Indeling in groepen, op basis van art. 3, KB Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Beperkte risico's

Zware risico's

Zeer zware
risico's

Activiteit van het bedrijf of organisatie

NACE-code beginnend met …
(indicatieve aanduiding)

winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen

07.21, 24.46

cokesovenbedrijven

19.1

aardolie-industrie

06, 09.1, 19.2

- chemische grondstoffenfabrieken
- petro- en carbochemische industrie
- vervaardiging van andere chemische producten met
voornamelijk industriële of agrarische toepassing

20.1, 20.2, 20.51, 20.52, 20.53, 21.1

productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
warmwater

35

- vervaardiging en eerste verwerking van metalen
- vervaardiging van producten uit metaal

24 (behalve 24.46 = zeer zware risico's),
25, 31.01, 31.09, 32.11, 32.2, 32.3, 32.4

machinebouwnijverheid

28

vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas

23

chemische industrie, behalve de subsectoren die vallen in de
categorie zeer zware risico's

20.3, 20.4, 20.5 (behalve 20.51, 20.52,
20.53 = zeer zware risico's), 21, 22

de kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelindustrie;

20.6

- automobielbouw en de fabrieken van auto-onderdelen;
- de overige transportmiddelenfabrieken;

29, 30

houtindustrie en de fabrieken van houten meubelen;

02.2, 16, 31.01, 31.02, 31.09, 32.4

bouwnijverheid

41, 42, 43

vleesverwerkende nijverheid

10.1

menselijke gezondheidszorg

86

vervoer en opslag

49, 50, 51, 52, 53

winning, reiniging en distributie van water;

36, 37

de metaalverwerkende industrie, en de fijnmechanische en
optische industrie, behalve deze met zware risico's
- vervaardiging van elektronische en informaticaproducten,
elektrische apparatuur
- vervaardiging van meubelen (niet hout of metaal = zware
risico's)
- overige industrie (niet hout of metaal = zware risico's)

26, 27, 31, 32

de andere be- en verwerkende industrieën, behalve deze met
zware risico's
- andere voedingsindustrie dan vleesverwerking, tabak
- textiel
- vervaardiging van leer, bont, schoenen,
- papier en karton, drukkerijen

10.2, 10.3, 10. 4, 10.5, 10.6, 10. 7, 10.8,
10.9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18

Bedrijven en organisaties niet hierboven vermeld

A

Aantal werknemers
B
C
Werkgever ≠
interne
preventieadviseur

minstens 50

20 tot 49

1 tot 19

minstens 200

50 tot 199

1 tot 49

D
Werkgever =
interne
preventieadviseur

1 tot 19

minstens 500

100 tot 499

1 tot 99

minstens 1000

200 tot 999

1 tot 199

