FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN
SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 153 van 25 juni 2010 over het 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
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief d.d. 11 mei 2010 heeft Mevrouw de Minister het 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 voor advies overgemaakt aan de
Voorzitter van de Hoge Raad PBW met de vraag advies uit te brengen binnen de 2 maanden.
Met het ontwerp van besluit beoogt men gevolg te geven aan een ingebrekestelling tegen België door de Europese Commissie de dato 27 januari 2010 wegens de niet tijdige omzetting
van richtlijn 2006/123/EG betreffende de diensten op de interne markt.
Hoewel deze richtlijn het arbeidsrecht met inbegrip van de gezondheid en de veiligheid op het
werk, in principe onverlet laat (artikel 1,6° richtlijn 2006/123/EG), is het voorzichtigheidshalve toch aangewezen het koninklijk besluit aan te passen.
De aanpassingen betreffen:
•

Het bewijs leveren van accreditatie door de Belgische instelling Belac of door een instelling die mede-ondertekenaar is van wederzijdse erkenningsakkoorden.

•

Bij niet of gedeeltelijke erkenning wordt de motivering mee vermeld.

•

Ook andere rechtsvormen volgens het recht van de lidstaat van vestiging dan een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht worden aanvaard.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook enkele andere aanpassingen in het koninklijk besluit aan te brengen.
De aanpassingen betreffen:
•

Het in overeenstemming brengen tussen de Franse en Nederlandse tekst in artikel 1.

•

Verwijzing naar de nieuwe norm NBN EN ISO/IEC 17020

•

Het uitbreiden van de sancties omdat nu enkel schorsing of intrekking bestaat.

Omwille van het dringend karakter ingegeven door de ingebrekestelling, zijn er geen “Codex”-aanpassingen doorgevoerd zodat dit ontwerp korter is en sneller kan worden goedgekeurd.
Op 1 juni 2010 heeft het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad kennis genomen van dit ontwerp van koninklijk besluit en heeft besloten het voor advies voor te leggen aan de plenaire
vergadering van de Hoge raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 25 juni 2010.
II.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD PBW TIJDENS DE VERGADERING VAN 25 juni 2010.

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 volgende opmerkingen.
•

De Raad vraagt dat in het toepassingsgebied (de scoop) van de accreditatie er een duidelijke verwijzing is naar de Belgische wetgeving die van toepassing is.

•

De Raad vraagt dat ook instellingen van de federale en regionale overheid (gemeenschap en gewesten) moeten voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van accreditatie.

•

De Raad vraagt om vzw of equivalent in een andere lidstaat op te nemen omdat het
begrip “vzw” niet noodzakelijk hetzelfde is in een ander EU-land.

•

De Raad vraagt dat de administratie nagaat of de norm NBN EN ISO/IEC 17020 correct is.
De Raad vraagt eveneens de equivalentie na te gaan in bewoordingen tussen Belac
en andere Europese instellingen die ondertekenaar zijn in wederzijdse erkenningsakkoorden.

•

III. BESLISSING
Het advies aan Mevrouw de Minister van Werk bezorgen.

