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Veiligheidsberichten 

30-08-2022 | 2022/16 

 

 

Intrekking advies klampbegassing dd 14/11/2019 
 

In overeenstemming met een brief van FOD WASO zijn wij genoodzaakt het 
veiligheidsadvies, dat overeen gekomen is in de werkgroep ‘klampbegassing’ van 
14/11/2019, in te trekken tot nader order. 
 
FOD WASO heeft vastgesteld dat de daarin afgesproken maatregelen onvoldoende 
worden toegepast in de praktijk, waardoor de veiligheid van werknemers tijdens 
klampbegassingen niet gegarandeerd kan worden. Het gaat dan voornamelijk over het 
uitvoeren van werkzaamheden in aanpalende ruimten. De aanpalende ruimte is de ruimte 
die grenst aan de ruimte waarin de begassing wordt uitgevoerd. Dit werd toegestaan, mits 
naleving van de afgesproken voorwaarden.  
 

 
 
Concreet betekent dit dat er vanaf heden niet meer in aanpalende ruimten kan worden 
gewerkt gedurende de volledige begassingsperiode. Het is dan ook belangrijk dat dit 
wordt opgenomen met het begassingsbedrijf waarop beroep wordt gedaan. Zo zal onder 
andere het begassingsplan eventueel gewijzigd moeten worden, alsook interne 
procedures die betrekking hebben op klampbegassingen. 
 
Het huidige KB van 1992 biedt onvoldoende duidelijkheid wat betreft klampbegassingen. 
De GIDPB zal de werkgroep ‘klampbegassingen’, in samenwerking met FODWASO, 
heropstarten. De gemaakte afspraken zullen worden geëvalueerd en afgetoetst aan het 
nieuwe KB begassingen, dat normaalgezien in januari 2023 in voege gaat. Zodoende kan 
er duidelijkheid worden geschept in afwachting van de definitieve publicatie van het 
nieuwe KB begassingen. 
 
De GIDPB blijft in de tussentijd in nauw contact met FOD WASO. 
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Meer informatie kan u steeds bekomen bij de GIDPB: 

• Philippe Minart philippe.minart@cepa.be 03/540.85.68 
• Maarten Claes maarten.claes@cepa.be 03/540.86.70 
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