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FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 

SOCIAAL OVERLEG 

------ 

 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 

------ 

 

Advies nr. 194 van 18 maart 2016 betreffende het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

(lidmaatschap social-profitsector) 

 

 

I. Toelichting 

 

In een brief van 22 december 2015 heeft de Minister van Werk aan de Voorzitster van de Hoge Raad 

gevraagd een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 

betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk voor advies binnen de twee 

maanden voor te leggen aan de Hoge Raad. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft kennis genomen van dit ontwerp van koninklijk besluit op 12 januari 2016. 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende 

de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk te wijzigen om met de volgende vaststellingen 

en overwegingen rekening te houden. 

 

Door de wijziging van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad is de 

vertegenwoordiger van de meest representatieve werkgeversorganisatie van de niet-commerciële sector 

(ook social-profit sector genoemd) in de Nationale Arbeidsraad niet langer een geassocieerd lid, maar wel 

een effectief lid. 

 

Op grond van artikel 44 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk is ook de vertegenwoordiger van de meest representatieve 

werkgeversorganisatie van de niet-commerciële sector in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het Werk effectief lid daarvan geworden. 

 

Op deze wijze bestaat de Hoge Raad PBW voortaan uit drie groepen afgevaardigden van de 

werknemersorganisaties: 

 

 Afgevaardigden voorgedragen door het ABVV; 

 

 Afgevaardigden voorgedragen door het ACV; 

 

 Afgevaardigden voorgedragen door het ACLVB; 

 

En uit vier groepen werkgeversafgevaardigden: 

 

 Afgevaardigden voorgedragen door het VBO; 

 

 Afgevaardigden voorgedragen door de Hoge Raad van de Middenstand en de Zelfstandige beroepen; 

 

 Een afgevaardigde van de meest representatieve organisatie van werkgevers in de landbouwsector; 

 

 Een afgevaardigde voorgedragen door Unisoc. 
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Het artikel 4, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor 

Preventie en Bescherming op het Werk (hierna: besluit HRPBW) werd echter niet aangepast aan deze 

gewijzigde context. Dit artikel dient dus gewijzigd te worden. 

 

Het artikel 9 van het besluit HRPBW is door de wijzingen van de reglementering betreffende de 

Nationale Arbeidsraad zonder voorwerp geworden en dient dus voor de duidelijkheid opgeheven te 

worden. 

 

Het artikel 42, zesde lid van het besluit HRPBW werd evenmin aangepast aan deze gewijzigde context. 

De standpunten van de niet-commerciële sector worden zo, ten onrechte, niet in de adviezen van de Hoge 

Raad PBW opgenomen worden, maar worden in principe nog steeds als bijlage aan die adviezen gevoegd. 

 

De tweede zin van artikel 42, zesde lid dient te worden geschrapt zodat de standpunten van de niet-

commerciële sector in de Hoge Raad PBW voortaan zullen verwerkt worden in de adviezen zelf, zoals dit 

ook al het geval is voor de adviezen van de Nationale Arbeidsraad. 

 

Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad PBW heeft dit onderwerp besproken tijdens zijn bijeenkomst 

op 12 januari 2016 en heeft besloten dit ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de 

plenaire vergadering van de Hoge Raad van 26 februari 2016. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van de Hoge Raad van 26 februari 2016 werd het aanwezigheidsquorum 

niet bereikt; de aanwezige leden van de Hoge Raad hebben beslist dat de Hoge Raad zijn advies over het 

OKB zou geven via een schriftelijke elektronische procedure. 

 

De schriftelijke elektronische procedure is op 4 maart 2016 gestart en op 18 maart 2016 afgesloten.  

 

 

II. Advies van de Hoge Raad PBW van 18 maart 2016 

 

De Hoge Raad geeft een unaniem gunstig advies voor dit ontwerp van koninklijk besluit. 

 

 

III. Besluit  

 

Het advies bezorgen aan de Minister van Werk.  

 

 


