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Advies nr. 90 van 24 juni 2005 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verval-
len, voor bepaalde documenten, van de vereiste van “eensluidend verklaring”. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 25 mei 2005, gericht aan de voorzitter van de Hoge Raad, heeft Mevrouw de  
Minister van Werk, het advies van de Hoge Raad gevraagd over een ontwerp van koninklijk 
besluit betreffende het vervallen, voor bepaalde documenten, van de vereiste van “eenslui-
dend verklaring”. 

Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad behandelde het ontwerp tijdens zijn vergadering 
van 10 juni 2005. 

Het ontwerp heeft tot doel gevolg te geven aan hoofdstuk 4 van de Programmawet van 22 de-
cember 2003, betreffende de administratieve vereenvoudiging. 
 
In haar artikel 508 voorziet deze wet dat aan alle wettelijke of reglementaire verplichtingen 
om een voor eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan federale overheidsdiensten, 
programmatorische federale overheidsdiensten, openbare instellingen die ervan afhangen, fe-
derale instellingen van openbaar nut en federale rechtspersonen naar publiek recht, is voldaan 
door het overhandigen van een kopie van het originele document.  Binnen de 24 maanden na 
het inwerking treden van het artikel 5008 (dit wil zeggen vanaf 31 maart 2004) kan de Koning 
elke wettelijke of reglementaire bepaling opheffen die tot het verstrekken van een eensluidend 
verklaard afschrift verplicht.  Het ontwerp van koninklijk besluit doet dit wat het welzijn op 
het werk betreft. 
 
Het ontwerp doet in het geval van drie types van erkenningsaanvragen: 
 
- de laboratoria; 
 
- de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk; 
 
- de externe diensten voor technische controlesop de arbeidsplaats; 
 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD PBW TIJDENS DE VERGA-

DERING VAN 24 JUNI  2005 
 
De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk brengt een unaniem gunstig advies 
uit over het voorgelegde ontwerp van besluit. 
 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan Mevrouw de Minister overmaken. 



 
 


