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Advies nr. 130 van 17 oktober 2008 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot 
aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hoofdstuk VIII, afde-
ling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 19 september 2008, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister 
van Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd binnen de termijn van twee maanden vanaf het 
aanhangig maken, over een ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren be-
last 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. 
 
De bovenvermelde onderafdeling 2 kent aan het Comité voor de preventie en de bescherming op 
het werk bepaalde bevoegdheden toe (economische en financiële informatie – EFI), die deel uit-
maken van deze van de Ondernemingsraad.  
 
Het past dus om voor het toezicht op de bepalingen van deze onderafdeling dezelfde ambtenaren 
aan te duiden, als deze die bevoegd zijn voor de Ondernemingsraad. 
 
Deze aanduiding moet dringend gebeuren, aangezien de wet van 23 april 2008, die bovenge-
noemde onderafdeling invoegt in de wet van 4 augustus 1996, in werking getreden is op 16 mei 
2008. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 7 oktober 2008 aan het Uitvoerend Bureau voorge-
legd. (PBW - D137 - BE 614) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 7 oktober 2008 om het ontwerp van koninklijk besluit voor 
advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op de ver-
gadering van 17 oktober 2008. (PBW - D137 - 419) 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 17 
OKTOBER 2008 
 
De Hoge Raad brengt een eenparig gunstig advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit. 
 
De sociale partners merken op dat voor een betere lees- en verstaanbaarheid van artikel 1 in de 
Nederlandse tekst er een “komma” geplaatst moet worden tussen de woorden “… Directie Toe-
zicht op de sociale wetten” en de woorden “belast met het toezicht …”. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan mevrouw de Minister van Werk bezorgen. 


