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------ 

 
Advies nr. 27 van 25 oktober 2000 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot 
verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten voor 
preventie en bescherming op het werk. 
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Mevrouw de Minister heeft bij brief van 4 september 2000, gericht aan de Voorzitter van de 
Hoge Raad, het advies gevraagd van de Hoge Raad over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot verlenging van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend aan de externe diensten 
voor preventie en bescherming op het werk. 
 
Artikel 50, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de 
externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bepalen dat de interbedrijfsge-
neeskundige diensten die in toepassing van titel II, hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling I 
van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, erkend zijn op de datum van in-
werkingtreding van dit besluit zich kunnen omvormen tot een externe dienst, indien zij voor 1 
april 1999 een aanvraag tot erkenning als externe dienst indienen. 
 
Indien zij, op die datum nog niet volledig beantwoorden aan de bepalingen van dit besluit 
kunnen zij voor een periode van twee jaar erkend worden als externe dienst, op voorwaarde 
dat zij aan de Opvolgingscommissie een beleidsplan kunnen voorleggen dat is goedgekeurd 
door het Adviescomité. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de erkenningsduur als externe dienst voor preven-
tie en bescherming op het werk te verlengen tot 31 december 2002. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 14 en 19 september 2000 aan het Uitvoerend Bu-
reau van de Hoge Raad voorgelegd (PBW–D44–BE166). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 19 september 2000 om het ontwerp van koninklijk besluit 
voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad op de volgende vergadering.  (PBW–D44–85). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 25 

OKTOBER 2000 
 
De Hoge Raad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit en dit ge-
let op: 
 
- de vele dossiers in verband met de werking van de externe diensten voor preventie en be-

scherming op het werk. 
 
- het belang dat de sociale partners hechten aan de kwaliteitsbeoordeling van de externe 

diensten voor preventie en bescherming op het werk. 



 
- het feit dat aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk voldoende 

tijd moet gegeven worden om te voldoen aan de reglementaire bepalingen van artikel 50 
van het hogervermelde koninklijk besluit van 27 maart 1998. 

 
III. BESLISSING 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit met het dossier en het advies van de Hoge Raad aan Me-
vrouw de Minister toesturen. 
 
BIJLAGE AAN HET ADVIES 
 
OPMERKINGEN GEFORMULEERD OP DE VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2000. 
 
OPMERKING VAN EEN DESKUNDIGE, VERTEGENWOORDIGER VAN HET BE-
STUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 
ZAKEN 
 
In artikel 2 worden de ambtenaren vermeld die belast zijn met het toezicht op de bepalingen 
van het besluit: 
 
- de ingenieurs ….. van de Technische inspectie 
 
- geneesheren-arbeidsinspecteurs ….. van de Medische inspectie; 
 
De mijningenieurs, ingenieurs, industrieel ingenieurs en afgevaardigden-werklieden bij het 
toezicht in de groeven en graverijen van de Afdeling Veiligheid  van het Bestuur Kwaliteit en 
Veiligheid van het Ministerie van Economische Zaken zijn niet opgenomen. 
 
Deze ambtenaren hebben eveneens toezichtsbevoegdheid. 
 
Gelet op het ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het 
toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werk-
nemers bij de uitvoering van hun werk, waarin een regeling van dat probleem is voorzien, kan 
artikel 2 van het voorliggend ontwerp van besluit geschrapt worden en de opheffing opgeno-
men worden in artikel 3 van het hogervermeld ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht. 
 
TUSSENKOMST DOOR DE ONDERVOORZITTER 
 
Het beheer over de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk is toever-
trouwd aan de Administratie van de arbeidshygiëne en –geneeskunde. 
 
Deze Administratie oefent eveneens het toezicht uit. 
 
Slechts in bijkomende orde, wat de aspecten risicobeheersing betreft, komt de Administratie 
van de arbeidsveiligheid tussen: beoordeling van die diensten door bevraging en auditen en bij 
wijze van steekproef informeren en klachten onderzoeken. 
 



Het is niet de bedoeling dat de Administratie van de arbeidsveiligheid systematisch in alle 
diensten controles gaat verrichten. 


