MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 29 van 25 oktober 2000 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot
aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Artikel 80 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk bepaalt dat de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht uitoefenen op de wet en haar uitvoeringsbesluiten, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Het ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht
op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk beoogt te preciseren welke ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van haar uitvoeringsbesluiten: inspectiepersoneel van
de Technische en Medische inspecties van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en
van de afdeling Veiligheid van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Ministerie van
Economische Zaken.
Deze ambtenaren oefenen het toezicht uit binnen de grenzen bepaald door het koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en
beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen
belast met de arbeidsinspectie.
In een aantal uitvoeringsbesluiten van de hogervermelde wet van 4 augustus 1996 werden de
ambtenaren opgesomd die voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid belast waren met
het toezicht op de bepalingen van het betreffende uitvoeringsbesluit.
Gelet op het coördinerend besluit worden de artikels van de betreffende uitvoeringsbesluiten,
waarin die toezichthoudende ambtenaren zijn vermeld, opgeheven.
Deze lijst dient nog aangevuld te worden wat betreft de besluiten die nog hangend zijn en
waarin deze toezichtsbepalingen nog zijn opgenomen.
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 26 april 2000 aan het Uitvoerend Bureau van de
Hoge Raad voorgelegd (PBW-D33-BE139).
Het Uitvoerend Bureau besliste om het ontwerp van koninklijk besluit, na aanpassing, voor
advies voor te leggen aan de Hoge Raad op de volgende vergadering. (PBW-D33-81).
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 25
OKTOBER 2000

De Hoge Raad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit.
III. BESLISSING
Het ontwerp van koninklijk besluit met het dossier en het advies van de Hoge Raad aan Mevrouw de Minister toesturen.
BIJLAGE AAN HET ADVIES
OPMERKINGEN VAN EEN DESKUNDIGE, VERTEGENWOORDIGER VAN HET BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN, GEFORMULEERD OP DE VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2000
1° In de aanhef van het ontwerp:
a) de volgende vermelding toevoegen met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden
van de Administratie van het mijnwezen aan het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid:
"Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructurering van het
Ministerie van Economische Zaken, inzonderheid op artikel 3, §1;
a) lezen "Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming, inzonderheid op artikel 16."
2° Wat artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit betreft dient te worden opgemerkt dat
het koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de
Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie, gewijzigd werd bij de koninklijke besluiten van 12 april 1965 en 9 maart 1976.

