MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk
-----Advies nr. 18 van 16 oktober 1998 met betrekking tot het programma van de cursussen en de
criteria voor de erkenning van de cursussen aanvullende vorming opgelegd aan de preventieadviseurs.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Op 4 december 1992 heeft de Hoge Raad een advies uitgebracht over voorstellen tot wijziging
van de artikelen 3, 4, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1978 betreffende de
vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten. 1
Wat het programma van de cursussen betreft (artikel 3) stelde de Hoge Raad voor om een
werkgroep te belasten met de opmaak van een nieuwe indeling van artikel 3.
Bij brief van 26 januari 1993 ging Mevrouw de Minister akkoord met dat voorstel van de Hoge Raad.
De programma’s van de cursussen aanvullende vorming niveau I en niveau II, uitgewerkt
door de werkgroep, werden op 18 november 1996 aan de Hoge Raad voorgelegd.
Gelet op de opmerkingen van de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende de voorgelegde programma’s en op het van kracht worden van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, besliste het Uitvoerend Bureau op 10 januari 1997 om de werkgroep te belasten met het
herbekijken van de programma’s in functie van die evoluties.
De werkgroep diende eveneens de criteria van de Erkenningscommissie in verband met de
cursussen aanvullende vorming te onderzoeken.
De werkgroep heeft acht vergaderingen gewijd aan het onderzoek van die problematiek.
Het eindverslag van de werkgroep werd op 15 september 1998 aan het Uitvoerend Bureau van
de Hoge Raad voorgelegd. (PBW-P438IV/D18-BE71).
Het Uitvoerend Bureau besliste om het dossier ter advies aan de Hoge Raad voor te leggen.
(PBW-P438IV/D18-41).

1

Advies nr. 432 van 4 december 1992 met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit
van 10 augustus 1978 betreffende de vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden
voor VGV en aan hun adjuncten. (SHE-P438-1701).

II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN
16 OKTOBER 1998.
Advies van de vertegenwoordigers van de werkgevers- en van de werknemersorganisaties.
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties merken op dat bij de
besprekingen in de werkgroep de nieuwe evoluties betreffende de wet op het welzijn op het
werk niet aan bod zijn gekomen.
Zij stellen voor dat de administratie een ontwerp van koninklijk besluit zou voorbereiden conform de besprekingen in de werkgroep en rekening houdend met het advies van de juridische
dienst (cfr. eindverslag van de werkgroep).
Zij stellen voor om dat ontwerp van koninklijk besluit vervolgens voor te leggen aan de Hoge
Raad moeten met het oog op het onderzoek ervan ingevolge de nieuwe evoluties voortvloeiend uit de wet op het welzijn op het werk.
De vertegenwoordigers van het ABVV onderstrepen bovendien dat het ontwerp van koninklijk besluit eveneens zou moeten onderzocht worden in het kader van de multidisciplinariteit, gelet op het feit dat een preventieadviseur nog andere disciplines zal kunnen uitoefenen
(aspecten betreffende de vorming van een preventieadviseur arbeidsveiligheid bijvoorbeeld
die ook de discipline ergonomie bijvoorbeeld uitoefent).
BESLISSING
Het dossier met het advies van de Hoge Raad aan Mevrouw de Minister toesturen.

