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Advies nr. 79 van 26 november 2004 over een ontwerp van koninklijk besluit houdende di-
verse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de 
arbeidsongevallenaangifte. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Op de vergadering van het Uitvoerend Bureau van 2 april 2004 heeft de vertegenwoordigster 
van Mevrouw de Staatssecretaris meegedeeld dat, in uitvoering van het FARAO-plan, een 
ontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit worden voorbereid over de aangifte 
van een arbeidsongeval en de vereenvoudiging van de aangifte waarover de Hoge Raad voor 
Preventie en Bescherming op het werk dringend advies zou moeten uitbrengen op de vergade-
ring van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 23 april 2004. 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 23 april 2004 om de ontwerpteksten voor te leggen aan een 
commissie ad hoc die zal zetelen als Uitvoerend bureau op 3 mei 2004. 
 
Bij brief van 28 april 2004 aan de voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescher-
ming op het werk heeft Mevrouw de Staatssecretaris het advies gevraagd van de Hoge Raad 
voor Preventie en Bescherming op het werk over een voorontwerp van wet houdende coördi-
natie van maatregelen ter bestrijding van de arbeidsongevallen en maatregelen ter vereenvou-
diging van hun aangifte en een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen 
ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongeval-
lenaangiften. 
 
Bij dezelfde brief werden eveneens door een adviesaanvraag gevat: 
 
• de Nationale Arbeidsraad 
• het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen 
 
Op verzoek van de commissie ad hoc van 3 mei 2004 worden de besprekingen voortgezet in 
een gemengde commissie individuele arbeidsverhoudingen van de Nationale Arbeidsraad, 
gemengde commissie die gemeenschappelijk functioneerde voor de drie voormelde organen. 
 
De gemengde commissie individuele arbeidsverhoudingen van de Nationale Arbeidsraad is 
bijeengekomen op 25 mei 2004, 16, 23 en 29 juni 2004, 7, 22 en 29 september, 20 oktober 
2004. 
 
De Nationale Arbeidsraad heeft op 20 oktober 2004 zijn advies uitgebracht. (nr. 1.494) 
 
Betreffende de motivering, de krachtlijnen en het beoogde doel van het ontwerp verwijst de 
Hoge Raad  naar het advies nr. 1.494 van de Nationale Arbeidsraad. 
 



Het Uitvoerend Bureau besliste op 26 november 2004 om het ontwerp van koninklijk besluit 
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad op de vergadering van 26 november 2004 
(PBW-D73quater -261). 


