4.10. GEVARENKLASSENBESLUIT
ONGEVALLENVERZEKERING
Lb.h.a.m. van 3 januari 1975 t.u.v. artikel 8, vierde lid1, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14); tekst in P.B. 1975, no. 2; inwtr. m.i.v. 29 januari 1975 en
terugwerkend t/m 1 januari 1974; gewijzigd bij:
1. Lb. h.a.m. van de 15de mei 1996 tot wijziging van een aantal landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, ter uivoering van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B.
1996, no. 14), tekst in P.B. 1996, no. 60; inwtr. m.i.v. 1 januari 1997, P.B. 1996, no. 60.
Art. 1.2 De werkgevers zijn naar de werkzaamheden, welke zij doen verrichten, ingedeeld in de
volgende gevarenklassen:
Klasse I (0.5%)
- Administratieve en andere bureau-werkzaamheden (het bedrijf, waarin uitsluitend worden
verricht).
- Architecten-, expertise-, ingenieurs- en/of taxatie-bureaux (het bedrijf, uitgeoefend door
houders van).
- Arts, tandarts of dierenarts (het uitoefenen van het vrije beroep van).
- Begrafenisondernemers (het bedrijf, uitgeoefend door).
- Bibliotheken, leesinrichtingen en/of musea (het bedrijf uitgeoefend door houders van).
- Bioscopen, theaters (het bedrijf, uitgeoefend door houders van vaste), het bedrijf van geven
van toneelvoorstellingen, concerten en/of andere publieke vermakelijkheden in vaste gebouwen, daaronder al of niet begrepen het verhuren van gebouwen en/of lokalen.
- Dansinstituten, danslokalen, schermscholen, bad- en zweminrichtingen, kampeerterreinen,
inrichtingen voor heilgymnastiek en massage en/of andere sportlokalen en sportterreinen (het
bedrijf, uitgeoefend door houders van) en/of het bedrijf, uitgeoefend door houders van verplaatsbare bioscopen, danstenten, tentoonstellingen, kermiskramen en dergelijke.
- Fotografische- en lichtdrukinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in).
- Kappers- en/of haarwerkersbedrijf (het) en/of het bedrijf van exploiteren van schoonheidsen/of voetverzorgingsinstituten.
- Kledingstukken (het bedrijf van het vervaardigen van).
- Onderwijsinrichtingen en laboratoria (het bedrijf, uitgeoefend in), de laboratoriumwerkzaamheden daaronder begrepen en het bedrijf, uitgeoefend in laboratoria voor wetenschappelijk en/of technisch onderzoek.
- Parkeerterreinen (het bedrijf van exploiteren van).
- Radiostations (het exploiteren van).
- Reclamestudio's (het bedrijf, uitgeoefend in).
- Tandtechnicus - kunstgebitten (het bedrijf van het vervaardigen van) en/of het bedrijf, uitgeoefend in tandtechnische werkplaatsen.
1

2

M.i.v. de datum van inwerkingtreding van de lv. van de 1ste februari 1996 (P.B. 1996, no. 7), inwtr. m.i.v. 1
maart 1996, P.B. 1996, no. 7, worden deze landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, vastgesteld
t.u.v. art. 8, achtste lid, van de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14).
Abusievelijk wordt de hier volgende tekst in P.B. 1975, 2 aangeduid als lid 1: er is geen tweede lid.
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Veilingen, tentoonstellingen en/of verkopingen (het bedrijf, uitgeoefend door houders van).
Verzekeringsmaatschappijen en/of houders van assurantiekantoren (het bedrijf, uitgeoefend
door).
Ziekenhuizen en/of poliklinieken (het bedrijf van houden of exploiteren van); werkzaamheden, verbonden aan wijkverpleging en gezinsverzorging.

Klasse II (1%)
- Apothekersbedrijf (het)
- Boekbinderij en/of linieerdersbedrijf.
- Drukkersbedrijf (het), al of niet samengaande met het uitgeven, ook van dagbladen, weekbladen en/of andere periodieken.
- Goud- en/of zilversmederijen en/of juwelierswerkplaatsen.
- Horlogemakersbedrijf (het).
- Instrumenten (het bedrijf van vervaardigen en/of herstellen van), het bedrijf van herstellen
van verkoop-, muziek- en/of speelautomaten, kantoormachines, en/of - in winkels en restaurants gebruikte - snelwegers en vleessnijmachines en/of opticiensbedrijf.
- Koffiesorteerders- en/of koffiebrandersbedrijf (het).
- Schoenmakers- en/of schoenherstellersbedrijf.
- Venten en verkoop in het klein aan woningen, al of niet samengaande met het winkelhoudersbedrijf.
- Winkelhouders-, groothandel- en/of importeursbedrijf (het).
Klasse III (1.25%)
- Aardewerk en/of porselein (het bedrijf van vervaardigen van).
- Behangers- en/of stoffeerdersbedrijf (het).
- Benzinetank- en/of service-stations (het bedrijf van exploiteren van).
- Bouwwerken (het bedrijf van het dagelijks onderhouden van).
- Brood-, koek-, beschuit- en/of banketbakkersbedrijf (het).
- Chocoladewerken en/of suikerwerk (het bedrijf van vervaardigen van)
- Consumptiemelk, melkpoeder, blokmelk, boter, kaas en/of dergelijke melkproducten (het
bedrijf van het bereiden van).
- Consumptieijs (het bedrijf van vervaardigen van), het houden van inrichtingen, waar dit ijs
kan worden genuttigd, daaronder begrepen.
- Hotel- en/of pensionhoudersbedrijf (het), het koksbedrijf en/of het bedrijf, uitgeoefend door
houders van inrichtingen, waar eet- en drinkwaren kunnen worden genuttigd.
- Landbouw-, tuinbouw- en veehouderijbedrijf.
- Papierwaren en plastic-artikelen (het bedrijf van vervaardigen van).
- Parfumerieën, schoonheidsmiddelen, tandmiddelen, zeep en/of zeeppoeder (het bedrijf van
vervaardigen van), het vervaardigen van bleekwater en/of bleekpoeder daaronder begrepen.
- Schoensmeer, poetspommade, schuurpoeder, boenwas, politoer, bleekwater, kaarsen en/of
dergelijke artikelen (het bedrijf van vervaardigen van).
- Schoonmaken van gebouwen (het bedrijf van), het bedrijf van verrichten van huishoudelijke
hulpdiensten, het bedrijf van bedienen van installaties voor licht- of watervoorziening en van
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liften, en/of het bedrijf van zuiveren en/of ontsmetten van gebouwen.
Schuimrubber en/of schuimplastic (het bedrijf van vervaardigen van artikelen van).
Sigarettenmakersbedrijf (het).
Televisiestations (het exploiteren van).
Vermicelli, macaroni en aanverwante artikelen (het bedrijf van vervaardigen van).
Vervoeren van personen per autobus en/of automobiel (het bedrijf van).
Was-, bleek- en strijkinrichtingen, chemische wasserijen en ververijen, en/of ontsmettingsinrichtingen (het bedrijf uitgeoefend in) en/of het bedrijf van oppersen van kledingstukken.
Zout (het bedrijf van winnen van).

Klasse IV (1.75%)
- Automobielen, motorrijwielen en/of scooters (het bedrijf van stallen, onderhouden en/of
herstellen van), al of niet samengaande met de handel in automobielen, motorrijwielen en/of
scooters.
- Bedveren, matrassen en/of matrasdekken (het bedrijf van vervaardigen van).
- Centrales (het bedrijf, uitgeoefend in elektrische) en/of het bedrijf van distribueren van elektriciteit.
- Elektrische apparaten en/of toestellen (het bedrijf tot het herstellen van).
- Likeurstokers- en/of distilleerdersbedrijf (het) en/of het bedrijf van vervaardigen van kunstmineraalwater, gazeusedranken, elixer en/of natuurlijke essences, het bereiden van vruchtensappen en de handel in wijnen en/of alcoholhoudende dranken daaronder begrepen.
- Radiateuren (het bedrijf van het vervaardigen en/of herstellen van).
- Roeiboten, kleine zeilboten, kano's en/of dergelijke (het bedrijf van maken en/of herstellen
van), daaronder al of niet begrepen het verschaffen van een ligplaats, het gelegenheid geven
tot opbergen en/of het verhuren, het scheepsmakersbedrijf zonder krachtwerktuig, het
scheepstuigers- en/of scheepstakelaarsbedrijf.
- Slagersbedrijf (het), daaronder al of niet begrepen het vervaardigen van vleeswaren.
- Verfstoffen en/of verf (het bedrijf van vervaardigen van).
- Vulcaniseerinrichting (het bedrijf uitgeoefend in vulcaniseerinrichtingen).
- Water (het bedrijf tot het vervaardigen en distribueren van drinkwater).
Klasse V (2.25%)
- Accumulatoren (het bedrijf van vervaardigen en/of herstellen van).
- Bewakingsdiensten (het bedrijf van verrichten van).
- Bierbrouwersbedrijf (het).
- Blikwarenfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in).
- Elektrische installaties (het bedrijf van aanleggen en/of onderhouden van).
- Koel- en/of vrieshuizen (het bedrijf tot exploitatie van).
- Stalen meubelen en/of andere kleine massa-artikelen van metaal (het bedrijf van vervaardigen van).
- Rijschoolhoudersbedrijf en/of het bedrijf van verhuren van rijpaarden.
- Visbewerkingsinrichtingen (het bedrijf uitgeoefend in).
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- Cement, beton, gips, kunstgraniet en/of dergelijke stoffen (het bedrijf van vervaardigen van
voorwerpen van).
- Gesteenten (het bedrijf van malen en/of breken van).
- Middelen ter verdelging van insekten en/of ander schadelijk gedierte en/of van middelen ter
bestrijding van plantenziekten en/of onkruid (het bedrijf van vervaardigen van).
- Vissersbedrijf (het).
Klasse VII (3%)
- Blikslagers- en koperslagersbedrijf (het) en/of het bedrijf van lood- en zinkwerker en/of gasen waterfitter.
- Burgerlijk bouwkundige werken (het bedrijf van maken van), het bedrijf van buigen, knippen, vlechten en/of stellen van betonijzer op bouwwerken, het timmerlieden- en metselaarsbedrijf op burgerlijk bouwkundige werken.
- Chemische fabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in).
- Dakdekkersbedrijf (het).
- Goederen (het bedrijf van het vervoeren en/of stapelen en/of opslaan van).
- Huis-, decoratie- en/of reclameschildersbedrijf (het).
- Ketels, buisleidingen, tanks, apparaten, enz. (het bedrijf van isoleren van).
- Metselaarsbedrijf (het), het tegelzettersbedrijf en/of het ovenbouwersbedrijf.
- Timmerfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in).
Klasse VIII (3.75%)
- Baggerbedrijf (het).
- Bruggenbouw- en/of staalconstructiewerkplaatsen (het bedrijf uitgeoefend in) en/of het bedrijf van herstellen en/of monteren en/of demonteren van bruggen, staalconstructies, stoomketels, tanks, machines, drijfwerk, toestellen en/of zwaardere buisleidingen.
- Machines, stoomketels, tanks, staalconstructies, automobielen en/of schepen (het bedrijf van
slopen van), al of niet samengaande met de handel in oude metalen en/of gebruikte onderdelen.
- Scheepsbouw- en/of scheepsreparatiebedrijf (het).
- Schepen (het bedrijf van vervoer van personen, goederen of dieren met).
- Weg- en/of waterbouwkundige werken, vliegvelden, riolen, ondergrondse buisleidingen
en/of -kabels (het bedrijf van aanleggen, maken, onderhouden, herstellen, opbreken en/of afbreken van), het aardwerkersbedrijf en/of het bedrijf van verhuren van aannemersmateriaal
met bedienend personeel.
Klasse IX (4.25%)
- Fosfaatmijnen (het bedrijf uitgeoefend in).
- Heiersbedrijf (het).
- Luchtvaartondernemersbedrijf (het).
Klasse X (5%)
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Glazenwassersbedrijf (het).
Laden en lossen van schepen, daaronder begrepen het dragen, stapelen en/of wegbergen van
geloste goederen.
Scheepsschildersbedrijf (het), al of niet samengaande met het afbikken, zandstralen en/of
schoonmaken van scheepswanden en/of -ruimen, het bedrijf van schilderen van staalconstructies, cementeren en/of mastieken van scheepsruimen, bikken van scheepswanden en/of
ijzerconstructies, schoonmaken en/of ontgassen van scheepswanden, scheepsruimen en/of
tanks.
Slopen van bouwwerken (het bedrijf van), al of niet samengaande met de handel in afbraak
vanaf het werk.

Art. 2. De Sociale Verzekeringsbank deelt de werkgever die werkzaamheden doet verrichten
welke niet zijn genoemd in het voorgaand artikel, in de gevarenklasse in, waarin die werkgever
naar de aard van de werkzaamheden welke hij doet verrichten, thuis behoort.
Art. 3. (gewijzigd bij no. 1). Indien een werkgever werkzaamheden doet verrichten, welke in
verschillende gevarenklassen voorkomen, wordt hij geacht ingedeeld te zijn in de gevarenklasse,
waarin de meeste werknemers werkzaamheden doet verrichten.
Art. 4. 1. Het "Premiebesluit Ongevallenverzekering" (P.B. 1967, no. 167) wordt ingetrokken.
2. Dit landsbesluit, dat kan worden aangehaald als "Gevarenklassenbesluit Ongevallenverzekering" treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot en
met 1 januari 1974.
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