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Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

Procedure voor elke werknemer die meent te lijden op het werk als gevolg van 

psychosociale risico’s, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk 

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Krachtens de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale 
risico’s op het werk moet iedere werknemer in zijn doen en laten op de arbeidsplaats 
naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn veiligheid en gezondheid en deze 
van de andere betrokken personen, overeenkomstig zijn opleiding en de door de 
werkgever gegeven instructies. 

Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de 
werkgever gegeven instructies, op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid 
dat wordt tot stand gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers 
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Iedere 
werknemer moet zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk en zich onthouden van elk wederrechtelijk 
gebruik van de procedures, d.w.z. ze aan te wenden voor andere doeleinden dan 
vastgelegd door de wet van 28 februari 2014.  

2 DEFINITIES  

Overeenkomstig de wet, wordt verstaan onder:  

Psychosociale risico’s: 

“De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al 
dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een 
blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op 
het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar 
inhouden”.  

Geweld op het werk:  
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“Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of ieder andere persoon waarop deze 
afdeling van toepassing1 is, fysiek of psychisch wordt bedreigd of aangevallen bij de 
uitvoering van het werk”. 

 

Ongewenst seksueel gedrag op het werk:  

“Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een 
seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon 
wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd”. 

Pesterijen op het werk:  

“Onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, 
buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een 
bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of 
de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon 
waarop deze afdeling van toepassing is, bij de uitvoering van het werk wordt 
aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat 
zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige 
geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke 
overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 
een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie”.  

3 PROCEDURES 

3.1. Algemeen  

Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van 
de hiërarchische lijn, een lid van het comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de 
werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan 
gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het 
werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 
het werk, een beroep doen op de interne procedure. 

In het kader van deze procedure treft de werkgever, voor zover hij een impact heeft 
op het gevaar, de geschikte preventiemaatregelen om een einde te maken aan de 
schade, in toepassing van de algemene preventiebeginselen bedoeld in de wet. 

De interne procedure maakt het mogelijk dat de werknemer bij de 
vertrouwenspersoon of de Preventieadviseur - Psychosociale aspecten een verzoek 
indient tot: 
                                                

1 Artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk  
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3.1.1. Hetzij een informele psychosociale interventie 

De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken 
naar een oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de 
Preventieadviseur – Psychosociale aspecten, door middel van inzonderheid: 

• gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten; 
• een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij 

een lid van de hiërarchische lijn; 
• een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord 

gaan. 

3.1.2. Hetzij een formele psychosociale interventie (enkel bij de 
Preventieadviseur – Psychosociale aspecten) 

Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale 
interventie of indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de werknemer 
tegenover de Preventieadviseur – Psychosociale aspecten zijn wil uitdrukken om een 
verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen. 

Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat de werknemer aan de 
werkgever vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op 
basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de 
voorstellen van maatregelen, die werden gedaan door de Preventieadviseur - 
Psychosociale aspecten en die opgenomen zijn in een advies.  

De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de 
Preventieadviseur – Psychosociale aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen. 

De procedure die volgt hangt af van de situatie die de verzoeker beschrijft, ze kan 
betrekking hebben op risico’s van verschillende oorsprong. Afhankelijk van de 
identificatie van deze risico’s wordt één van de volgende procedures gevolgd:  

I. Verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk 
collectief karakter  

II. Verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk 
individueel karakter  

III. Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  

De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de 
Preventieadviseur - Psychosociale aspecten te kunnen raadplegen tijdens de 
werkuren. 

Deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim, alle gesprekken met hen 
zijn derhalve strikt vertrouwelijk.  
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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 werkgever bij wie de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 

3.2. Register voor extern geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk 

De werkgever wiens werknemers bij de uitvoering van hun werk in contact komen 
met andere personen op de arbeidsplaats, houdt bij de risicoanalyse en het bepalen 
van de preventiemaatregelen rekening met dit specifieke element. 

Met het oog hierop, houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen 
van de werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden.  

Dit register wordt bijgehouden door de door de Preventieadviseur belast met 
de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere 
personen op de arbeidsplaats en waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn 
geweest, evenals de data van die feiten. Ze vermelden de identiteit van de 
werknemer niet, tenzij deze laatste met de vermelding ervan instemt. 

Alleen de werkgever, de Preventieadviseur - Psychosociale aspecten, de 
vertrouwenspersoon en de Preventieadviseur belast met de leiding van de interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk hebben toegang tot dit register. 
Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. 

De Preventieadviseur - Psychosociale aspecten brengt een advies uit over de keuze 
van de gespecialiseerde diensten of instellingen bedoeld in artikel 32quinquies van 
de wet: 

“De werkgever waakt er over dat de werknemers die, bij de uitvoering van 
hun werk, het voorwerp zijn geweest van een daad van geweld, gepleegd 
door andere personen dan deze bedoeld in artikel 2, §1, van de wet en die 
zich op de arbeidsplaats bevinden, een passende psychologische 
ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, draagt de 
werkgever de kosten van de in het eerste lid bedoelde maatregel.” 
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Elke persoon die een afspraak of informatie wenst, kan: 
 
a) contact opnemen met de vertrouwenspersonen: Zie bijlage 3 van het arbeidsreglement 

voor een lijst van de vertrouwenspersonen. 
 
 

b) contact opnemen met de psychosociale cel van SPMT-AristA:  
 

Van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren op nummers: 02 533 74 44 (NL) of 02 
533 74 88 (FR) of via e-mail sec.rim@arista.be  
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