Koninklijk besluit van 16 februari 1970 tot oprichting van Provinciale Comités voor de bevordering van de arbeid (B.S. 29.4.1970)
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koninklijk besluit van 20 februari 1974 (B.S. 9.4.1974)
koninklijk besluit van 2 juni 1975 (B.S. 18.10.1975)
koninklijk besluit van 24 oktober 1975 (B.S. 8.1.1976)
koninklijk besluit van 24 december 1987 (B.S. 18.3.1988)
koninklijk besluit van 12 juli 1988 (B.S. 7.10.1988)
koninklijk besluit van 12 maart 1991 (B.S. 3.5.1991)
koninklijk besluit van 24 januari 1994 (B.S. 18.2.1994)
koninklijk besluit van 23 juni 1995 (B.S. 6.9.1995)
koninklijk besluit van 23 oktober 2006 tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten naar aanleiding van de herstructurering van de Hoge Raad
voor Preventie en Bescherming op het werk (B.S. 21.11.2006)

Artikel 1.- Bij de Algemene directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg, worden tien Provinciale comités voor de
bevordering van de arbeid opgericht.
Art. 2 tot 8.- opgeheven door KB 23.10.2006
Art. 9.- In de hoofdplaats van elke provincie wordt een Provinciaal comité voor de bevordering
van de arbeid opgericht. Het is ermede belast, op provinciaal vlak, de Algemene Directie Humanisering van de arbeid bij te staan in de uitoefening van zijn opdracht.
Art. 10.- Het Provinciaal comité is samengesteld uit:
1° een voorzitter;
2° twee ondervoorzitters;
3° drie leden, gekozen onder de kandidaten die door de representatieve werkgeversorganisaties
op een dubbele lijst worden voorgedragen, met dien verstande evenwel dat één lid de kleine
en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt en dat op elke lijst van de voor te dragen
kandidaten één kandidaat voorkomt die de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt;
4° drie leden, gekozen onder de kandidaten die door de representatieve werknemersorganisaties
op een dubbele lijst worden voorgedragen;
5° de directiehoofden van de in de Provincie gevestigde buitendiensten van de algemene directie
toezicht op het welzijn op het werk;
6° een sociaal inspecteur bevoegd inzake welzijn op het werk, gespecialiseerd in een andere discipline dan het directiehoofd bedoeld in 5° en door deze laatste aangewezen.

Van het Provinciaal comité kunnen ook deel uitmaken:
1° een scheikundige behorende tot de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk;
2° ten hoogste vier leden, afgevaardigden van het officieel, vrij, provinciaal en gemeentelijk onderwijs, voorgedragen door de provinciegouverneur op voorstel van de betrokken overheden.
Het Provinciaal comité van de provincie Antwerpen telt ook als lid de directeur van het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen.
Indien het Provinciaal comité zulks wenselijk acht, kan het voor bijzondere vraagstukken beroep
doen op deskundigen.
Art. 11.- Het voorzitterschap van het Provinciaal comité wordt waargenomen door de provinciegouverneur of zijn afgevaardigde.
Het Provinciaal comité wijst een ondervoorzitter aan onder de leden die de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en een ondervoorzitter onder de leden die de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen.
Het secretariaat van het Provinciaal comité wordt waargenomen door een secretaris, eventueel
bijgestaan door een adjunct-secretaris, gekozen onder het provinciaal personeel en benoemd, op
voorstel van de provinciegouverneur, door de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling
en de arbeid behoren.
Art. 12.- De leden vermeld in artikel 10, eerste lid, 3°, 4° en 6°, en het tweede lid, worden benoemd, voor een duur van zes jaar, door de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling en
de arbeid behoren. Hun mandaat kan vernieuwd worden.
Art. 13.- Het Provinciaal comité stelt zijn huishoudelijk reglement op. Het wordt, na advies van
de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, goedgekeurd door de Minister tot
wiens bevoegdheid de tewerkstelling en de arbeid behoren.
Art. 14.- Het Provinciaal comité maakt jaarlijks zijn werkprogramma op voor het volgend dienstjaar en zendt het uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar aan de directeur-generaal van de Algemene directie Humanisering van de Arbeid.
Deze legt het programma ter goedkeuring voor aan de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling en de arbeid behoren, na advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
werk.
Art. 15.- Het Provinciaal comité stelt jaarlijks een activiteitsverslag op. Het wordt uiterlijk op 15
maart van het volgende dienstjaar toegestuurd aan de directeur-generaal van de Algemene directie Humanisering van de Arbeid, die het mededeelt aan de Minister tot wiens bevoegdheid de
tewerkstelling en de arbeid behoren en aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
werk.

Art. 16.- De provinciale overheid stelt ter beschikking van het Provinciaal comité de lokalen en
de uitrusting die voor de werking ervan nodig zijn.
Art. 17.- Op voorstel van de provinciegouverneur, kent de Minister die de Tewerkstelling en de
Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft aan de secretaris van een Provinciaal comité een forfaitaire
maandelijkse vergoeding van maximum 8.000 frank en aan de adjunct-secretaris een forfaitaire
maandelijkse vergoeding van maximum 4.000 frank toe.
Art. 18.- Op voorstel van de provinciegouverneur, kan de Minister die de Tewerkstelling en de
Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft aan de secretaris en de adjunct-secretaris van een Provinciaal comité de toelating verlenen om hun persoonlijke auto te gebruiken voor de verplaatsingen
noodzakelijk voor de uitoefening van hun functies van secretaris en adjunct-secretaris tot maximum 4.500 km per jaar en per provincie.
In dit geval hebben de secretaris en de adjunct-secretaris recht op een kilometervergoeding overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene
regeling inzake reiskosten. Voor de toepassing in het kader van dit artikel worden de secretaris en
de adjunct-secretaris gelijkgesteld met de ambtenaren van rang 13.
Art. 19.- Binnen de perken van de op de begroting van zijn departement uitgetrokken kredieten,
stelt de Minister tot wiens bevoegdheid de tewerkstelling en de arbeid behoren, ter beschikking
van het Provinciaal comité, de middelen welke nodig zijn om het goedgekeurde jaarlijkse werkprogramma uit te voeren.
Fondsenvoorschotten worden verstrekt aan de secretaris van het Provinciaal comité, die het gebruik ervan rechtvaardigt in de vormen en binnen de termijnen, voorgeschreven door de wetten
en reglementen op de boekhouding van de Staat.
Art. 20.- ingetrokken door KB 23.6.1995
Art. 21.- De leden van de Provinciale comités en de deskundigen die een vergadering bijwonen
of een opdracht vervullen buiten hun verblijfplaats, ontvangen:
a) de terugbetaling van de reiskosten, onder de bij het koninklijk besluit van 18 januari 1965
bepaalde voorwaarden;
b) een vergoeding voor verblijfkosten, onder de bij het koninklijk besluit van 24 december 1964
bepaalde voorwaarden.
Voor de toepassing van laatstgenoemd koninklijk besluit en van artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965, worden de leden en deskundigen die niet behoren tot een rijksbestuur
of tot een instelling van openbaar nut of tot een ministerieel kabinet, gelijkgesteld met de rijksambtenaren van de rangen 10 tot 14.
Art. 22 en 23.- ingetrokken door KB 23.6.1995
Art. 24.- Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgende op die waarin het in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 25.- Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Binnenlandse Zaken
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

