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Optimale werkomstandigheden 
Arbeidsveiligheid
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Comité Preventie en Bescherming  
op het Werk (CPBW)

Waarom?
Medewerkers die gezond zijn en in goede, veilige 
omstandigheden werken, presteren beter. Daarom doet  
het CPBW voorstellen om hun welzijn te bevorderen.  
Samen met onze preventieadviseur tilt u het Comité naar  
een hoger niveau.

Voor wie?
Voor alle bedrijven met minstens 50 medewerkers. Is die 
grens bereikt, dan bent u als werkgever verplicht om na  
de eerstvolgende sociale verkiezingen een CPBW op 
te richten. Die leiden elke vier jaar tot de aanstelling of 
hernieuwing van het CPBW en de personeelsafgevaardigden 
in uw ondernemingsraad. 

Hoe?
• Onze preventieadviseur ontmoet de leden van het CPBW. 

Naast de verkozen medewerkers en de voorzitter zetelt ook 
de interne preventieadviseur in het Comité. Zij zijn wettelijk 
verplicht om elke vergadering bij te wonen. 

• Na een korte rondleiding voert onze preventieadviseur 
een gesprek met de interne preventieadviseur, de 
personeelsverantwoordelijke en de voorzitter van 
het Comité. Op basis daarvan bereidt hij een aantal 
documenten op maat van uw bedrijf voor: een 

huishoudelijk reglement met duidelijke richtlijnen  
voor het CPBW, een uitnodiging (inclusief agenda) voor  
de vergadering en een verslag nadien. 

• Onze preventieadviseur woont de vergadering van het 
CPBW bij. 

• Samen met de interne preventieadviseur van uw bedrijf 
ontfermt onze adviseur zich over het secretariaat van  
het Comité.  

Resultaat
• De leden van het Comité begrijpen hun functie en de 

werking van het CPBW beter. 

• Dankzij de modeldocumenten die u ontvangt, verlopen  
de vergaderingen gestructureerder. 

• Onze preventieadviseur staat u en uw interne 
preventieadviseur met raad en daad bij zodat de 
vergaderingen vlotter verlopen. 

Meer info?
Neem contact met ons op en ontdek welke formule  
het beste bij u past.

Zodra bedrijven 50 of meer werknemers tellen, moeten ze een Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)  
in het leven roepen. Om de vergaderingen van het CPBW in goede banen te leiden, zijn duidelijke richtlijnen en een 
grondige voorbereiding onmisbaar. Een verslag na afloop is wettelijk verplicht. Hier kan een externe preventieadviseur  
van Mensura u bij begeleiden.


