
Codex over het welzijn op het werk 

Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg 

Titel 5.– De externe diensten voor technische controles op de werkplaats 

Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt 

Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities 

Art. II.5-1.- Deze titel is van toepassing op de EDTC. 

De in het eerste lid bedoelde technische controles hebben betrekking op onderzoeken en 

controles die in toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen worden uitgevoerd 

met betrekking tot inzonderheid machines, installaties, arbeidsmiddelen en 

beschermingsmiddelen, met het oog op het vaststellen van hun conformiteit met de 

wetgeving en met het oog op het opsporen van gebreken die een invloed kunnen hebben op 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Art. II.5-2.- § 1. De EDTC’s worden erkend overeenkomstig de bepalingen van deze titel. 

§ 2. Enkel de EDTC’s erkend volgens de bepalingen van deze titel mogen de benaming 

"Externe dienst voor technische controles op de werkplaats, erkend door de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg" dragen.  

§ 3. Enkel keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17020 

"Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die 

keuringen uitvoeren" kunnen worden erkend als EDTC. 

Hoofdstuk II.- Erkenningsvoorwaarden 

Art. II.5-3.- § 1. De EDTC wordt opgericht onder de vorm van een vereniging zonder 

winstoogmerk of een gelijkwaardige rechtsvorm volgens het recht van de lidstaat van 

vestiging binnen de Europese Economische Ruimte. 

§ 2. De rechtspersoon heeft als maatschappelijk doel: 

1° het beheer van de EDTC; 

2° het vervullen van de opdrachten van een EDTC, zoals bepaald door de wet en de codex. 

De rechtspersoon kan geen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn. 

De rechtspersoon kan technische onderzoeken of controles uitvoeren die niet in toepassing 

van wettelijke of reglementaire bepalingen door een EDTC moeten worden uitgevoerd, op 

voorwaarde dat haar onafhankelijkheid niet in het gedrang komt. 

§ 3. In afwijking van § 1, kan de Minister, na gunstig advies van de Vaste Operationele 

Commissie, de instellingen van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare 

instellingen, de provincies en de gemeenten of andere instellingen die niet zijn opgericht 

onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk erkennen.  



De Minister kan het bekomen van deze afwijking afhankelijk maken van bijzondere 

voorwaarden. 

§ 4. De EDTC voert een boekhouding overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel 3, 

hoofdstuk 2 van het Wetboek van Economisch Recht en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Art. II.5-4.- Binnen de EDTC wordt een persoon aangeduid die belast is met de leiding en 

het beheer van de werkzaamheden waarvoor de EDTC werd erkend en die de totale 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze werkzaamheden op zich neemt. 

Deze persoon, hierna directeur genoemd, moet aan volgende voorwaarden voldoen: 

1° houder zijn van een diploma van burgerlijk ingenieur. Deze voorwaarde wordt niet 

vereist wanneer de directeur houder is van een diploma van industrieel ingenieur en ten 

minste tien jaar beroepservaring heeft; 

2° beschikken over een gepaste wetenschappelijke en beroepservaring om de EDTC met de 

nodige deskundigheid te kunnen leiden; 

3° met de EDTC verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur; 

4° een voltijdse activiteit uitoefenen binnen de EDTC. 

Art. II.5-5.- § 1. De EDTC, de directeur en het technisch personeel mogen niet de ontwerper, 

de fabrikant, de leverancier, de installateur of de gebruiker zijn van de machines, installaties, 

arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen die zij controleren, noch de gemachtigde van een 

der genoemde personen. Zij mogen noch rechtstreeks, noch als gemachtigden van de 

betrokken partijen optreden bij het ontwerp, de bouw, de verkoop of het onderhoud van deze 

machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen. Een eventuele 

uitwisseling van technische informatie tussen de fabrikant en de EDTC wordt door deze 

bepaling niet uitgesloten. 

§ 2. De EDTC dient de controles uit te voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en 

technische bekwaamheid; het personeel van de EDTC dient vrij te zijn van elke druk en 

beïnvloeding, met name van financiële aard, die de beoordeling of de uitslagen van de 

controles kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personen die bij de 

resultaten van hun controle belang hebben. 

§ 3. De EDTC dient te beschikken over het nodige personeel en moet de nodige middelen 

bezitten om de met de uitvoering van de controles verbonden technische en administratieve 

taken op passende wijze te vervullen; tevens dient de EDTC toegang te hebben tot het nodige 

materieel om in voorkomend geval bijzondere controles te kunnen uitvoeren. 

§ 4. Het technisch personeel dient: 

1° een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten; 

2° in de EDTC een goede vorming en regelmatige bijscholing te ontvangen; 

3° een behoorlijke kennis te bezitten van de voorschriften betreffende de controles die zij 

verrichten en voldoende ervaring met deze controles; 

4° de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte controles rapporten op 



te stellen; 

5° met de EDTC verbonden te zijn door middel van een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur. 

§ 5. De verklaringen, processen-verbaal en rapporten waarvan het opstellen wordt opgelegd 

door de wet of de codex moeten door de directeur of namens de directeur ondertekend zijn. 

§ 6. De onafhankelijkheid van het personeel dient te zijn gewaarborgd. Zijn bezoldiging mag 

niet afhangen van het aantal controles dat het verricht, noch van de uitslagen van deze 

controles. 

§ 7. De EDTC dient voor zichzelf en voor zijn personeel een verzekering tegen burgerlijke 

aansprakelijkheid te sluiten tenzij deze burgerlijke aansprakelijkheid door de Staat wordt 

gedekt. 

§ 8. Het personeel van de EDTC is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alles 

wat het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van deze titel ter kennis is gekomen, 

behalve tegenover de met het toezicht belaste ambtenaren. 

Art. II.5-6.- § 1. Om een erkenning te bekomen voor het uitvoeren van de controles bedoeld 

in artikel II.5-1, moet de EDTC het bewijs leveren dat hij beantwoordt aan de eisen gesteld in 

de norm NBN EN ISO/IEC 17020 "Algemene criteria voor het functioneren van 

verschillende instellingen die keuringen uitvoeren". 

Het in het eerste lid bedoelde bewijs wordt geleverd door een accreditatie afgeleverd door 

Belac of door een instelling die medeondertekenaar is van de akkoorden van wederzijdse 

erkenning van de "European Cooperation for Accreditation". 

§ 2. De EDTC’s die voor het eerst een erkenning aanvragen of de reeds in toepassing van 

deze titel erkende EDTC’s die een uitbreiding van het toepassingsgebied van hun erkenning 

vragen, mogen een aanvraag indienen voor het bekomen van een voorlopige erkenning 

zonder te beschikken over een accreditatie bedoeld in § 1 mits het volgen van de bijzondere 

procedure, bedoeld in artikel II.5-20. 

Art. II.5-7.- De EDTC moet bovendien over een voldoende technische bekwaamheid 

beschikken op het vlak van het specifieke domein waarvoor het zijn erkenning aanvraagt. 

Art. II.5-8.- De EDTC’s zijn ertoe gehouden vrije toegang te verlenen tot hun lokalen aan de 

toezichthoudende ambtenaren van de algemene directies HUA en TWW die werden belast 

met een onderzoek of een audit om te controleren of de werking van de EDTC in 

overeenstemming is met de bepalingen van deze titel en om te controleren of de 

erkenningsvoorwaarden zijn nageleefd. Zij zijn ertoe gehouden alle documenten en alle 

gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht van deze ambtenaren ter 

beschikking te stellen. 

Hoofdstuk III.- Werkingscriteria 

Art. II.5-9.- Om zijn taak naar behoren te kunnen uitvoeren, beschikt de EDTC over de 

nodige apparatuur, alsook over de nodige literatuur en documentatie, bijgewerkt en aangepast 

aan de evolutie van wetenschap en techniek. 



Art. II.5-10.- De EDTC stelt van elke controle een verslag op, dat de volgende gegevens 

bevat: 

1° een omschrijving van de controle met een verwijzing naar de reglementaire bepaling die 

deze controle oplegt; 

2° de identificatie van de werkgever voor wie de controle werd uitgevoerd; 

3° de naam van het personeelslid dat de controle heeft uitgevoerd; 

4° een identificatienummer; 

5° de datum van de controle. 

De Minister kan het model vaststellen waaraan een verslag moet beantwoorden. 

Art. II.5-11.- In elk verslag wordt duidelijk vermeld welke de conclusies van de controle zijn 

en welke maatregelen het bedrijf eventueel moet uitvoeren. Tevens wordt in het verslag 

vermeld voor welke datum de volgende controle moet plaatsvinden. 

Art. II.5-12.- Indien een werkgever voor een controle een beroep doet op een EDTC en deze 

laatste de controle niet kan uitvoeren voor het ogenblik vastgesteld krachtens de wettelijke 

bepalingen, deelt de dienst dit mee aan de werkgever binnen een termijn van tien dagen die 

voorafgaat aan de laatste dag waarop de controle normaal had moeten worden uitgevoerd. De 

werkgever deelt dit feit onverwijld mee aan het Comité. 

Art. II.5-13.- § 1. De EDTC moet de controles waarvoor hij erkend is zelf uitvoeren. 

Uitbesteding is slechts toegelaten in uitzonderlijke gevallen of voor het uitvoeren van 

deeltaken van controles die een bijzondere vaardigheid vereisen. 

§ 2. Bij de aanvraag tot erkenning deelt de EDTC uitdrukkelijk mee welke deeltaken van 

controles worden uitbesteed. De identiteit en de kwalificaties van de onderaannemers en de 

modaliteiten van de contracten van onderaanneming worden meegedeeld bij de aanvraag tot 

erkenning. 

§ 3. De EDTC brengt de werkgever op de hoogte van elke uitbesteding. De uitbesteding moet 

voor de werkgever aanvaardbaar zijn. 

Art. II.5-14.- De EDTC’s zijn ertoe gehouden de schriftelijke instructies na te leven die hun 

door de leidend ambtenaar HUA worden gegeven voor het uitvoeren van de keuringen 

waarvoor ze erkend zijn. 

Art. II.5-15.- De erkende EDTC’s zijn ertoe gehouden aan de algemene directie HUA de 

volgende inlichtingen te verstrekken: 

1° elke wijziging van de statuten van de EDTC; 

2° elke organisatorische of technische wijziging die van aard is de naleving van de 

erkenningsvoorwaarden te beïnvloeden; 

3° elke vervanging van de directeur; 

4° de lijst van de technische personeelsleden met aanduiding van hun kwalificatie alsook 

elke wijziging van deze lijst; 



5° een beknopt driemaandelijks verslag betreffende de in het kader van hun erkenning 

uitgevoerde controles; 

6° een jaarlijks gedetailleerd verslag omvattende een financieel verslag en een verslag van 

de activiteiten van het voorbije jaar; 

7° elke intrekking of wijziging van de onder artikel II.5-6, § 1, bedoelde accreditatie; 

8° elke aanvraag tot uitbreiding van de in artikel II.5-6, § 1, bedoelde accreditatie; 

9° elke wijziging betreffende de onderaanneming bedoeld in artikel II.5-13 en elke 

occasionele onderaanneming. 

Art. II.5-16.- De EDTC’s zijn ertoe gehouden, op aanvraag van de leidend ambtenaar HUA, 

iedere informatie te verstrekken die betrekking heeft op de activiteiten en de werking van de 

EDTC of die van belang is voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze titel 

en van de andere reglementaire bepalingen in toepassing waarvan zij erkend zijn, 

inzonderheid informatie over de tijd die de controles in beslag hebben genomen. 

Hoofdstuk IV.- Erkenningsprocedure 

Art. II.5-17.- § 1. De aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing van de erkenning wordt 

gericht aan de algemene directie HUA. 

§ 2. De erkenningsaanvraag vermeldt duidelijk op welke controles zij betrekking heeft. 

§ 3. Bij de aanvraag dienen de volgende stukken gevoegd: 

1° het afschrift van het diploma van de directeur; in geval van gegronde twijfel over de 

waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie van dit document dient de in 

artikel 508, § 2 en § 3, van de programmawet van 22 december 2003 voorziene procedure 

te worden nageleefd; 

2° een recent bewijs van goed gedrag en zeden van de directeur; 

3° het curriculum vitae van de directeur; 

4° het afschrift van de statuten van het organisme; 

5° het afschrift van het bewijs van de accreditatie, bedoeld in artikel II.5-6, § 1; in geval van 

gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie van dit 

document dient de in artikel 508, § 2 en § 3, van de programmawet van 22 december 

2003 voorziene procedure te worden nageleefd; 

6° een verklaring dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de EDTC zal worden gedekt door 

een verzekeringscontract; 

7° een verklaring waarbij de EDTC de verbintenis aangaat de bepalingen van deze titel na te 

leven. 

In voorkomend geval worden bij de aanvraag eveneens de inlichtingen bedoeld in artikel 

II.5-13 gevoegd.  



Art. II.5-18.- De erkenningsaanvraag wordt onderzocht door de algemene directie HUA. Dit 

onderzoek is gesteund op de bij het aanvraagdossier gevoegde stukken alsook op elk nodig 

geacht onderzoek ter plaatse.  

Art. II.5-19.- § 1. De algemene directie HUA brengt binnen de zestig dagen na de 

vaststelling van de volledigheid van het dossier advies uit over de aanvraag bij de Minister. 

De Minister neemt een beslissing waarbij de erkenning: 

- ofwel wordt verleend; 

- ofwel gedeeltelijk wordt verleend; 

- ofwel wordt verleend voor een beperkte duur; 

- ofwel wordt geweigerd. 

De erkenning wordt verleend wanneer aan de erkenningsvoorwaarden, bedoeld in hoofdstuk 

II van deze titel, is voldaan. 

De erkenning wordt gedeeltelijk verleend ingeval de erkenningsaanvraag betrekking heeft op 

een domein dat het materieel toepassingsgebied van de accreditatie, bedoeld in artikel II.5-6, 

§ 1, overstijgt. In dat geval wordt de erkenning beperkt tot het uitvoeren van controles 

bedoeld in artikel II.5-1, behorend tot het materieel toepassingsgebied van de accreditatie. 

De erkenning wordt verleend voor een beperkte duur van drie jaar ingeval de 

erkenningsaanvraag uitgaat van een EDTC die voor het eerst een erkenning aanvraagt of de 

reeds in toepassing van deze titel erkende EDTC’s die een uitbreiding van het 

toepassingsgebied van hun erkenning vragen, wanneer de verleende accreditatie bedoeld in 

artikel II.5-6, § 1, onduidelijkheid laat bestaan over de voldoende technische bekwaamheid, 

bedoeld in artikel II.5-7. 

De erkenning wordt geweigerd wanneer aan de erkenningsvoorwaarden, bedoeld in 

hoofdstuk II van deze titel, niet is voldaan. 

§ 2. Wanneer de Minister een erkenning verleent, verwittigt de algemene directie HUA de 

EDTC met een ter post aangetekende brief. 

De algemene directie HUA brengt eveneens de Vaste Operationele Commissie op de hoogte 

van de erkenning. 

§ 3. Wanneer de Minister beslist de erkenning niet of slechts gedeeltelijk te verlenen, wordt 

deze beslissing bij een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen meegedeeld 

aan de EDTC. De ter post aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde 

werkdag na de afgifte van de brief aan de post. 

De algemene directie HUA brengt eveneens de Vaste Operationele Commissie op de hoogte 

van de beslissing van de Minister. 

De EDTC beschikt over dertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de brief om aan de 

algemene directie HUA zijn bezwaren mee te delen. 



De algemene directie HUA maakt het dossier binnen de zestig dagen na ontvangst van de 

bezwaren over aan de Vaste Operationele Commissie die bij de Minister advies uitbrengt 

over de aanvraag. 

De Minister neemt een beslissing. Deze beslissing wordt aan de EDTC meegedeeld bij een 

ter post aangetekende brief. 

Art. II.5-20.- De EDTC’s bedoeld in artikel II.5-6, § 2 mogen de hierna vermelde bijzondere 

erkenningsprocedure volgen: 

1° de aanvraag tot erkenning wordt gericht aan de Minister; 

2° de erkenningsaanvraag vermeldt duidelijk op welke controles zij betrekking heeft;  

3° bij de aanvraag dienen de in artikel II.5-17, § 3 vermelde stukken gevoegd, met 

uitzondering van deze over de accreditatie, alsook een verklaring waarbij zij de 

verbintenis aangaan de bepalingen betreffende de werkingscriteria na te leven, artikel 

II.5-15, 7° en 8° uitgezonderd;  

4° de aanvragen worden onderzocht door de algemene directie HUA op basis van de bij de 

aanvraag gevoegde stukken alsook op basis van elk nodig geacht onderzoek. 

Om te oordelen of de EDTC over personeel beschikt met een voldoende technische 

bekwaamheid in het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, kan de algemene 

directie HUA audits laten uitvoeren door eigen deskundigen. 

De leidend ambtenaar HUA kan eveneens van de aanvrager eisen dat de resultaten van 

een preaudit, uitgevoerd door een accreditatieinstelling, worden voorgelegd. 

5° de algemene directie HUA brengt verslag uit bij de Vaste Operationele Commissie. Deze 

commissie onderzoekt de aanvraag en brengt advies uit bij de Minister. De Minister 

neemt een beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt verleend. Deze beslissing 

wordt bij een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen medegedeeld aan 

de EDTC;  

6° de aldus verleende erkenning blijft geldig voor een periode van drie jaar. Zes maanden 

vóór het verstrijken van die periode moet een erkenningsaanvraag gebeuren 

overeenkomstig de bepalingen van de artikelen II.5-17, II.5-18 en II.5-19. 

Art. II.5-21.- Het aantal EDTC’s kan beperkt worden rekening houdend onder meer met de 

behoeften van de markt, de zorg de onderaanneming op een zo laag mogelijk peil te houden 

en met de noodzaak te beschikken over EDTC’s waarvan het volume van de activiteiten 

voldoende is om een optimale ontwikkeling van de verworven ervaring en van de uitrusting 

toe te laten. Over deze aangelegenheden wordt regelmatig de Vaste Operationele Commissie 

geraadpleegd. 

Art. II.5-22.- Voor de controles van elektrische installaties gelden de bepalingen van deze 

titel niet, wanneer het AREI een andere erkenningsprocedure voorziet. 

Hoofdstuk V.- De Vaste Operationele Commissie 

Art. II.5-23.- De Vaste Operationele Commissie heeft als opdracht: 

1° advies te geven over het erkennen van EDTC’s in toepassing van artikel II.5-20; 



2° advies te verlenen bij beroepen van EDTC’s waarvan de erkenningsaanvraag werd 

geweigerd of gedeeltelijk geweigerd overeenkomstig artikel II.5-19 en bij beroepen tegen 

de beslissingen bedoeld in de artikelen II.5-24, II.5-25, II.5-26 en II.5-27; 

3° advies te verlenen in aangelegenheden bedoeld in artikel II.5-21; 

4° de werking van de EDTC te evalueren. 

Hoofdstuk VI.- Toezicht en sancties 

Art. II.5-24.- Indien de met het toezicht belaste ambtenaren vaststellen dat de EDTC niet 

meer voldoet aan één van de bepalingen van de artikelen II.5-3, II.5-4 en II.5-5 betreffende 

de erkenningsvoorwaarden of indien zij vaststellen dat de EDTC niet voldoet aan de 

verplichtingen die voortvloeien uit de werkingscriteria, kunnen zij een termijn vaststellen 

binnen welke de EDTC zich in regel moet stellen. De leidend ambtenaar HUA brengt de 

accrediteringsinstantie van de betrokken EDTC op de hoogte van al de punten die relevant 

zijn voor de accreditatie. 

Art. II.5-25.- § 1. Indien de EDTC zich niet in regel heeft gesteld na verloop van de in 

artikel II.5-24 bedoelde termijn, kan de Minister, op grond van een omstandig verslag van de 

met het toezicht belaste ambtenaar beslissen tot: 

1° hetzij het beperken van de erkenning tot de opdrachten die het voorwerp zijn van de 

bestaande overeenkomsten voor een periode die hij vaststelt; 

2° hetzij het verlenen van een voorlopige erkenning van zes maanden, eenmaal 

hernieuwbaar, waarbij de oorspronkelijke erkenning wordt geschorst; 

3° hetzij het intrekken van de erkenning. 

Indien de EDTC, bij het verstrijken van de periode bedoeld in het eerste lid, 1° of bij het 

einde van de voorlopige erkenning bedoeld in het eerste lid, 2° het bewijs levert dat hij 

voldoet aan de bepalingen van deze titel, heeft de oorspronkelijke erkenning opnieuw 

uitwerking tot aan het verstrijken van de voorziene termijn. In het andere geval kan de 

Minister hetzij de oorspronkelijke erkenning intrekken, hetzij de beperking zoals bedoeld in 

het eerste lid, 1° definitief opleggen, hetzij de oorspronkelijke erkenning beperken tot enkel 

de opdrachten die het voorwerp zijn van de vóór de periode van schorsing bedoeld in het 

eerste lid, 2° bestaande overeenkomsten. 

De beslissingen genomen in uitvoering van het eerste en tweede lid worden, met opgave van 

de redenen, aan de betrokken EDTC betekend bij een ter post aangetekende brief. De Vaste 

Operationele Commissie wordt eveneens van deze beslissing op de hoogte gesteld. 

De accreditatieinstelling van de betrokken EDTC wordt op de hoogte gesteld van de 

beslissingen genomen in uitvoering van het eerste en tweede lid. 

§ 2. Indien gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de erkenning, uit het 

jaarlijks activiteitenverslag bedoeld in artikel II.5-15 blijkt dat de EDTC geen enkele 

activiteit heeft uitgeoefend in het domein waarop zijn erkenning betrekking heeft of dat deze 

activiteit verwaarloosbaar is, vervalt de erkenning ambtshalve. 

Art. II.5-26.- De erkenning vervalt ambtshalve indien de in artikel II.5-6 bedoelde 

accreditatie door de accrediteringsinstantie werd ingetrokken of niet werd hernieuwd. De 



intrekking van de erkenning treedt in voege wanneer, na verloop van de procedure die volgt 

uit het door de EDTC bij de accreditatieinstelling eventueel ingediend beroep, deze instelling 

de intrekking of niet hernieuwing van de accreditatie bevestigt. 

Art. II.5-27.- De erkenning vervalt ambtshalve, indien de EDTC weigert de bepalingen van 

artikel II.5-16 na te leven. 

Art. II.5-28.- § 1. De beslissingen genomen in uitvoering van de bepalingen van de artikelen 

II.5-24 en II.5-25, § 1 worden, met opgave van de redenen, aan de betrokken EDTC 

medegedeeld bij een ter post aangetekende brief. 

Indien de beslissing de schorsing of de intrekking van de erkenning als gevolg heeft, treedt 

zij in werking drie maanden na de datum van ontvangst van de beslissing. 

De accrediteringsinstantie van de betrokken EDTC en de Vaste Operationele Commissie 

worden op de hoogte gebracht van deze beslissingen.  

§ 2. De EDTC beschikt over dertig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de brief om zijn 

bezwaren kenbaar te maken bij de Minister. Dit beroep is schorsend.  

§ 3. De bezwaren worden onderzocht door de Vaste Operationele Commissie die advies 

verstrekt aan de Minister. 

De beslissing tot schorsing of intrekking wordt door de Minister bevestigd of vernietigd en 

bij een ter post aangetekende brief en met opgave van de redenen aan de EDTC overgemaakt. 

In geval van bevestiging treedt de schorsing of intrekking in werking drie maanden na de 

datum van de beslissing tot bevestiging. 

§ 4. De bij dit artikel bedoelde aangetekende brieven worden geacht te zijn ontvangen de 

derde werkdag na de afgifte van de brief aan de post. 


