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ACTIVITEITEN VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN

BESCHERMING OP HET WERK

DEEL I.

ACTIVITEITEN VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK

A. AANTAL VERGADERINGEN
De Hoge Raad is in 2009 en 2010 telkens vier maal bijeengekomen, namelijk op 17 april 2009, 19 juni
2009, 23 oktober 2009, 18 december 2009, 23 april 2010, 25 juni 2010, 29 oktober 2010 en 17 december 2010.
B. ADVIEZEN, UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD
I.

Aantal adviezen

De Hoge Raad bracht in 2009 dertien adviezen uit (nr.133 en van nr. 137 tot en met 148), in 2010
waren het acht adviezen (advies van 149 tot en met 156).
Chronologisch overzicht van de adviezen.
2009
1. Advies nr. 133 van 3 maart 2009 (bekrachtigd op 17 april 2009)
Betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen. (zie I-3)
2. Advies nr. 137 van 3 maart 2009
Betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van
ontplofbare en radioactieve stoffen. (zie I-3)
3. Advies nr. 138 van 17 april 2009
Betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de
diergeneeskunde of in klinische studies. (zie I-4)
4. Advies nr. 139 van 17 april 2009
Betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en het
beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. (zie I-4)
5. Advies nr. 140 van 17 april 2009
Betreffende de Codex over het welzijn op het werk. (zie I-5)
6. Advies nr. 141 van 17 april 2009
Betreffende het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op
het werk. (zie I-6)
7. Advies nr. 142 van 19 juni 2009
Betreffende de eerste hulp en eerste zorgen, die aan werknemers slachtoffers van een ongeval of
ongesteldheid worden gegeven. (zie I-6)
8. Advies nr. 143 van 19 juni 2009
Betreffende de uitzendkrachten. (zie I-8)
9. Advies nr. 144 van 31 augustus 2009
Betreffende de voorziene controles van een hef- of hijswerktuig. (zie I-8)
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10. Advies nr. 145 van 23 oktober 2009
Betreffende de erkenning van geneesheren belast met het medisch toezicht – algemeen reglement
op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen (ARBIS). (zie I-8)
11. Advies nr. 146 van 23 oktober 2009
Betreffende de opheffing van artikel 99 (ARAB) dat verbiedt gedistilleerde alcoholische dranken
en gegiste dranken met een gehalte van meer dan 6% volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bureaus alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen. (zie
I-9)
12. Advies nr. 147 van 23 oktober 2009
Betreffende de kunstmatige optische straling. (zie I-9)
13. Advies nr. 148 van 23 oktober 2009 (bevestigd op 18 december)
Betreffende de vorming, de bijscholing en deskundigheden van de preventieadviseurs. (zie I-10)
2010
1. Advies nr. 149 van 23 april 2010 (bevestigd op 25 juni 2010)
Betreffende de thermische omgevingsfactoren. (zie I-10)
2. Advies nr. 150 van 23 april 2010 (definitief bevestigd op 29 oktober 2010)
Betreffende arbeidsmiddelen. (zie I-11)
3. Advies nr. 151 van 1 juni 2010
Betreffende stagiairs. (zie I-11)
4. Advies nr. 152 van 25 juni 2010
Betreffende het voortgezet gezondheidstoezicht (Eigen-initiatief-advies). (zie I-12)
5. Advies nr. 153 van 25 juni 2010
Betreffende de erkenning van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats.
(zie I-12)
6. Opmerkingen nr. 154 van 29 oktober 2010
Betreffende de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties. (zie I-13)
7. Advies nr. 155 van 29 oktober 2010
Betreffende de risico‟s van chemische agentia op het werk (niet betwiste grenswaarden). (zie I13)
8. Advies nr. 156 van 29 oktober 2010
Betreffende de arbeidsplaatsen. (zie I-14)
De integrale tekst van deze adviezen van de Hoge Raad PBW kan geraadpleegd worden op de Webstek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
http://www.werk.belgie.be/adviezenhogeraad.aspx
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Ter informatie wordt hieronder in het kort de inhoud van het ontwerp van besluit en de krachtlijnen van het advies vermeld.

Advies nr. 133
van 03/03/2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende
de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (D132)

Inhoud:
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel:
 een algemeen kader voor de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen vast te stellen, dat:
o enerzijds (zie art. 6, 7, 8, 9, 13 van het ontwerp) de huidige bepalingen van het artikel 54quater
van het ARAB preciseert en moderniseert;
o anderzijds de voorgemelde bepalingen vervolledigt door bepalingen (toepassinggebied, definitie, verplichtingen) die aan het ontwerp een structuur geven die analoog is aan de structuur van
het koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen en het koninklijk besluit betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 het artikel 54quater van het ARAB op te heffen;
 de bepalingen over de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen in
de codex over het welzijn op het werk te plaatsen;
 de leesbaarheid en de toepassing van de reglementering te verbeteren en deze toepassing gemakkelijker controleerbaar en strafbaar te maken.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een verdeeld advies uit over het
ontwerp van koninklijk besluit.
De werknemersvertegenwoordigers brengen een positief advies uit op het ontwerp besluit, zowel om
inhoudelijke redenen als formele redenen.
De werkgeversvertegenwoordigers spreken zich tegen het ontwerp besluit uit.
Advies nr. 137
van 03/03/2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van
gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (D139)

Inhoud:
Het ontwerp heeft tot doel de richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24
september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land gedeeltelijk in Belgisch recht
om te zetten.
Het niet omgezette deel betreft het vervoer via de waterwegen. Dit aspect wordt later via een ander
besluit omgezet.
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Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit, uitgezonderd voor het artikel 3 en, wat de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties betreft, voor het artikel 18.
Het artikel 3 voert de mogelijkheid in dat de Minister of zijn gemachtigde specifieke veiligheidsvoorschriften kan instellen voor het gebruik van voorgeschreven routes, of het gebruik van voorgeschreven
vormen van vervoer.
Wat het artikel 18 betreft, twijfelen de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties eraan of, in
het kader van de Europese dienstenrichtlijn, een erkende instelling noodzakelijkerwijze een rechtspersoon moet zijn met een exploitatiezetel in België.
Advies nr. 138
van 17/04/2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in
vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies (D141)

Inhoud:
Hoofdstuk V (artikelen 45 tot 49) van het Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking,
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen (ARBIS, vastgesteld bij koninklijk besluit van 20 juli 2001) handelt over niet-ingekapselde radionucliden die in de
geneeskunde of de diergeneeskunde gebruikt worden.
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft het nodig geoordeeld om, rekening
houdend met de opgedane ervaring bij de toepassing van het ARBIS, dit hoofdstuk grondig te herzien
om een en ander te verduidelijken en het beheer van de raakvlakken met andere hoofdstukken van het
ARBIS en andere reglementeringen te vergemakkelijken.
Er werd geopteerd voor een afzonderlijk koninklijk besluit en niet voor een vervanging van hoofdstuk
V van het ARBIS. Het ontwerp van koninklijk besluit is tot stand gekomen na raadpleging van de belangrijkste belanghebbenden. Met hun opmerkingen werd rekening gehouden bij de redactie van het
ontwerp.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit.
Advies nr. 139
van 17/04/2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in
bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (D142)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de “afdoende bescherming inzake ioniserende stralingen”,
die verschillende aspecten omvat, zoals:


het verplicht opleggen van de plaatsing van meetpoorten voor de detectie van radioactieve stoffen
in optimaal gekozen inrichtingen in deze sectoren;



het opleggen van richtlijnen inzake het gebruik van de meetpoorten;
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controle op het gebruik van de meetpoorten en de richtlijnen ter zake;



eventuele maatregelen inzake de afvoer van de radioactieve stoffen;

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad geeft een unaniem gunstig advies.
Advies nr. 140
van 17/04/2009

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de Codex over het welzijn op het werk en
over het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen
van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (D133 & D140)

Inhoud:
Het ontwerp heeft in eerste instantie tot doel de bepalingen van de verschillende koninklijke besluiten
die sinds 1993 werden uitgevaardigd betreffende het welzijn op het werk samen te brengen tot één
geheel, zonder evenwel te raken aan de inhoud van de bepalingen van die teksten.
Om de leesbaarheid van de teksten te bevorderen en een (weliswaar beperkte) vereenvoudiging tot
stand te brengen, worden wel, voor zover dat nodig is, een aantal aanpassingen aan de teksten aangebracht.
Deze aanpassingen hebben betrekking op het volgende:


de structuur van de basistekst wordt soms aangepast om een beter leesbaar geheel tot stand te brengen;



de gebruikte terminologie wordt in overeenstemming gebracht met de definities in titel I, hoofdstuk
III;



wanneer er discordanties zijn tussen de Nederlandse en de Franse tekst worden deze taalkundige
verschillen weggewerkt;



de plaatsen waar er wijzigingen aangebracht werden die de loutere formele aspecten zouden kunnen overstijgen en een verduidelijking van de tekst inhouden worden uitdrukkelijk vermeld in de
concordantietabel.

Alle titels worden voorgelegd aan het advies van de Hoge Raad PBW, met uitzondering van de titels
IV, V, en VIII, waarvan later een gecodificeerde versie zal ter beschikking gesteld worden.
Het advies betreft tevens een ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 2 mei 1995
inzake moederschapsbescherming omzet in een hoofdstuk van Codex; een ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten omzet in een hoofdstuk van Codex en een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende
bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad PBW geeft op 17 april 2009 een unaniem gunstig advies.


aan het ontwerp van Codex over het Welzijn op het Werk voor zover het gaat om de codificatie van
bestaande beschikkingen en zonder dat dit een gunstig advies inhoudt betreffende de inhoud van
die beschikkingen, tenzij anders vermeld;



aan de gewijzigde bepalingen die opgenomen zijn in het ontwerp, voor zover de Hoge Raad zich
hiermee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard;
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aan de twee ontwerpen van hoofdstuk die tijdens de bespreking van het ontwerp van Codex voorgelegd werden voor advies ter aanvulling ervan:

o het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming omzet in een hoofdstuk van Codex;
o Het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende
het manueel hanteren van lasten omzet in een hoofdstuk van Codex.
 aan het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, mits een aantal opmerkingen.
Advies nr. 141
van 17/04/2009

Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van de
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 16 van
het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D121)

Inhoud:
Het ontwerp van ministerieel besluit heeft als doel het huidige model, namelijk het ministerieel besluit
van 1 juli 1980, te actualiseren.
Dit nieuwe model van jaarverslag houdt rekening met de actuele regelgeving en bevat een rubriek over
de deelname aan Europese Campagnes.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad wenst unaniem dat het model van jaarverslag toegevoegd aan het voor advies voorgelegde ontwerp van ministerieel besluit, aangepast wordt derwijze dat zijn inhoud overeenstemt met de
inhoud van het model dat zich als bijlage bij dit advies bevindt.
Hij vraagt evenwel aan de administratie om over de gepaste vorm en juridisch correcte terminologie te
waken, na te gaan of de correcte verwijzingen werden gebruikt en om de relevantie van de gevraagde
informatie voor het nagestreefde doel te verifiëren.
De sociale partners van de Hoge Raad zijn van mening dat betreffende de bedrijfsbezoeken van de
Externe Dienst de nominatieve lijst van ondernemingen die door de Externe Dienst niet werden bezocht binnen de wettelijk voorziene termijn, door de Dienst ter beschikking van de leden van het adviescomité en van de inspectie moet gehouden worden.
Advies nr. 142
van 19/06/2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de eerste hulp en eerste zorgen, die aan
werknemers slachtoffers van een ongeval of ongesteldheid worden gegeven (D123 &
D123bis)

Inhoud:
Het voorgelegde ontwerp heeft als doel de beschikkingen van de artikelen 174 tot 183ter van het
ARAB te actualiseren en aan te vullen en hen op te nemen in de Codex over het welzijn op het werk.
Het voorgelegde ontwerp heeft anderzijds ook als doel een antwoord te bieden op het advies nr 123
van 15 juni 2007, uitgebracht over een eerste ontwerp van koninklijk besluit rond hetzelfde thema en
voorgelegd op 10 januari 2007, waarin Hoge Raad de wens uitdrukte een nieuw ontwerp te mogen
onderzoeken, waarin de opmerkingen van de Raad geïntegreerd zouden zijn.
Dit nieuwe ontwerp houdt op volgende wijze met die opmerkingen rekening:
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de inhoud van de EHBO-koffer wordt niet meer bepaald in een bijlage, maar wordt overgelaten aan
de beoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer;



de werkgever stelt vast wat nodig is voor de organisatie van de eerste hulp en de eerste zorgen in
samenwerking met de dienst voor preventie en bescherming op het werk en na advies van het comité: het verzorgingslokaal is niet meer systematisch verplicht en de verdeling van het noodzakelijk personeel om de eerste zorgen en de eerst hulp te verzekeren gebeurt volgens de karakteristieken en de risicoanalyse van de onderneming;



de specifieke functie van eerstehelper-redder wordt opgeheven;



in artikel 10 wordt vastgesteld wat een werknemer moet kunnen om de functie van nijverheidshelper uit te mogen oefenen en om de eerste hulp te mogen verstrekken (eindtermen).

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad verheugt er zich over dat de Minister in het op 8 januari 2008 voorgelegde ontwerp in
belangrijke mate rekening heeft gehouden met het advies nr 123 van 15 juni 2007.
De Hoge Raad heeft evenwel nog volgende opmerkingen met betrekking tot het nieuwe ontwerp:


De Hoge Raad meent dat de begrippen eerste hulp en eerste zorgen, gedefinieerd in artikel 2,
steeds voor verwarring zullen blijven zorgen omdat de doorsnee burger dat onderscheid niet
maakt. Hij meent dan ook dat moet gestreefd worden naar het gebruik van een terminologie die
courant gebruikt wordt, ook in de omringende landen;



De Hoge Raad meent dat het nodig is om dit ontwerp van besluit wat betreft het verzorgingslokaal
beter af te stemmen, onder meer terminologisch, op de regelgeving betreffende moederschapsbescherming;



De Hoge Raad verlangt dat het duidelijker is vanaf wanneer het noodzakelijk is om personeelsleden zoals verpleegkundigen in te zetten die een hogere opleiding hebben dan de nijverheidshelpers;



In dezelfde gedachtegang vraagt de Raad dat de FOD, in overleg met de sociale partners en de
deskundigen, via brochures of zijn website informatie en praktische hulpmiddelen voor de toepassing van het koninklijk besluit zou ter beschikking stellen. 1



De Hoge Raad verlangt dat de werkgevers ingelicht worden over de richtlijnen die de arbeidsinspectie hanteert bij het toepassen van artikel 8 van het ontwerp;
Dit luidt:
Art. 8.- De met het toezicht belaste ambtenaren kunnen aan de werkgevers aanvullingen opleggen
bij het materiaal voor eerste hulp, en ze kunnen beslissen tot een andere verdeling van de werknemers die belast zijn met het verlenen van de eerste hulp.



De Hoge Raad betreurt dat de FOD wegens de afname op korte termijn van mankracht en middelen, en hierdoor ook van deskundigheid, afstapt van een erkenningssysteem, dat nochtans een zekere graad van kwaliteit waarborgt.

1 Zie publicatie op de website van de FOD Waso: http://www.werk.belgie.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=34486 en brochure
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Advies nr. 143
van 19/06/2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (D39quinquies)

Inhoud:
Het ontwerp strekt ertoe om het koninklijk besluit van 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten, te vervangen door een
reeks bepalingen die een beschermingssysteem voor de uitzendkrachten vaststellen.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies uit en maakt een aantal opmerkingen.
Advies nr. 144
van 31/08/2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 280 en 281 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (D145)

Inhoud:
Met de wijziging bedoeld in het ontwerp wenst men gevolg te geven aan het gemotiveerd advies van
19 maart 2009 van de Europese Commissie dat erop wijst dat de bedoelde artikelen in strijd zijn met
artikel 49 van het EG-verdrag en, op straffe van een veroordeling door het Europees Hof van Justitie,
de opheffing van die strijdigheid eist.
Een buitenlandse onderneming die de voorziene controles van een hef- of hijswerktuig heeft laten uitvoeren in eigen land, ziet zich, wanneer dit toestel gebruikt wordt in België, ingevolge de huidige beschikkingen van de artikelen 280 en 281 geplaatst voor de vereiste om deze controles door een externe
dienst voor technische controles op de arbeidsplaats (EDTC) opnieuw te laten doen. Dit maakt voor de
Europese Commissie een belemmering van het vrij verkeer van diensten uit.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een eenparig gunstig advies uit over het principe dat in dit ontwerp van koninklijk besluit verwoord wordt, mits rekening wordt gehouden met een aantal opmerkingen.
Advies nr. 145
van 23/10/2009

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli
2001 houdende Algemeen Reglement op de Bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen (art. 75)
(D143)

Inhoud:
Het ontwerp heeft in het bijzonder betrekking op artikel 75 van het ARBIS betreffende de erkenning
van geneesheren belast met het medisch toezicht zoals voorzien in artikel 24 van het ARBIS en heeft
enerzijds betrekking op de ontwikkeling van de erkenningscriteria (criteria voor de stages en opleidingen) en de verlenging van de erkenning (criteria voor de permanente vorming).
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Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit.
Advies nr. 146
van 23/10/2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (D147)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt, op vraag van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk evenals van deze in de Nationale Arbeidsraad, de opheffing van
artikel 99 van het ARAB.
Het artikel 99 van het ARAB verbiedt gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een
gehalte van meer dan 6% volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bureaus
alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen.
Deze maatregel is evenwel niet efficiënt doordat ze geen enkel verbod van alcoholgebruik inhoudt.
Bovendien is een opheffing van dit artikel aangewezen gelet op het feit dat op 1 april 2009 de sociale
partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming hebben gesloten.
Zie http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-100.pdf
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit.
Onverminderd het unaniem gunstig karakter van het advies wensen de sociale partners van de Hoge
Raad PBW de veralgemening van de principes van deze collectieve arbeidsovereenkomst voor alle
werknemers.
Advies nr. 147
van 23/10/2009

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid van de werknemers tegen de risico‟s van kunstmatige optische straling op
het werk. (D148)

Inhoud:
Het ontwerp van besluit beoogt de omzetting van de Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid
met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige
optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).
PB L 114 van 27.4.2006, blz. 38–59
De term “optische straling” omvat infrarode, zichtbare en ultraviolette straling. Zoals blijkt uit de titel
is dit ontwerp van besluit, net als de Europese Richtlijn, enkel van toepassing op kunstmatige stralingsbronnen en niet op zonlicht. Bij blootstelling aan optische straling kunnen ogen en/of huid beschadigd worden.
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De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg
zijn van de blootstelling aan kunstmatige optische straling tijdens het werk, te evalueren en de nodige
preventiemaatregelen te nemen.
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit.
Krachtlijnen van het advies:
Onverminderd het unaniem gunstig karakter van het advies maakt de Hoge Raad PBW een aantal opmerkingen betreffende het ontwerp van besluit.
Advies nr. 148
van 23/10/2009

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de
vorming, de bijscholing en de deskundigheden van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D109bis)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel een aantal bepalingen van diverse besluiten die de
vorming, de bijscholing en deskundigheden van de preventieadviseurs betreffen, te wijzigen.
De wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van
de preventieadviseurs is enerzijds ingegeven door de unanieme vraag daartoe van de sociale partners
binnen de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk, anderzijds door de in de loop der
tijd gevraagde inlichtingen in verband met een aantal bepalingen van dit besluit.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad brengt een eenparig advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit.
Advies nr. 149
van 23/04/2010

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren. (D130
& D130bis)

Inhoud:
Dit ontwerp van besluit wil de beschikkingen in de artikels 64 tot en met 68 en het artikel 148decies
2.4 van het ARAB actualiseren en vervolledigen door hen op te nemen in de Codex over het Welzijn op
het Werk.
Er was gebleken dat deze beschikkingen onvolledig of verouderd waren. Ze moesten daarom geactualiseerd worden door overdreven koude of warmte te beschouwen als fysische agentia waaraan de
werknemers kunnen zijn blootgesteld.
Bovendien bestaan er recente normen die de technische karakteristieken voor deze aangelegenheid
bevatten, het ontwerp verwijst dan ook naar deze normen.
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad maakte ten aanzien van het ontwerp van koninklijk besluit dat hem was voorgelegd bij
brief van 14 januari 2008, voorbehoud om in het advies genoemde redenen.
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De Hoge Raad verzocht de administratie dan ook om hem een aangepast ontwerp van koninklijk besluit te willen voorleggen, rekening houdend met een aantal randvoorwaarden
De Hoge Raad stelt vast dat het aangepaste ontwerp (simulatiedocument dat bij brief van 4 augustus
2009 aan de Voorzitter van de Hoge Raad bezorgd werd) deels tegemoet komt aan de door de sociale
partners geformuleerde opmerkingen.
Desondanks kan de Hoge Raad zich slechts akkoord verklaren met het aangepaste ontwerp en onder
dit voorbehoud een gunstig advies uitbrengen, indien:
1) het ontwerp aldus gecorrigeerd wordt zodat de bepalingen die thans in het ARAB zijn verwoord
erin worden overgenomen;
2) een alternatieve meetmethode wordt voorzien naast de WBGT;
3) er vertrokken wordt van de risicoanalyse.
De Hoge Raad vraagt dat de Minister hem een nieuw ontwerp van koninklijk besluit zou voorleggen
dat beantwoordt aan de hierboven vermelde drie principes.
Advies nr. 150
van 23/04/2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII van de codex over het
welzijn op het werk (arbeidsmiddelen) (D146)

Inhoud:
Dit ontwerp heeft enerzijds tot doel de verschillende bepalingen betreffende de arbeidsmiddelen die
thans reeds als afzonderlijke besluiten opgenomen zijn in de huidige officieuze versie van de codex
over het welzijn op het werk te coördineren, zodat ze kunnen geïntegreerd worden in de codex over
het welzijn op het werk waarover de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk een
advies heeft gegeven. (advies nr. 140)
Bij de uitwerking van dit gedeelte van het ontwerp werd de aandacht gevestigd op het principe van
risicoanalyse en werden meerdere bepalingen van deze vroegere besluiten gemoderniseerd om
ze beter te laten aansluiten bij de evolutie van de wetgeving en de wetenschap.
Anderzijds worden een groot aantal bepalingen van het ARAB in aangepaste vorm overgeheveld
naar dit ontwerp (het dispositief of de bijlage).
Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk geeft een verdeeld advies over het ontwerp
van koninklijk besluit, met nochtans gemeenschappelijke opmerkingen, die in punt 3 van het advies
opgenomen zijn.
Advies nr. 151
van 01/06/2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (D136ter)

Inhoud:
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de gevolgen te ondervangen van het arrest nr.
198.873 van 14 december 2009 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ontwerp heeft de volgende krachtlijnen:
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Er wordt in de mogelijkheid voorzien voor de werkgever om een beroep te doen op de externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling voor de uitvoering
van het gezondheidstoezicht op de stagiairs;



Er wordt een bijdrage vastgelegd die de werkgever verschuldigd is aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling.

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is er zich van bewust dat er dringend een
oplossing moet komen inzake het gezondheidstoezicht voor stagiairs.
Tegen het begin van het volgend school- en academiejaar zou de regeling van gezondheidstoezicht
voor stagiairs op punt moeten staan, zodat de continuïteit ervan kan gewaarborgd worden.
Vanuit dat oogpunt vindt de Hoge Raad op 1 juni 2010 unaniem het voorliggende ontwerp KB aanvaardbaar, mits een aantal opmerkingen.
Advies nr. 152 Uitwerking voortgezet gezondheidstoezicht (Eigen-initiatief-advies). (D105)
van 25/06/2010

Inhoud:
Voortgezet gezondheidstoezicht wordt begrepen als:
 Een consultatie van en/of medisch onderzoek door een arbeidsgeneesheer;
 van een werknemer of een gewezen werknemer;
 die voordien werd blootgesteld aan gezondheidsrisico‟s op de arbeidsplaats;
 waarbij het medisch onderzoek of de consultatie wordt verricht met het oog op de opvolging
van mogelijke gezondheidsschade veroorzaakt door die eerdere blootstelling.
Krachtlijnen van het advies:
Er dient geverifieerd of de huidige bepalingen in de codex (art. 20, art. 34) voor elk van de Europese
richtlijnen waar sprake is van „voortgezet‟ gezondheidstoezicht voldoende de minimum maatregelen
afdekken als voorzien in de Europese regels rond voortgezet gezondheidstoezicht [informatie naar de
werknemer, info en advies over het vervolg medisch toezicht na einde blootstelling, door de werkgever
te nemen maatregelen (herzien RIE, herzien preventiemaatregelen, aangepast werk, maatregelen voor
heronderzoek van de gezondheidstoestand van elke andere werknemer die op soortgelijke wijze werd
blootgesteld)].
Advies nr. 153
van 25/06/2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april
1999 betreffende de erkenning van de externe diensten voor technische controles op
de werkplaats (D150)

Inhoud:
Met het ontwerp van besluit beoogt men gevolg te geven aan de ingebrekestelling van België door de
Europese Commissie d.d. 27 januari 2010 wegens de niet tijdige omzetting van richtlijn 2006/123/EG
betreffende de diensten op de interne markt.
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Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies over het
ontwerp uit, mits rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen.
Advies nr. 154
van 29/10/2010

Ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (D152)

Inhoud:
Met het ontwerp van besluit beoogt men een wettelijk kader te geven aan technische regels rond veiligheid van nucleaire installaties. Deze technische regels bestaan nu reeds als soft law maar zijn nog
niet opgenomen in een wettelijk kader. Als gevolg van richtlijn 2009/71/Euratom dienen lidstaten
technische regels te voorzien. Aangezien deze technische regels door WENRA (Western European
Nuclear Regulation Association) opgesteld worden, zijn deze regels overgenomen en aangevuld met de
bestaande praktijk. Door deze te codificeren worden deze ook transparant naar derden toe. Dit besluit
zal als uitvoeringsbesluit fungeren bij de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.
Krachtlijnen van het advies:
Omdat geen advies gevraagd was maar wel opmerkingen bevat het document de opmerkingen die de
Hoge Raad heeft bij het ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties.
Advies nr. 155
van 29/10/2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart
2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico‟s van chemische agentia op het werk (niet betwiste grenswaarden) (D72bis2010NB)

Inhoud:
Het voorstel tot aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling omvatte:
 een actualisering van de grenswaardenlijst aan de aanpassingen van de ACGIH van 2006 tot en met
2008, en
 de omzetting van Richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling
van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering
van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie.
Deze richtlijn moet uiterlijk op 18 december 2011 omgezet zijn in Belgisch recht.
Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet onder meer in de gedeeltelijke omzetting van de bepalingen van de Europese richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling
van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van
Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie die uiterlijk op 18 december 2011 omgezet moet zijn in Belgisch recht.

I-13

Krachtlijnen van het advies:
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een eenparig gunstig advies uit over
het ontwerp.
Advies nr. 156
van 29/10/2010

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan
arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (D128 & D128bis)

Inhoud:
Dit ontwerp heeft tot doel de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
die betrekking hebben op arbeidsplaatsen (voornamelijk titel II, hoofdstuk I en artikel 69 tot 72bis),
verlichting (art. 59 tot 63bis), ventilatie (art. 56 tot 58), verwarming (art. 64 tot 68) en sociale voorzieningen (art. 73 tot 103) te moderniseren en over te hevelen naar de codex over het welzijn op het werk,
zoals die thans bestaat.
Bij de uitwerking van dit ontwerp werd uitgegaan van de richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30
november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, 1id 1, van Richtlijn 89/391/EEG).
Dit ontwerp dat bepalingen van de richtlijn en het ARAB integreert laat toe een nieuwe stap te zetten
in de totstandkoming van de Codex over het Welzijn op het Werk en een gedeelte van het ARAB op te
heffen.
Krachtlijnen van het advies:
Ten gevolge van zeer talrijke opmerkingen van de sociale partners, geformuleerd tijdens de vergaderingen van de commissie ad hoc D128 van 25 januari, 4 maart, 26 september en 17 oktober 2008,
werd aan de administratie gevraagd een simulatiedocument op te maken waarbij rekening wordt gehouden met hun opmerkingen.
Op 28 augustus 2009 heeft de administratie aan de Voorzitter van de Hoge Raad een ontwerp van
koninklijk besluit bezorgd dat rekening houdt met de opmerkingen van de sociale partners.
De Hoge Raad heeft op talrijke punten een voorbehoud uitgesproken wat betreft het ontwerp van koninklijk besluit dat hem werd voorgelegd met brief van 21 december 2007, voornamelijk omwille een
aantal redenen.
Omwille van de vele opmerkingen op het ontwerp van koninklijk besluit hebben de sociale partners
aan de administratie gevraagd om hen een simulatie document voor te leggen dat onder meer rekening
houdt met hun wensen en suggesties:
Dit verzoek van de sociale partners aan de administratie heeft geresulteerd in het in bijlage bij het
advies gevoegde simulatiedocument.
De Hoge Raad wenst unaniem het ontwerp van koninklijk besluit te vervangen door het simulatiedocument mits een aantal aanvullende onderstaande opmerkingen:
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II.

Koninklijke besluiten genomen na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

In de loop van 2009 werden zeven Koninklijke besluiten, na advies van de Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming afgekondigd, voor het jaar 2010 waren dit zeven koninklijke besluiten en één Ministerieel besluit.
afkondiging publicatie

Onderwerp

25.03.2009

08.03.2009

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Dat besluit werd genomen na het advies nr.130 van 17 oktober 2008 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de
naleving van hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4/08/1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan. (D137)

14.05.2009

26.04.2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende
het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 129 van 17 oktober 2008 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (aangifteformulier beroepsziekte).
(D135)

13.05.2009

26.04.2009

Koninklijk besluit betreffende koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die
sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden
asbest kunnen vrijkomen.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 136 van 19 december 2008 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007
betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. (D62quinquies)

19.05.2009

11.06.2009

Koninklijk besluit tot koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11
maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 127 van 20 juni 2008 over twee ontwerpen
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de
risico‟s van chemische agentia op het werk – betwiste grenswaarden. (D72bisB)

19.05.2009

08.06.2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende
de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 131 van 17 oktober 2008 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. (D102quater)

28.06.2009

30.06.2009

Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 137 van 3 maart 2008 over een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. (D139)
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afkondiging

publicatie

Onderwerp

27.10.2009

16.11.2009

Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 125 van 18 april 2008 over een ontwerp het
koninklijk besluit betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk. (D122)

26.01.2010

24.02.2010

Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 281quater in het Algemeen Reglement
voor de arbeidsbescherming (ARAB).
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 144 van 31 augustus 2009 over een ontwerp
het koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 280 en 281 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. (D145)

22.04.2010

06.05.2010

Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van
de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr.147 van 23 oktober 2009 over een ontwerp
van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk.
(D148)

19.05.2010

03.06.2010

Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 146 van 23 oktober 2009 over een ontwerp
van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming. (D147)

26.08.2010

06.09.2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006, tot uitvoering
van artikel 6, 8°, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten,
gecoördineerd op 3 juni 1970.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 151 van 1 juni 2010 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. (D36ter)

26.08.2010

06.09.2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 151 van 1 juni 2010 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. (D36ter)

15.08.2010

28.12.2010

Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk
van uitzendkrachten.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 143 van 16 juni 2009 over een ontwerp van
koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk
van uitzendkrachten. (D39quinquies)

15.08.2010

28.12.2010

Koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die
slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 142 van 16 juni 2009 over een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende de eerste hulp en eerste zorgen, die aan werknemers
slachtoffers van een ongeval of ongesteldheid worden gegeven. (D123bis)

09.06.2010

24.06.2010

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.
Dat besluit werd genomen na het advies nr. 141 van 17 april 2009 over een ontwerp van
ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 16 van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. (D121)
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C. OVERIGE ACTIVITEITEN.
Volgende thema‟s werden tijdens de voltallige vergaderingen van 2009 bijkomend besproken.
1. De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk van 28ste april 2009
Mededeling dat mevrouw de Minister op 27 april 2009 een Waalse bouwplaats, waar asbestverwijderingswerken gebeuren, zou bezoeken.
2. D146 Koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII Arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het
werk
Mededeling dat de commissie ad hoc D146 arbeidsmiddelen op 4 september 2009 bijeen zal komen.
3. Werkpostfiche
Mededeling dat een commissie ad hoc over de werkpostfiche op 22 juni om 9.00 zal plaatsvinden.
4. D105 Voortgezet gezondheidstoezicht
Mededeling van de sociale partners dat ze betreffende het voortgezet gezondheidstoezicht een brief zullen
richten tot de administrateur-generaal van het Fonds voor de beroepsziekten.
5. D72quinquies REACH
Mededeling van de sociale partners om een schrijven te richten aan mevrouw de Minister om de problematiek betreffende REACH aan te kaarten en haar te vragen om aandacht te schenken aan deze problematiek.
6. Alcoholslot – CAO nr. 100
Aankaarten van de interpretatieproblematiek betreffende de alcoholsloten.
7. “Welzijn op het werk” versus conjunctuur
Bespreking van de kwaliteit van de prestaties van de preventieadviseurs van Externe diensten in functie van
de conjunctuur .
8. Installatie van de nieuwe Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk
Mededeling dat het benoemingsbesluit van 20 september 2009 van de leden en plaatsvervangende leden van
de Hoge Raad PBW werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2009 (p. 71340 tot en
met 71342).
Een toelichting over de werkwijzen en de reglementen betreffende de werkwijze van de Hoge Raad PBW.
9. Aanstelling van de leden van het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op
het werk
De sociale partners zijn akkoord met het voorstel van het Uitvoerend Bureau over de samenstelling van het
Uitvoerend Bureau.
10. Campagnes van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk
Een toelichting door een vertegenwoordiger van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk over
de uitgevoerde en de geprogrammeerde campagnes.
11. Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk
Een toelichting over het jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk.
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Volgende thema‟s werden tijdens de voltallige vergaderingen van 2010 besproken.
1. Gezondheidstoezicht voor stagiairs
De HRPBW heeft het Fonds voor Beroepsziekten uitgenodigd op de vergadering van de commissie ad hoc
van 29 april 2010 zodat de sociale partners in de commissie ad hoc over een maximum aan informatie betreffende het gezondheidstoezicht voor stagiaires kunnen beschikken.
2. Resultaten van de kwantitatieve enquête van het onderzoek over de evaluatie van de wetgeving betreffende
de psychosociale belasting
Toelichting van de eerste resultaten van het eerste luik van het onderzoek met name een kwantitatieve enquête door middel van een on-line vragenlijst, specifiek voor elke doelgroep.
3. Een initiatief van het ABVV betreffende de Codificatie van de Welzijnsregelgeving
Mededeling dat het ABVV op 6 oktober 2010 een studiedag organiseert in zijn lokalen in de “Huugstroet”
over de codificatie betreffende arbeidsmiddelen, thermische omgevingsfactoren en arbeidsplaatsen.
4. D152 Ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
Toelichting door het secretariaat van het ontwerpdocument met opmerkingen over dit ontwerp van koninklijk besluit toegelicht.
5. Toelichting betreffende D93 Problematiek van de vuurvaste keramische vezels
Een vertegenwoordiger van de werkgevers heeft de “Code van goede praktijk: werken met vuurvaste keramische vezels” opgesteld door Agoria en Essenscia in samenwerking met deskundigen in de materie (preventieadviseurs, werkgevers die vuurvaste keramische vezels produceren, werknemers die ze gebruiken)
voorgesteld.
6. Jaarlijkse studiedag over de cijfers i.v.m. arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw, op 25 maart
2011
Mededeling over de jaarlijkse studiedag betreffende de arbeidsongevallen en beroepsziektencijfers georganiseerd door de Vaste Commissie bouw van de Hoge raad die zal plaatsvinden op 25 maart in de voormiddag op de SECURA-beurs in Brussel.
7. Benoeming van buitengewone leden van de Hoge Raad PBW: voorstel aan mevrouw de Minister
De Hoge Raad heeft, na bespreking, het voorstel van het Uitvoerend Bureau om bepaalde personen voor te
dragen als buitengewoon lid van de Hoge Raad PBW, goedgekeurd.
8. Voorstelling van Europees Sociaal Fonds (ESF) - projecten
Voorstelling van de projecten “Onderzoek naar burn-out bij de Belgische actieve bevolking”, “Onderzoek
naar het verband tussen psychosociale belasting op het werk en arbeidsongevallen in België” en “De definities van psychosociale belasting”.
9. D153 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk (ARBIS)
Mededeling dat de Commissie ad hoc D153 ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk op vrijdag
14 januari 2011 zal plaatsvinden.
10. Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (Bilbao)
Mededeling betreffende twee ontwerpen van rapporten: “Voorbeelden van goede praktijk voor veiligheid en
gezondheid in verband met het genderprobleem” en “Voorbeelden van goede praktijk Better safety and
health through better prevention” (voorbereiding van de campagne 2012-2013 van het Agentschap).
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D. STUDIEDAGEN, CONFERENTIES, PRIJZEN
In 2009 en 2010 (mede) organiseerde de Hoge Raad het volgende:
1. Conferentie “Nationale strategie inzake Welzijn op het Werk 2008-2012” tijdens de SECURA
(Safety & Security at Work, Brussel – Expo) – 26 maart 2009
2. Uitreiking Prijs Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk tijdens het Internationaal
Symposium “Goede praktijken” (BENELUX) – 26 oktober 2009
SPIE Belgium wint de prijs
De Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ging in 2009 naar SPIE Belgium
voor zijn vernieuwend veiligheidsbeleid bij onderhoudswerken.
Met een innovatieve aanpak van zijn veiligheidsbeleid heeft SPIE Belgium de jury van de Hoge Raad kunnen overtuigen van het belang van een doorgedreven veiligheidscultuur. SPIE Belgium voert bij Total Raffinaderij Antwerpen mechanische en piping onderhoudswerken uit in het kader van een meerjarig outsourcingscontract. De uitdaging bestond erin om verschillende bedrijfsculturen op elkaar af te stemmen door
vooral een aanpassing van de gedragscomponent.
Het wijzigen van de gedragscomponent bevat volgende krachtlijnen:
 het actief stimuleren van meldingen van onveilige situaties (bevorderen van de communicatie);
 het bevorderen van veilig gedrag door het autonoom maken van de technicus via het uitvoeren van „Last
Minute Risk Analysis‟ (LMRA‟s).
Eervolle vermelding voor Christian Van Dael
De Hoge Raad geeft ook een eervolle vermelding aan de heer Christian Van Dael van de n.v. Imtech Maintenance te Brussel voor zijn eindverhandeling over risicobeheer in een onderhoudsbedrijf van technische installaties in gebouwen. Christian Van Dael schreef zijn eindverhandeling voor het behalen van het diploma
van preventieadviseur niveau I.

3. Studiedag arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw – 26 januari 2010
Speciale aandacht was er voor de blootstelling aan kwartsstof en de invloed van de leeftijd op het zich voordoen
van arbeidsongevallen. Zo blijkt onder meer dat er veel ongevallen gebeuren met nieuwelingen, maar ook met
werknemers die ouder worden. Meer informatie bij Deel IV Vaste Commissie Bouw.

4. Uitreiking Prijs Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 2010 tijdens het symposium „Veilig uitvoeren van onderhoudwerken: wat leren we uit de praktijk?‟ – 25 oktober 2010
MIVB wint de prijs
De Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ging in 2010 naar de Maatschappij
voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) voor de metrostelplaats Jacques Brel van de Brusselse
vervoersmaatschappij als toonbeeld van veiligheid.
De stelplaats Jacques Brel is drie jaar oud en de modernste van Brussel. Bij het onderhoud van de bussen en
de metrostellen staat de veiligheid voorop. Tijdens de ontwerpfase van de stelplaats waren de veiligheid en
het welzijn van de werknemers de voornaamste prioriteiten.
Ex aequo voor de tweede prijs
De tweede prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wordt dit jaar gedeeld door
het seveso-bedrijf Lanxess NV en het energiebedrijf E.ON België. Beide bedrijven konden de jury overtuigen met hun methodologie om tijdens onderhoudsbeurten het aantal arbeidsongevallen te beperken.
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DEEL II
___________

ACTIVITEITEN VAN HET UITVOEREND BUREAU VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL II.

ACTIVITEITEN VAN HET UITVOEREND BUREAU VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET
WERK

A. AANTAL VERGADERINGEN
In 2009 heeft het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad veertien vergaderingen gehouden, namelijk op
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 en 17 april, 5 mei, 2 en 19 juni, 1 september, 6 en 23 oktober, 3 november, 1 en 18 december 2009.
In 2010 vonden er tevens veertien vergadering van het Uitvoerend Bureau plaats te weten op 5 januari,
2 februari, 2 en 30 maart, 23 april, 4 mei, 1 en 25 juni, 7 september, 5 en 29 oktober, 9 november, 7 en
17 december 2010.
In 2009 besliste het Uitvoerend bureau om 4 bijzondere Uitvoerende bureaus te houden - 23 januari en
17 februari 2009 (D121), 8 december 2009 (D104), 16 december 2009 (2 onderzoeksprojecten m.b.t.
EDPB) - in 2010 waren dat er 6 - 21 januari 2010 (D72bis), 16 februari 2010 (D146), 24 februari 2010
(D105), 26 maart 2010 (VCSC), 20 april 2010 (D100bis), 23 juni 2010 (resultaten onderzoeksprojecten).
Een overzicht is te vinden in hoofdstuk “D. Bijzondere Uitvoerende Bureaus”.
B. BEHANDELDE PROBLEMEN IN 2009
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft de hiernavolgende onderwerpen behandeld:
1. Regeling van de werkzaamheden van de commissies ad hoc van de Hoge Raad;
2. Stand van zaken van de ontwerpen van de koninklijke besluiten;
3. De agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad;
4. Opvolging adviezen van de Hoge Raad;
5. Eventuele oprichting van een Vaste Commissie Asbest, bevoegd voor problemen betreffende de bijlage II
van het KB van 28 maart 2007 (technisch referentieel);
6. Veralgemeend samenvattend document (D39ter);
7. Goede praktijk inzake arbeidsgeneeskunde (D39quater);
8. Publieke raadplegingsprocedure voor de aanpassing van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan
chemische agentia (D72ter);
9. Problematiek van de vuurvaste keramische vezels (D93);
10. Opleidingsgids (D101bis);
11. Handhavingsbeleid & Campagnes TWW (D104);
12. Voortgezet gezondheidstoezicht (D105);
13. Werkkledij (D107bis);
14. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers tegen de risico‟s verbond aan de blootstelling aan elektromagnetische velden op de arbeidsplaats (D120);
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15. Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor
preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D121);
16. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de eerste hulp en eerste zorgen, die aan werknemers slachtoffers
van een ongeval of ongesteldheid worden gegeven (D123bis);
17. Ontwerp van koninklijk besluit inzake moederschapbescherming (D127);
18. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten
beantwoorden (D 128 en D128bis);
19. Globaal preventielandschap (D 129);
20. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren (D 130 et D130bis);
21. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop
en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (D 132);
22. Ontwerp van koninklijk besluit houdende Codex over het welzijn op het werk (D 133);
23. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen (D134);
24. Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen (OKB art. 75 ARBIS) (D143);
25. Evaluatie regelgeving Ernstige Arbeidsongevallen (EAO) (D136);
26. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk (D137bis);
27. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats & Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld
worden (D138);
28. Voorbereiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk van 28 april 2009 en 2010;
29. Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (D81bis);
30. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met
uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en zijn bijlage (D139);
31. Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement
voor de Arbeidsbescherming (D140);
32. De wedersamenstelling van de Hoge Raad PBW en de regelgeving betreffende de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in publiekrechtelijke adviesorganen;
33. Controlegeneeskunde;
34. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de
geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies (D141);
35. Document “werken op hoogte - code van goede praktijk” dat door de vaste commissie bouw uitgewerkt
werd;
36. Mededeling van de vaste commissie bouw: een studiedag (ter gelegenheid van het internationaal symposium
AISS-NAVB in november 2009) over de arbeidsongevallen- en beroepziektencijfers in de bouw;
37. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en
afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (D142);
38. EU Raadgevend Comité Veiligheid en Gezondheid (D118);
39. Secura 2009;
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40. BeNeLux Conferentie van 26 oktober 2009;
41. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (D123ter);
42. 28 april 2009 versus 23 april 2009;
43. Rol van de sociale partners bij de nucleaire controle in België (D144);
44. Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten
(D39quinquies);
45. «REACH» (D72quinquies);
46. Individuele gevallen van preventieadviseurs;
47. Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (D147);
48. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 280 en 281 van het Algemeen Reglement voor
de arbeidsbescherming (D145);
49. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII van de codex over het welzijn op het werk –
arbeidsmiddelen (D146);
50. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming, de bijscholing
et de deskundigheden van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie et bescherming op het werk (D109bis);
51. De procedure inzake grenswaarden;
52. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers tegen de risico‟s van kunstmatige optische straling op het werk (D 148);
53. Nationale Strategie - Uitvoering (D104bis);
54. Problematiek comité A;
55. Prijs van de Hoge Raad PBW en Europese Week;
56. De problematiek van het verbod van gebruik van hogedrukreinigers voor het onderhouden van asbesthoudende daken;
57. VCSC - het vast bureau Focal Point;
58. Arbeidsongevallen – zelfstandigen;
59. Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie;
60. Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk – toelichting en bespreking;
61. Installatie van de nieuwe Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk;
62. Aanstelling van de leden van het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op
het werk;
63. Eventuele aanstelling van buitengewone leden;
64. Grenswaarden – 2009 Siliciumdioxide (D 72bis);
65. Procedure voor de vaststelling van grenswaarden voor chemische agentia (D72ter).

C. BEHANDELDE PROBLEMEN IN 2010
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft de hiernavolgende onderwerpen behandeld:
1. Regeling van de werkzaamheden van de commissies ad hoc van de Hoge Raad;
2. Stand van zaken van de ontwerpen van de koninklijke besluiten;
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3. De agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad;
4. Opvolging adviezen van de Hoge Raad;
5. BELAC - eventuele oprichting Sectorcomité “Welzijn” (D 149);
6. Voortgezet gezondheidstoezicht (D105);
7. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming, de bijscholing
en de deskundigheden van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D109bis);
8. Veralgemeend samenvattend document (D39ter);
9. Goede praktijk inzake arbeidsgeneeskunde (D39quater);
10. Procedure voor de vaststelling van grenswaarden voor chemische agentia (D72bis) / D72bis/2010/NB Niet
betwiste chemische agentia/ D72bis/2010/ Betwiste chemische agentia;
11. «REACH» (D72quinquies);
12. Problematiek van de vuurvaste keramische vezels (D93);
13. Opleidingsgids (D101bis);
14. Nationale Strategie - Uitvoering (D104bis);
15. Werkkledij (D107bis);
16. EU Raadgevend Comité Veiligheid en Gezondheid (D118);
17. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers tegen de risico‟s verbonden aan de blootstelling aan elektromagnetische velden op de arbeidsplaats (D120);
18. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten
beantwoorden (D128bis);
19. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren (D130bis);
20. Evaluatie regelgeving EAO (D136);
21. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats & Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de bouw van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld
worden (D138);
22. Rol van de sociale partners bij de nucleaire controle in België (D144);
23. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII van de codex over het welzijn op het werk –
arbeidsmiddelen (D146);
24. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers tegen de risico‟s van kunstmatige optische straling op het werk (D148);
25. HRPBW – installatie en vervolg (Aanduiding van de buitengewone leden van de Hoge Raad PBW, Herziening van huishoudelijk reglementen, Het WB-net, Samenstelling van de Vaste Commissie van deskundigen,
Nieuwe status vertegenwoordigers social-profitsector) (D100bis);
26. Controlegeneeskunde;
27. Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk;
28. Vaste Operationele Commissie betreffende de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
29. Voorstel om de heer Millès Raekelboom te benoemen als eresecretaris van de HRPBW;
30. Nationale Strategie - Uitvoering (D104bis);
31. 28 april 2010 “World Day for Safety and Health at Work: emerging risks and new patterns of prevention in
a changing world of work”;
32. Stakeholdersmeeting 22 maart 2010;
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33. Vaste Commissie Bouw – rol – asbestforum;
34. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende
de bescherming van stagiairs (D36ter);
35. Juridisch statuut van de P-bladen;
36. Begassing (D 117);
37. Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie;
38. Evaluatieonderzoek van de regelgeving inzake pesten op het werk;
39. Internationaal Arbeidsbureau (IAB) "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing
Radiation and for the Safety of Radiation Sources (DS 379)";
40. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de
erkenning van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats (D150);
41. Resultaten van de kwantitatieve enquête van het onderzoek over de evaluatie van de wetgeving betreffende
de psychosociale belasting;
42. Beslissing over mogelijke toelichting m.b.t. het lik-op-stukbeleid van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk;
43. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische
installaties op arbeidsplaatsen (D151);
44. Ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties (D152);
45. Advies 98 van 24 februari 2006 voorstel tot wijzigingen van de artikelen 267 tot 274 van het AREI (D96);
46. Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van de externe diensten voor
preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (D121);
47. Wet van 22 december 2009 die ook het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook en zijn uitvoeringsbesluiten heeft opgeheven;
48. Afgewerkte ESF-projecten;
49. Informatieverstrekking over de campagne “hout” van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk;
50. Evaluatie Ernstige Arbeidsongevallen;
51. Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk;
52. World Day for Safety and Health at Work van 28 april 2011;
53. Brief van CO-Prev van 07.10.2010 over het ministerieel besluit tot vaststelling van het model jaarverslag
van de EDPBW;
54. Brief van Prevent van 10.10.2010 over het 16de Wereldcongres over productiviteit en de editie 2010 van de
Europese Conferentie over productiviteit;
55. Jaarverslag 2009 van TWW;
56. Stand van zaken van de werkzaamheden en de samenstelling van de gemengde commissie betreffende de
elektrische installaties “comité 86”;
57. Klachten over controlegeneeskunde;
58. Jaarlijkse studiedag over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw, op 25 maart 2011;
59. Verslaggeving over de werking van de Vaste Commissie Bouw;
60. Verenigingen van preventieadviseurs psychosociale aspecten;
61. Medisch toezicht stagiairs;
62. Erkenningen voor dosimetrie;
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63. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk (ARBIS) (D153);
64. Stagiaires: brief over een EDPB.

D. BIJZONDERE UITVOERENDE BUREAUS
In 2009 en 2010 vonden samen 10 bijzondere vergaderingen van het Uitvoerend Bureau plaats.
BUB betreffende het “Ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van jaarverslag van
de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bedoeld in artikel 16 van het koninklijk
besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk”
(D121)
2 vergaderingen: 23.01.2009, 17.02.2009
BUB betreffende het “Jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk”
(D104 Handhavingsbeleid)
1 vergadering: 08.12.2009
BUB betreffende “Twee onderzoeksprojecten : het ene voor het uitwerken van modellen van jaarverslag
voor de diensten voor preventie en bescherming op het werk (aan KUL/IDEWE toegekend), het andere
voor het uitwerken van financieringconcepten voor de EDPB (aan Ulg toegekend)”
1 vergadering: 16.12.2009
BUB betreffende de “Procedure voor de vaststelling van grenswaarden voor chemische agentia – siliciumdioxide” (D72bis)
1 vergadering: 21.01.2010
BUB betreffende het “Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII van de codex over het
welzijn op het werk (arbeidsmiddelen)” (D146)
1 vergadering: 16.02.2010
BUB betreffende het “Voortgezet gezondheidstoezicht” (D105)
1 vergadering: 24.02.2010
BUB betreffende de “Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie”
1 vergadering: 26.03.2010
BUB betreffende de “Samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk”
(D100bis)
1 vergadering: 20.04.2010
BUB betreffende de “Resultaten van onderzoeksprojecten”
1 vergadering: 23.06.2010
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DEEL III
___________

ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIES

VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL III. ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIES VAN DE HOGE
RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
A. VASTE COMMISSIE SENSIBILISATIE EN COMMUNICATIE
De Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vergaderde vier keer in 2009.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vonden twee vergaderingen plaats.
 De vergadering van 21 april 2009 behandelde volgende punten:
De Activiteitenverslagen 2008 van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid en
van de Afdeling promotie van het welzijn op het werk van de Algemene directie Humanisering
van de Arbeid.
Voorstellen en overwegingen betreffende de thema's 2010.
 De vergadering van 7 oktober 2009 handelde over de goedkeuring van de programma‟s 2010 van
de Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid en van de Afdeling Promotie van de
Algemene Directie Humanisering van de arbeid.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - sociaal onderzoek vonden twee vergaderingen plaats om advies uit te brengen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek
en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming (2 en 19 juni 2009).
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - het vast bureau kwamen
de items van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op
het werk aan bod tijdens verschillende uitvoerende bureaus.
De Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vergaderde in 2010 ook vier keer.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie vonden twee vergaderingen plaats.
 De vergadering van 26 april 2010 behandelde volgende punten:
De Activiteitenverslagen 2009 van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid en
van de Afdeling promotie van het welzijn op het werk van de Algemene directie Humanisering
van de Arbeid 2.
Voorstellen en overwegingen betreffende de thema's 2011.
 De vergadering van 26 oktober 2010 handelde over de goedkeuring van de programma‟s 2011 van
de Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid en van de Afdeling Promotie van de
Algemene Directie Humanisering van de arbeid.
In de hoedanigheid van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - sociaal onderzoek vonden twee vergaderingen plaats om advies uit te brengen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek
en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming (15 en 25 juni 2010).
Ook in 2010 werd in het kader van de Vaste Commissie Sensibilisatie en Communicatie - het vast bureau de items van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk tijdens verschillende uitvoerende bureaus besproken.
2 De activiteitenverslagen van de Provinciale Comités voor de Bevordering van de Arbeid staan op http://www.beswic.be/nl/network
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B. VASTE OPERATIONELE COMMISSIES
In 2009 en 2010 vergaderde de vaste operationele commissie als volgt:
De vaste operationele commissie – bevoegdheid externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk kwam op 21 april 2009, 22 juni 2010 en 31 augustus 2010 samen.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid erkenning van de externe diensten voor technische
controles op de werkplaats vond plaats op 5 mei 2009 en 22 juni 2010.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten kwam samen op
3 maart 2009, 2 juni 2009, 1 september 2009, 3 november 2009 en 2 februari 2010.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid controlegeneeskunde kwam bijeen op 6 januari 2009,
1 september 2009 en 22 juni 2010.
De vaste operationele commissie – bevoegdheid ervaringsfonds besprak op 22 juni 2009, 1 december
2009, 7 september 2010, 5 oktober 2010, 17 december 2010 bezwaardossiers en gaf er advies over.
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DEEL IV
___________

ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIE BOUW VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL IV. ACTIVITEITEN VAN DE VASTE COMMISSIE BOUW VAN DE
HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET
WERK
A. AANTAL VERGADERINGEN
De Vaste Commissie Bouw is in 2009 en 2010 telkens vier maal bijeengekomen, namelijk op:
2 februari 2009, 20 april 2009, 5 oktober 2009, 7 december 2009 1 maart 2010, 14 juni 2010, 4 oktober
2010 en 6 december 2010.
Over de Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector werd op 26 januari 2010 door de Vaste
Commissie Bouw, in samenwerking met de sociale partners van de Hoge Raad en met medewerking
van het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor Beroepsziekte en het NAVB een studievoormiddag georganiseerd.
B. ACTIVITEITEN
In 2009 werden volgende punten tijdens de verschillende vergaderingen besproken:














Jaarplanning bijeenkomsten in 2009;
Toekomst van de publicatiebladen(P-bladen);
Asbestproblemen in de bouw;
Het asbestforum: wat stelt de Vaste Commissie Bouw voor;
Goede praktijk Werken op Hoogte;
Goede praktijken Kwartsstof: initiatief NAVB;
Symposium kwartsstof;
Internationale conferentie NAVB-AISS: initiatief vanuit de Vaste Commissie Bouw;
Toepassing van het verbod op het gebruik van hogedrukreinigers bij het onderhoud van asbesthoudende
daken;
Thema van de campagne rond de Europese Week 2010-2011;
Bepaling van de data van de bijeenkomsten in verband met de Vaste Commissie Bouw in 2010;
De studievoormiddag op 26 januari 2010;
Uitwerking van voorstellen van initiatieven voor het Uitvoerend Bureau.

In 2010 werden volgende punten tijdens de verschillende vergaderingen besproken:









Evaluatie van de studievoormiddag op 26 januari 2010;
Asbestforum: bespreking die moet leiden tot een aanpassing van de nota van het Secretariaat met het oog
op een betere omschrijving van de objectieven van een Asbestforum;
De aanpassing van de P-bladen P4 Afbraakwerken met behulp van containers en P 6 Verplaatsbare wisselstroomaggregaten op laagspanning met thermische motor: aanduiding van de redenen waarom deze Pbladen aan wijziging toe zijn;
Toepassing van de CAO 100 van 1 april 2009 van de NAR betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming in de bouwsector;
Goede Praktijken Werken op Hoogte: stand van zaken;
Verslaggeving over het NAVB (een vast agendapunt);
AISS-NAVB symposium 2009 – Verklaring van Brussel;
Bespreking van de beschikkingen over de Vaste Commissie Bouw in het Huishoudelijk Reglement van de
Hoge Raad PBW;
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Stand van zaken in verband met de P-bladen;
Voorstel (aan Uitvoerend Bureau) van de beschikkingen betreffende de Vaste Commissie Bouw in het
Huishoudelijk Reglement van de Hoge Raad PBW;
Voorstel (aan Uitvoerend Bureau) van oprichting van een interdepartementaal Asbestforum;
Vaststelling van datum voor de traditionele jaarlijkse studiedag over beroepsziekten en arbeidsongevallen
in de bouw;
Verslag over het onderhoud van de voorzitter van de Vaste Commissie Bouw met het uitvoerend bureau
van de Hoge Raad PBW;
Voorstelling van en door FEDBETON;
Voorbereiding van de studiedag arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector op 25 maart 2011;
Oprichting van een interdepartementeel asbestforum;
Attestering van veiligheidscoördinatoren;
Vaststelling van de data van de bijeenkomsten van de Vaste Commissie Bouw in 2011 (het Uitvoerend
Bureau aanvaardt dat er 5 maal vergadert wordt per jaar in plaats van 4 maal en laat het aan de Vaste
Commissie Bouw over te beslissen of er tijdens het jaar nog extra bijeenkomsten ingelast worden.);
Activiteitenprogramma van de Vaste Commissie Bouw voor 2011.

Programma van de Studievoormiddag betreffende de Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de
bouwsector van 26 januari 2010:
Welkomstwoord
Marc Junius, Confederatie Bouw, voorzitter van de Vaste Commissie Bouw in 2009
Voorstelling van een studie betreffende de cijfers in verband met arbeidsongevallen tijdens 2008 in de bouw
Een afgevaardigde van het Fonds voor Arbeidsongevallen
Beroepsziekten in de bouwsector en ergonomische analyse van heffen en tillen van lasten
Ing. Joeri Luts, dienst Preventie en risicobepaling van Fonds voor de beroepsziekten
Het rugrevalidatieprogramma van het FBZ
Dr. Olivier Poot, medewerkend geneesheer Fonds voor de beroepsziekten
Voorstelling van de campagne die het NAVB voert i.s.m. de AD TWW in verband met kwartsstof
Ing. Christian Depue
Een getuigenis over de werking van ARBOUW in Nederland in verband met kwartsstof
Dr. Ton Spee van ARBOUW
Voorstelling van de preventiefiche Co-Prev/NAVB
J. C. Lysen, voorzitter van de Task Force Co-Prev/NAVB „preventiefiche bouw‟
Afsluiting
Patrick Franceus, ACV, voorzitter van de Vaste Commissie Bouw in 2010
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DEEL V
___________

ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES AD HOC VAN DE HOGE RAAD

VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL V.

ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIES AD HOC VAN DE HOGE
RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

In 2009 waren er 34 bijeenkomsten van Commissies ad hoc, in 2010 waren dat er 16.
Hieronder vindt u een opsomming van de vergaderingen die plaats vonden in 2009 en 2010.
Commissie ad hoc D36ter Ontwerp van koninklijk besluit stagiairs - arrest Raad van State- art 6 & 9
2 vergaderingen 19/04/2010, 29/04/2010.
Initiatief van de Minister van Werk van 17 maart 2010
Advies nr. 151 van 1 juni 2010 (zie I-11)

Commissie ad hoc D39quinquies Ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen
betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten
1 vergadering: 14/05/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 28 april 2009
Advies nr. 143 van 19 juni 2009 (zie I-8)

Commissie ad hoc D39ter: veralgemeend samenvattend document
6 vergaderingen: 22/06/2009, 07/09/2009, 17/11/2009, 12/02/2010, 19/05/2010, 15/10/2010.
Initiatief van het Uitvoerend Bureau van 25 februari 2005

Commissie ad hoc D72quinquies REACH
1 vergadering: 16/06/2009.
Initiatief van het Uitvoerend bureau van 5 mei 2009

Commissie ad hoc D105: voortgezet Gezondheidstoezicht
2 vergaderingen: 05/05/2009, 24/02/2010.
Initiatief van het ACV van 17 oktober 2005
Advies nr. 152 van 25 juni 2010 (zie I-12)

Commissie ad hoc D109bis Ontwerp van koninklijk tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
de vorming, de bijscholing en de deskundigheden van de preventieadviseurs van de IDPB en EDPB
2 vergaderingen: 04/09/2009, 18/09/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 03 juni 2009
Advies nr. 148 van 23 oktober 2009 (zie I-10)

Commissie ad hoc D120 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s verbond aan de blootstelling aan elektromagnetische velden op de arbeidsplaats
1 vergadering: 05/02/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 4 januari 2007

Commissie ad hoc D123 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de eerste hulp en eerste zorgen,
die aan werknemers slachtoffers van een ongeval of ongesteldheid worden gegeven
2 vergaderingen: 20/02/2009, 24/03/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 21 december 2007
Advies nr. 142 van 19 juni 2009 (zie I-6)
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Commissie ad hoc D128bis Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden - geherformuleerde ontwerp van koninklijk besluit
1 vergadering: 05/11/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 21 december12 2007
Advies nr. 156 van 29/10/2010 (zie I-14)

Commissie ad hoc D130bis Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren – Voorlegging van de simulatietekst
1 vergadering: 27/10/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 14 januari 2008
Advies nr. 149 van 23/04/2010 (zie I-10)

Commissie ad hoc D138 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van brand op de
arbeidsplaats & OKB tot vaststelling van de regels voor de bouw van gebouwen waarin werknemers
tewerkgesteld worden
16 vergaderingen: 12/01/2009, 19/02/2009, 03/03/2009, 06/03/2009, 03/04/2009, 11/05/2009, 04/06/2009,
12/06/2009, 03/09/2009, 09/09/2009, 05/11/2009, 20/11/2009, 05/02/2010, 04/05/2010, 26/05/2010,
08/09/2010.
Initiatief van de Minister van Werk van 8 oktober 2008
Commissie ad hoc D139 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor
van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen
1 vergadering: 21/01/2009.
Initiatief: Pierre FORTON, directeur-generaal bij de FOD Mobiliteit en Vervoer van 4 december 2008
Advies nr. 137 van 3 maart 2009 (zie I-3)

Commissie ad hoc D140 Ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen
van het ARAB
2 vergaderingen: 30/01/2009, 24/02/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 24 december 2008
Advies nr. 140 van 17 april 2009 (zie I-5)
Commissie ad hoc D141 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in
vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies (vervanging
van hoofdstuk V van het ARBIS)
1 vergadering: 09/03/2009.
Initiatief van het FANC van 27 januari 2009
Advies nr. 138 van 17 april 2009 (zie I-4)

Commissie ad hoc D143 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 20 juli 2001
houdende ARBIS (art. 75)
1 vergadering: 19/06/2009.
Initiatief van het FANC van 16 april 2009
Advies nr. 145 van 23 oktober 2009 (zie I-8)

Commissie ad hoc D144 rol van de sociale partners bij de nucleaire controle in België
2 vergaderingen: 11/10/2010, 17/12/2010.
Initiatief van het UB van 5 mei 2009
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Commissie ad hoc D146 Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van titel VIII van de codex
over het welzijn op het werk - arbeidsmiddelen
4 vergaderingen: 04/09/2009, 23/10/2009, 30/10/2009, 16/02/2010.
Initiatief van de Minister van Werk van 11 juni 2009
Advies nr. 150 van 23 april 2010 (zie I-11)

Commissie ad hoc D148 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het
werk
1 vergadering: 21//09/2009.
Initiatief van de Minister van Werk van 29 juli 2009
Advies nr. 147 van 23 oktober 2009 (zie I-9)

Commissie ad hoc D151 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
2 vergaderingen: 16/09/2010, 20/12/2010.
Initiatief van de Minister van Werk van 18 juni 2010

Commissie ad hoc D152 Ontwerp van koninklijk besluit houdende veiligheidsvoorschriften voor
kerninstallaties
1 vergadering: 05/10/2010.
Initiatief van de Minister van Werk van 27 juli 2010
Initiatief van het FANC van 8 juli 2010
Opmerkingen nr. 154 van 29 oktober 2010 (zie I-19)
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DEEL VI
___________

SAMENSTELLING VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK

EN

BESLUITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP
DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DEEL VI. SAMENSTELLING VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK EN BESLUITEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
A. LIJST VAN DE LEDEN VAN DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 31/12/2010.3
Voorzitter: de Hr. DE BROUWER Christoph
Vice-voorzitters: de H.H. DENEVE Christian en TOUSSEYN Paul

GEWONE LEDEN
Leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

Leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigden

Mevr.

Mevr.

HH.

BOSMANS Isabelle
LOMBAERTS Véronique
ROSMAN Sophie
VAN DER SMISSEN Anne
ANRIJS Paul
BAETENS Kris
DE MEESTER Kris
DE PREZ Geert
GULLENTOPS Dirk
PELEGRIN André
SOENS Luc
VANMOL Thierry

HH.

LE GARROY Martine
CAVERNEELS Virginie
VAN DEN BOSSCHE Bergie
VAN HIEL Isabelle
FONCK Herman
FRANCEUS Patrick
LEPOUTRE Stéphan
MELCKMANS Bruno
PHILIPS François
VAN DAELE Daniel
VAN DER HAEGEN Vincent
VERBRUGGHE Johann

PLAATSVERVANGENDE LEDEN
Plaatsvervangende leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

Plaatsvervangende leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen

Mevr.

Mevr.

HH.

BOSCH Claire
CARPRIEAUX Gillie
DE PAUW Myriam
ENGELS Hilde
MARISSAEL Rebecca
VANDERSTAPPEN Anne
CAEN David
DEURINCK Luk
DEWANDELEER Pascal
JUNIUS Marc
LERAT Michel
OGER Jean-Michel

HH.

DE PAEPE Christine
DE PAUW Marie-Jeanne
SLEGERS Sabine
DE MEY Alfons
MASAI Christian
MOREELS Frank
SONDA Claudio
VAN EYCK Kris
VAN KERREBROECK Vic
VAN LANCKER Eddy
VANDENBUSSCHE Johan
VANESSCHE Rik

GEASSOCIEERDE LEDEN
Lid dat de werkgeversorganisaties van de niet commerciële sector vertegenwoordigt

Lid dat de werknemersorganisaties vertegenwoordigt

De Hr.

Mevr.

BAERT Jules

PIETTE Patricia

3 Het Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 20
september 2009, Belgisch Staatsblad, 5 november 2009.
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PLAATSVERVANGENDE GEASSOCIEERDE LEDEN
Plaatsvervangende lid dat de werkgeversorganisaties
vertegenwoordigt

Plaatsvervangende lid die de werknemersorganisaties
vertegenwoordigt

Mevr.

Mevr.

JAUMOTTE Anne-Marie

JACOBS Ada

PERMANENTE DESKUNDIGEN
LEIDEND AMBTENAAR VAN HET FONDS VOOR DE
BEROEPSZIEKTEN
LEIDEND AMBTENAAR VAN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

De Hr.

UYTTERHOEVEN Jan

Mevr.

DE BAETS Jacqueline

SECRETARIAAT
Mevr.

GYSEN Solange, secretaris a.i.

Mevr.
H.H.

CHEYNS Yannick
DELIEGE Valérie
DE BAERE Danny
GOORDEN Henk

Omwille van het continuïteitsprincipe werd beslist om tot aan de benoeming van de buitengewone leden, de vertegenwoordigers van de organisaties opgesomd in het Artikel 11, 2° tot 7° van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor PBW, verder te laten deelnemen aan de
werkzaamheden van de HRPBW in de hoedanigheid van permanent deskundigen.
KONINKLIJKE VLAAMSE VERENIGING VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING (PreBes)
ASSOCIATION ROYALE DES CONSEILLERS EN PREVENTION (ARCOP)
VERENIGING VAN EXTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING (CO-PREV)
BELGISCHE BEROEPSVERENIGING VOOR ARBEIDSGENEESHEREN (BbvAg)
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE BELGE DES MEDECINS DU TRAVAIL (ABMT)
BELGIAN ERGONOMICS SOCIETY (BES)
PREVENT
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B. BESLUITEN BETREFFENDE DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
1. Koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende
leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (BS 05-11-2009).
Artikel 1. Worden benoemd tot gewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
Werk als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties:
Mevr. Virginie Caverneels.
De heer Herman Fonck.
De heer Patrick Franceus.
Mevr. Isabelle van Hiel.
Mevr. Martine Le Garroy.
De heer Stéphane Lepoutre.
De heer Bruno Melckmans.
De heer François Philips.
De heer Daniel Van Daele.
Mevr. Bergie Van Den Bossche.
De heer Vincent Van der Haegen.
De heer Johan Verbrugghe.
Art. 2. Mevr. Patricia Piette wordt tot gewoon geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werknemersorganisaties uit de niet-commerciële sector.
Art. 3. Worden benoemd tot gewone leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties:
De heer Paul Anrijs.
De heer Kris Baetens.
Mevr. Isabelle Bosmans.
De heer Kris De Meester.
De heer Geert De Prez.
De heer Dirk Gullentops.
Mevr. Véronique Lombaerts.
De heer André Pelegrin.
Mevr. Sophie Rosman.
De heer Luc Soens.
Mevr. Anne Van der Smissen.
De heer Thierry Vanmol.
Art. 4. De heer Jules Baert wordt tot gewoon geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd, als vertegenwoordiger van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de niet-commerciële sector.
Art. 5. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de
meest representatieve werknemersorganisaties:
De heer Alfons De Mey.
Mevr. Christine De Paepe.
Mevr. Marie-Jeanne De Pauw.
De heer Christian Masaï.
De heer Frank Moreels.
Mevr. Sabine Slegers.
De heer Claudio Sonda.
De heer Johan Vandenbussche.
De heer Rik Vanessche.
De heer Kris Van Eyck.
De heer Vic Van Kerrebroeck.
De heer Eddy Van Lancker.
Art. 6. Mevr. Ada Jacobs wordt tot plaatsvervangend geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad benoemd,
als vertegenwoordigster van de meest representatieve werknemersorganisaties uit de niet-commerciële sector.
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Art. 7. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de
meest representatieve werkgeversorganisaties:
Mevr. Claire Bosch.
De heer David Caen.
Mevr. Gillie Carprieaux.
Mevr. Myriam De Pauw.
De heer Luk Deurinck.
De heer Pascal Dewandeleer.
Mevr. Hilde Engels.
De heer Marc Junius.
De heer Michel Lerat;
Mevr. Rebecca Marissael.
De heer Jean-Michel Oger.
Mevr. Anne Vanderstappen.
Art. 8. Mevr. Anne-Marie Jaumotte wordt tot plaatsvervangend geassocieerd lid van dezelfde Hoge Raad
benoemd, als vertegenwoordigster van de meest representatieve werkgeversorganisaties uit de nietcommerciële sector.
Art. 9. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 10. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.
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