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Artikel 1/1, § 1
Bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te
weten :
de erkende externe diensten voor technische controles op de werkplaats, de erkende
controleorganismen en de organismen voor gelijkvormigheidstoetsing die technische en
gelijkvormigheidscontroles uitvoeren in verschillende activiteitsdomeinen.
§ 2. Onder erkende externe diensten voor technische controles op de werkplaats en erkende
controleorganismen dient verstaan: de diensten die controles uitvoeren in toepassing van de
wettelijke en reglementaire bepalingen en die meer bepaald betrekking hebben op machines,
installaties, arbeidsuitrustingen en beschermingsmiddelen, teneinde hun gelijkvormigheid met de
wetgeving vast te stellen en de gebreken op te sporen die het welzijn van de werknemers kunnen
beïnvloeden bij het uitoefenen van hun werk.
Worden op reglementair vlak onder meer beschouwd als controles uitgevoerd door een erkende
externe dienst voor technische controles op de werkplaats, de controles op:
1° eenvoudige drukvaten;
2° machines;
3° individuele beschermingsuitrustingen;
4° liften;
5°druktoestellen;
6° arbeidsinstallaties en –uitrustingen;
7° acetyleengeneratoren;
8° hefwerktuigen (periodieke controles en indienststelling);
9° stoomtoestellen (periodieke controles en indienststelling);
10° aanloopreservoirs van verbrandingsmotoren;
11° LPG-reservoirs;
12° verplaatsbare tanks voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas;
13° droogzwierders;
14° metalen gordijnen en hun hulpapparatuur in schouwspelzalen.
Worden op reglementair vlak onder meer beschouwd als controles uitgevoerd door een erkend
controleorganisme:
1° gelijkvormigheidsonderzoek van laagspanningsinstallaties vóór ingebruikname;
2° controle op laagspanningsinstallaties;
3° gelijkvormigheidsonderzoek en controle van hoogspanningsinstallaties;
4° controle van bepaalde hoogspanningslijnen via infrarood thermografie.

§3. Onder organismen voor gelijkvormigheidstoetsing dient verstaan: de organismen waarvan de
activiteit materiaaltests of gelijkvormigheidsnazicht gekoppeld aan andere inspectiehandelingen,
onderzoek van materieel, producten, installaties, fabrieken, processen, beheerssystemen,
arbeidsprocedures of diensten en/of de vaststelling van hun gelijkvormigheid met het wettelijke,
reglementaire en normatieve kader op nationaal en internationaal vlak omvat.
Volgende activiteiten vallen onder meer onder de activiteiten uitgevoerd door een organisme voor
gelijkvormigheidstoetsing:
1° gelijkvormigheid met de bouwnormen (burgerlijke bouwkunde);
2° gelijkvormigheid met de normen betreffende veiligheid en voorkoming van brandgevaar;
3° gelijkvormigheid met systeem-, kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en voedselnormen;
4° gelijkvormigheid met de normen voor machines en producten (CE-markering, homologatie);
5° metingen en beoordelingen op het vlak van het milieu (grond, lucht, water,...);
6° risicoanalyses en beheersanalyses van veiligheidssystemen;
7° gastoestellen;
8° apparaten en beschermingssystemen bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving;
9° verplaatsbare druktoestellen;
10° medische apparaten.

§ 4. Het Paritair Comite voor de diensten en organismen voor technische controles en
gelijkvormigheidstoetsing is eveneens bevoegd voor de ondernemingen die hoofdzakelijk
ondersteunende diensten verlenen aan de erkende externe diensten voor technische controles op de
werkplaats, de erkende controleorganismen en/of organismen voor gelijkvormigheidstoetsing.

§ 5. Het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en
gelijkvormigheidstoetsing is niet bevoegd voor:
1° laboratoria en studiebureaus die niet hoofdzakelijk ondersteunende diensten verlenen aan de
technische controle- en gelijkvormigheidsdiensten en –organismen;
2° externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
3° erkende ondernemingen voor autokeuring;
4° ondernemingen die controle-, classificatie- en inspectieactiviteiten uitvoeren en behoren tot het
Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

