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Advies nr. 131 van 17 oktober 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescher-
ming op het werk. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 25 juni 2008, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft de Minister van 
Werk het advies van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie 
en bescherming op het werk. 
 
De Minister vroeg geen beperking van de termijn bedoeld in artikel 95, tweede lid, van de wet 
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitwerking van hun werk.  
De Raad dient dus zijn advies te verstrekken binnen de zes maanden volgend op de vergadering 
tijdens welke zijn Uitvoerend Bureau kennis nam van het ontwerp. 
 
Het Uitvoerend Bureau heeft het dossier behandeld tijdens zijn vergaderingen van 2 september 
en 7 en 17 oktober 2008. 
 
Het ontwerp gaat grotendeels in op het unaniem advies op eigen initiatief nr. 102 van 30 juni 
2006 van de Hoge Raad en behandelt ook enkele andere onderwerpen dan deze van geciteerd 
advies: 
• De verplichting om de overeenkomst tussen de externe dienst en de werkgever aan het advies 

van het comité voor preventie en bescherming op het werk van deze werkgever te onderwer-
pen, wordt geëxpliciteerd; 

• Het beding in de overeenkomst met betrekking tot de wijze van haar beëindiging moet in-
zonderheid de weerslag hiervan op de aanpassing van de forfaitaire bijdragen vermelden; 

• De termijn van beëindiging van de overeenkomst wordt beperkt tot 12 maanden volgend op 
de maand gedurende welke de overeenkomst door één van de partijen is opgezegd.  De in het 
unaniem advies nr. 102 voorgestelde termijn van 6 maanden is niet weerhouden om moei-
lijkheden van praktische aard te vermijden bij een goede uitvoering van de opdrachten door 
de externe dienst; 

• De werkgeversafvaardigingen in de adviescomités van de externe diensten worden aangeduid 
door de werkgeversorganisaties die in de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het 
werk vertegenwoordigd zijn; 

• Een transparante getrapte procedure wordt ingevoerd die de schorsing of intrekking van een 
erkenning toelaat, dan wel het behoud van een erkenning mits uitdovend klantenbestand; 

• Het ministerieel besluit tot vaststelling van aard en inhoud van het geheel van informatie en 
documenten die de beheerraad van de externe dienst aan het adviescomité moet verschaffen 
wordt opgeheven.  In de plaats daarvan bepalen de leden van het comité zelf het geheel van 
informatie en documenten dat zij nodig achten om hun opdracht te kunnen vervullen; 

• Het ministerieel besluit waarbij het model van trimestrieel verslag werd vastgesteld, wordt 
opgeheven.  De inhoud van dit verslag door artikel 16, tweede lid, van het KB van 27 maart 
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1998 betreffende de EDPB vastgesteld zijnde, is de voorstellingswijze ervan derhalve vrij tot 
zolang geen nieuw model bepaald is; 

• De Vaste Operationele Commissie van de Hoge Raad wordt geïnformeerd van elke afwezig-
heid van akkoord in het adviescomité over de criteria van intern beleid, bedoeld in artikel 15, 
vierde lid. 

 
II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD TIJDENS ZIJN VERGADE-

RING VAN 17 OKTOBER 2008 
 
De Hoge Raad PBW brengt een unaniem gunstig advies uit over het ontwerp, maar dringt er 
unaniem toch op aan om de opzegtermijn van 12 maanden, opgenomen in artikel 1, 3° van het 
ontwerp, tot 6 maanden te herleiden. 
 
In verband met artikelen 3 en 6 van het voorgelegde ontwerp van besluit wijst de Hoge Raad er 
bovendien op dat hij in zijn schoot bezig is met besprekingen rond verslaggeving door de externe 
diensten. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan de Minister van Werk bezorgen. 


