– Sterke daling gebruik auto’s, Sterke stijging gebruik fiets

• Na corona: hoe zal de mobiliteit veranderen (duurzaam, groener, …)?
– Vanuit regelgeving

– Veranderingen maatschappij

– Stimuli?



Welzijnswet
• Evolutie: van veiligheidswet 1952 → welzijnswet 1996

• Specifieke organisatorische structuren die “druk”/rol kunnen uitoefenen: 
preventieadviseur, CPBW (ca. 7000) en OR (ca. 3500), AO-verzekeraars, EDPBW, …

• Specifieke verantwoordelijkheden van werkgever (art. I.2-8/9/10/12 codex) en 
hiërarchische lijn (art. I.2-11 codex)

• disciplines

– Arbeidsveiligheid: link AO en aantal instrumenten/principes

– Bedrijfsgezondheid: bewegen

– Ergonomie: bewegen 

– Psychosociale:  beperken stress (genieten fiets, geen fileleed) <-> stijgen stress (toch 
opletten/aandacht in stedelijke omgeving)

• Vanuit enkele principes/instrumenten welzijnswet
– Risico-analyse

– Opleiding 

– Fiets als arbeidsmiddel: Aankoop (3 groene lichten) en onderhoud

– PBM: vb. helm

– GPP, JAP

• Vanuit oogpunt zorgsystemen: ISO39001, ISO45001

• Arbeidsongevallen: welzijnswet en arbeidsongevallenwet 1971



Welzijnswet en uitvoeringsbesluiten (Codex)

• Toepassingsgebied: Werkgever/werknemer en gelijkgestelden

• Codex: > 600 blz

• Ondanks uitbreiding met psychosociale risico’s in 1996, woon-werkverkeer in principe niet in 
toepassingsdomein (muv AO); wel (intern) transport in bedrijf

• Maar meer en meer tendenzen/uitbreiding voor “gezondheid” van medewerkers (thuis en 
werk) en ook “verkeersveiligheid” 

• Specifiek jargon

• Extra druk in een bedrijfscontext: Rol van organisatorische structuren

– Werkgever/hiërarchische lijn: boek I, titel 2 van de codex

– IDPBW: boek II, titel 1 van de codex

– EDPBW: boek II, titel 3 van de codex

– CPBW: Boek II, titel 7 van de codex 

• Art. 5 preventiehiërarchie: moeilijk toepasbaar met fietsen                                                         
(cfr. tevens moeilijk toepasbaar brandweer)



(welzijns)Beleid en risicoanalyse
• Boek I, titel 2 van de Codex

• Rol van werkgever en hiërarchische lijn

• Structurele aanpak dmv DYRIB, PDCA, niveau vd organisatie, werkposten, individu, 
preventiemaatregelen risico’s voorkomen/schade voorkomen/schade beperken

• Noot: ook bij CAO100: spreken we van alcohol en drugsbeleid; rookbeleid, …

Toegepast op fietsen

• Fietsbeleid?

• Fietsen (op site) en erbuiten is een risicoveld, dus op deze elementen waar je invloed kan op 
hebben pogen hogerstaande principes toepassen (wel geen grip op externe infrastructuur)

• Let op: zijn er verschuivingen van risico’s? van openbaar vervoer/wagen naar fiets?



Opleiding (+ formele documenten zoals examens en rijbewijzen)

• Ww. Art. 5, §1 j) en k): werkgever moet werknemers voorlichten en het 
verschaffen van passende instructies

• Ww art. 6: in return: Iedere werknemer moet gelet op opleiding en de door de 
werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn 
eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.

• Let op: attest (als bewijs volgen interne/externe opleiding of examen) niet 
verplicht (uitz. opleidingen asbest, bevoegdheidsverklaring BA4/BA5 AREI, VCA-
referentieel)

• Ook onthaal
– CAO38 (werving en selectie)

– Art. 20, 6° arbeidsovereenkomstenwet 1978

Toegepast op fietsen

• Rijbewijs (geen < 25 km/u; wel bij speedpedelec)

Intermezzo: vakbekwaamheid

Code 95: om de 5 jaar 35 u bijscholing rond 17 mogelijke thema’s



Intermezzo: intoxicatie 

CAO 100: alcohol- en drugsbeleid

Intoxicatie in het verkeer

– https://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/veelgestelde-vragen/riskeer-rijbewijs-
verliezen-dronken-fiets

– https://blog.europ-assistance.be/nl/dronken-op-fiets-intrekking-van-rijbewijs/

https://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol/veelgestelde-vragen/riskeer-rijbewijs-verliezen-dronken-fiets
https://blog.europ-assistance.be/nl/dronken-op-fiets-intrekking-van-rijbewijs/


Aankoop en Onderhoud (van arbeidsmiddelen)

• Art. 20 7° wet arbeidsovereenkomsten 1978: werkgever als een goed huisvader 
zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan werknemer toebehoort

• Boek IV, titel 2 (arbeidsmiddelen) van de Codex en titel 3 (mobiele 
arbeidsmiddelen)

• Def. Arbeidsmiddel: art. I.1-4, 24°: arbeidsmiddel: alle op de arbeidsplaats gebruikte 
machines, apparaten, gereedschappen en installaties

• 3 groene lichten

• Adequaat onderhoud en adequate inspectie

• Mobiele arbeidsmiddelen: risico tijdens verplaatsing beperken; enkele specifieke bepalingen 
oa reminrichtingen, adequate opleiding, medisch toezicht, …

• Ook soms normen

Toegepast op fietsen

• Normaal onderhoud van een fiets

• Opletten bij opladen van batterijen

– https://economie.fgov.be/nl/publicaties/europese-controlecampagne-13

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/europese-controlecampagne-13


PBM
• Boek IX, titel 2 van de Codex

• Lichaamsdelen die met PBM’s beschermd moeten worden ifv fysische, chemische en 
biologische risico’s

– Hoofd, oren, ogen, gezicht, ademhaling, huid, romp, ledematen (voet, arm, been)

• EN en ISO-normen dekken dit af

• Belang van testen, ergonomie, ….. en uiteraard het gebruiken 

Toegepast op fietsen

• Helm: EN1078: https://www.vias.be/nl/bedrijven-en-overheden/laboratoria/labo-helmen/

• Zichtbaarheid:

– Fiets zelf: https://www.veiligverkeer.be/inhoud/fietsverlichting-en-reflectoren/

– Kledij en accessoires: 

• EN1150 (hesjes) en EN20471

• https://www.veiligverkeer.be/inhoud/nut-van-fluorescerende-en-reflecterende-
kledij ; https://www.veiligverkeer.be/inhoud/val-op-in-het-donker/ ;  

https://www.vias.be/nl/bedrijven-en-overheden/laboratoria/labo-helmen/
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/fietsverlichting-en-reflectoren/
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/nut-van-fluorescerende-en-reflecterende-kledij
https://www.veiligverkeer.be/inhoud/val-op-in-het-donker/


GPP – JAP
• Boek I, titel 2 van de codex

• 5 jaarlijks GPP en jaarlijks jaaractieplan; betrokkenheid van CPBW

• Jaarverslag

Toegepast op fietsen

• Opname van een fietsbeleid in het 5-jaarlijks gpp

– Beleid

– Middelen: vb. stallingen ; vb. douches

– Ondersteuning - sensibilisatie

• Andere inspiraties rond “beleid” zie oa CAO100



AO (wet10/4/1971 + welzijnswet)

• Melden, analyse van AO + leren van lessen om herhaling te vermijden/AO-wet: AO-steekkaart 
+ vergoeding AO

• Code: 12.03 Voertuigen met twee of drie wielen, al dan niet gemotoriseerd

• Indien eerste hulp: 

– zie ook boek I, titel 5 van de codex

– Zie ook art. 20, 2° arbeidsovereenkomstenwet 1978



Arbeidsongevallen (arbeidsongevallenwet 10/4/1971 + welzijnswet)

Bron: Fedris

doden
Bron: Statbel

Tota(a)l 2015 2016 2017 2018 2019

Tota(a)l 36.267 5.819 6.279 7.412 7.692 9.065

Arbeidsplaats Totaal 5.811 996 1.090 1.220 1.180 1.325

Lieu de travail 1 - ZG/CSS 1.848 295 355 403 387 408

2 - TAO/IT 3.180 571 593 650 635 731

3 - VBO/IP 780 130 141 167 158 184

4 - Dodelijk/mortel 3 0 1 0 0 2

Arbeidsweg Totaal 30.456 4.823 5.189 6.192 6.512 7.740

sur le chemin 1 - ZG/CSS 8.159 1.257 1.402 1.653 1.728 2.119

du travail 2 - TAO/IT 17.178 2.706 2.909 3.518 3.700 4.345

3 - VBO/IP 5.066 852 865 1.011 1.070 1.268

4 - Dodelijk/mortel 53 8 13 10 14 8



Zorgsystemen
• ISO45001: leiderschap, risico’s, opleiding, ….; maar in principe verkeersrisico’s niet bedoeld

• ISO39001: wel specifiek bedoeld



Enkele initiatieven
• European Road Safety Charter: vision zero  

• Slachtoffers: https://www.rondpunt.be/nl/ons-aanbod/voor-organisaties/

• Instituten

– VSV: https://www.safe2work.be/

• https://www.safe2work.be/safe2work-checklist

– www.vias.be

• Fietsersbond: https://www.biketowork.be/nl ; https://www.biketowork.be/fr

• Aanhaken bestaande campagnes vb. Beloofd?

– Waarom niet fietsen toevoegen aan bestaande thema’s zoals drugs, slaperigheid, afleiding, 
kinderzitjes, snelheid en motorrijders?

• Politie: “Kijk uit”

https://www.rondpunt.be/nl/ons-aanbod/voor-organisaties/
https://www.safe2work.be/
https://www.safe2work.be/safe2work-checklist
http://www.vias.be/
https://www.biketowork.be/nl
https://www.biketowork.be/fr


Conclusie
• Meer en meer bedrijven zetten in op een mobiliteitsbeleid (en dus ook stuk fietsbeleid; al of 

niet onder druk van)

– Interne stakeholders

– Maatschappij

– Diverse verkeersveiligheidsorganisaties

– Verzekeraars

– Eigen beleid

– Coronapandemie

– …

• Voor bedrijven kan inderdaad de welzijnswet als uitgangspunt genomen worden

• Meer en meer mobiliteitsorganisaties bieden oplossingen aan



Voor meer achtergrond

• https://www.beswic.be/nl/blog/risicos-bij-levering-op-tweewielers

• https://www.acem.eu/success-for-lucky-13-s-road-safety-adventures/lucky13

• https://www.ethias.be/pro/nl/blog/verkeersveiligheid-tool.html

• https://www.vanbreda.be/nl/nieuws/arbeidswegongevallen/

• https://www.axa.be/nl/blog/public-sector/de-fiets
https://www.beswic.be/nl/blog/de-dodehoekrisicos-diverse-organisaties-
sensibiliseren

• https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%
B02%20-%20Fietsers%20(2018)/Themadossier_Verkeersveiligheid_nr.2_-
_Fietsers%20(2de_editie).pdf

• https://www.vsv.be/storage/corporate/persmoment-speed-pedelecs-basf-
2019.pdf

• https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-
en/specifieke-reglementeringen/beschermingsmiddelen/zichtbaar-het-
verkeer/toon-u-met-reflecterend

• https://news.economie.fgov.be/169385-cool-en-goed-zichtbaar-op-de-fiets-yes-
you-can

• https://www.bikeform.be/nl/gezondheid-en-milieu

https://www.beswic.be/nl/blog/risicos-bij-levering-op-tweewielers
https://www.acem.eu/success-for-lucky-13-s-road-safety-adventures/lucky13
https://www.ethias.be/pro/nl/blog/verkeersveiligheid-tool.html
https://www.vanbreda.be/nl/nieuws/arbeidswegongevallen/
https://www.axa.be/nl/blog/public-sector/de-fiets
https://www.beswic.be/nl/blog/de-dodehoekrisicos-diverse-organisaties-sensibiliseren
https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%B02%20-%20Fietsers%20(2018)/Themadossier_Verkeersveiligheid_nr.2_-_Fietsers%20(2de_editie).pdf
https://www.vsv.be/storage/corporate/persmoment-speed-pedelecs-basf-2019.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/beschermingsmiddelen/zichtbaar-het-verkeer/toon-u-met-reflecterend
https://news.economie.fgov.be/169385-cool-en-goed-zichtbaar-op-de-fiets-yes-you-can
https://www.bikeform.be/nl/gezondheid-en-milieu


Voor meer achtergrond

• https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/fietsers-hoe-gevaarlijk-smartphonegebruik-
op-de-fiets

• https://teamalert.nl/blogs/met-deze-tips-stap-je-veilig-op-de-fiets/

• https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/De%20tweewielers.pdf 

• https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/personenvervoer/fiets

• https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elek
trische_fietsen

• https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/nieuwe_sensibilisere
nde_fiche_fietsers_en_automobilisten_samen_op_de_weg

https://www.beswic.be/nl/blog/risicos-bij-levering-op-tweewielers
https://teamalert.nl/blogs/met-deze-tips-stap-je-veilig-op-de-fiets/
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektrische_fietsen
https://mobilit.belgium.be/nl/nieuws/nieuwsberichten/2021/nieuwe_sensibiliserende_fiche_fietsers_en_automobilisten_samen_op_de_weg


Voor meer achtergrond

• https://www.beswic.be/fr/blog/risques-dans-les-livraisons-deux-roues

• https://www.acem.eu/success-for-lucky-13-s-road-safety-adventures/lucky13

• https://www.ethias.be/pro/fr/blog/outil-securite-routiere.html

• https://www.axa.be/fr/blog/secteur-public/velo

• https://www.beswic.be/fr/blog/les-risques-de-langle-mort-sensibilisation-par-
plusieurs-organisations

• https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%
B02%20-%20Fietsers%20(2018)/Dossier_th%C3%A9matique_n%C2%B02_-
_Cyclistes_(2%C3%A8me_edition).pdf

• https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-
et/reglementations-specifiques/equipements-de-protection/visible-sur-la-
route/soyez-visible-avec-un

• https://news.economie.fgov.be/169426-cool-et-visible-a-velo-yes-you-can

• https://www.bikeform.be/fr/sante-et-environnement

https://www.beswic.be/fr/blog/risques-dans-les-livraisons-deux-roues
https://www.acem.eu/success-for-lucky-13-s-road-safety-adventures/lucky13
https://www.ethias.be/pro/fr/blog/outil-securite-routiere.html
https://www.beswic.be/nl/blog/de-dodehoekrisicos-diverse-organisaties-sensibiliseren
https://www.beswic.be/fr/blog/les-risques-de-langle-mort-sensibilisation-par-plusieurs-organisations
https://www.vias.be/publications/Themadossier%20verkeersveiligheid%20n%C2%B02%20-%20Fietsers%20(2018)/Dossier_th%C3%A9matique_n%C2%B02_-_Cyclistes_(2%C3%A8me_edition).pdf
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/reglementations-specifiques/equipements-de-protection/visible-sur-la-route/soyez-visible-avec-un
https://news.economie.fgov.be/169426-cool-et-visible-a-velo-yes-you-can
https://www.bikeform.be/fr/sante-et-environnement


Voor meer achtergrond

• https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/La%20fili%C3%A8re%20d
eux-roues.pdf

• https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/legislation_et_reglementation/fa
q_velos_electriques

• https://mobilit.belgium.be/fr/nouvelles/nieuwsberichten/2021/nouvelle_fiche_de
_sensibilisation_cyclistes_et_automobilistes

• https://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/transport_des_personnes/velo

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/La%20fili%C3%A8re%20deux-roues.pdf
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/legislation_et_reglementation/faq_velos_electriques
https://mobilit.belgium.be/fr/nouvelles/nieuwsberichten/2021/nouvelle_fiche_de_sensibilisation_cyclistes_et_automobilistes
https://mobilit.belgium.be/fr/mobilite/transport_des_personnes/velo


Wat beelden



Wat beelden



Afkortingen

• AO: arbeidsongeval

• CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst

• CPBW: Comité voor preventie en 
bescherming op het werk 

• DYRIB: Dynamisch risicobeheer

• EDPBW: externe dienst voor preventie en 
bescherming op het werk

• Gpp: globaal preventieplan (5j)

• IDPBW: interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk

• JAP: jaarlijks actieplan

• JV: jaarverslag

• KB: Koninklijk besluit

• Muv: met uitzondering van

• PBM: persoonlijk beschermingsmiddel

• PDCA: Plan, Do, Check, Act

• PRAISE: Preventing Road Accidents and 
Injuries for the Safety of Employees

• RL: richtlijn

• TAO: tijdelijke arbeidsongeschiktheid

• VBO: voorziene blijvende
arbeidsongeschiktheid

• ZG: zonder gevolg




