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STANDAARDVOORSCHRIFTEN
A. Gezondheid, milieu, veiligheid, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden
1. Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid
− Codex over het welzijn op het werk
− Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet
van 4 augustus 1996 (B.S. 18.09.1996).
− Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)
− Algemeen reglement op de elektronische installaties (AREI) (KB van 10 maart 1981;
KB van 02 september 1981; KB van 22 december 1983).
− Wet betreffende de waarborgen welke de machines, de onderdelen van de machines
het materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de
beschermingsmiddelen moeten bieden inzake veiligheid en gezondheid (wet van 11
juli 1961).
− Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake veiligheid en de
bescherming van de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn
moeten bieden (wet van 28 januari 1999).
− Algemeen reglement op de elektrische installaties (KB van 10 maart 1981; KB van 02
september 1981;KB van 22 december 1983).
− Wet betreffende de veiligheid van de consumenten (wet van 9 februari 1994).
− K.B. van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (B.S. 15.9.1995).
− KB van 25/1/2001 inzake de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (regelgeving omtrent
het al dan niet werken met veiligheidscoördinator)
− Wet betreffende het werken met derden (Wet van 4 augustus 1996)
− …
2. Milieu-wetgeving
Zie overzichtsdocument wetgeving.
3. Bijzondere aandachtspunten naargelang specifieke werken
Aandacht voor signalisatie van de werken naar recreanten toe
B. Technische competentie van het tewerkgestelde personeel
−

Het tewerkgestelde personeel van van de boseigenaar/beheerder of aannemer
beschikt over voldoende technische competentie voor de uit te voeren werken.

C. Beperking van schade aan de productiecapaciteit van de standplaats, de bodem,
het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en verstoring van fauna en flora
−

Bij exploitatie en beheerwerken wordt schade aan de productiecapaciteit van de
standplaats, de bodem, het overblijvend bestand (inclusief verjonging) en verstoring
van fauna en flora tot een minimum beperkt.

D. Olieverversingen van machines in het bos
−

Olieverversingen van machines zijn in het bos niet toegestaan.
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E. Aanwending van biologisch afbreekbare kettingolie voor motorzagen
−

Bij het aanwenden van motorzagen wordt alleen biologisch afbreekbare kettingolie
gebruikt.

F. Verbod op gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen
−

De bosbeheerder gebruikt geen genetisch gemanipuleerde organismen.

G. Gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen
−

Richtlijnen decreet bestrijdingsmiddelen
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