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Advies nr. 193 van 28 januari 2016 betreffende het ministerieel besluit tot oprichting van een Vaste 

Commissie Tarieven en Prestaties 

 

 

I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

De Minister van Werk heeft op 12 januari 2016 een ontwerp van ministerieel besluit tot oprichting van 

een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties voor advies gezonden aan de Voorzitster van de Hoge 

Raad. 

 

Dit ontwerp van besluit geeft gevolg aan het eigen-initiatief-advies nr. 191 van de Hoge Raad 

betreffende de oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties dat gegeven was naar 

aanleiding van de besprekingen die volgden op het eigen-initiatief-advies nr. 184bis van de Hoge 

Raad.  

 

De leden van het Uitvoerend Bureau hebben op 12 januari 2016 beslist het ontwerp van ministerieel 

besluit voor advies voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad met een 

elektronische procedure. 

 

De elektronische procedure werd gestart op 14 januari 2016 en afgesloten op 28 januari 2016. 

 

 

II.  ADVIES VAN DE HOGE RAAD  

 

De Hoge Raad geeft een unaniem gunstig advies over dit ontwerp van ministerieel besluit dat tegemoet 

komt aan het voorstel van de Hoge Raad aan de Minister om een Vaste Commissie Tarieven en 

Prestaties op te richten. 

 

Bovendien volgt het ontwerp van ministerieel besluit het voorstel betreffende de opdracht en de 

samenstelling van deze Vaste Commissie zoals dit geformuleerd werd in het advies nr. 191 van de 

Hoge Raad betreffende de oprichting van een Vaste Commissie Tarieven en Prestaties. 

 

Nochtans stelt de Hoge Raad aan de Minister voor, in dit voorliggend advies, een punt e) in het artikel 

4 van het ontwerp van ministerieel besluit toe te voegen:  

“e) de kwaliteit van het geheel van de dienstverlening van de externe diensten PBW”. 

 

 

III.  BESLISSING 

 

Het advies aan de Minister van Werk bezorgen. 


