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Advies nr. 113 van 16 februari 2007 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (verdaging certificatiedata). 
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 10 januari 2007, 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 
wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelij-
ke of mobiele bouwplaatsen. 
 
Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad behandelde het ontwerp tijdens zijn vergaderingen 
van 19 januari, 6 en 16 februari 2007. 
 
Het voorgelegde ontwerp van besluit verdaagt:  
 
• de datum waarop de persoon die de functie van coördinator-ontwerp of coördinator-

verwezenlijking uitoefent het bewijs moet leveren gecertificeerd te zijn volgens de norm 
NBN EN ISO 17024 met 1 jaar, namelijk 31 december 2008. 

 
• de datum waarop dezelfde persoon een door de certificatie-instelling verstrekt ontvangst-

bewijs moet kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij bij die instelling een aanvraagdossier 
heeft ingediend om als coördinator-ontwerp of coördinator-verwezenlijking te worden ge-
certificeerd met 1 jaar, namelijk 31 december 2007. 

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

RING VAN 16 FEBRUARI 2007 
 
Op de eerste plaats betreuren de sociale partners het dat de certificatie moet worden uitge-
steld.  
 
Wat de inhoud van het voorgelegde ontwerp betreft, brengt de Hoge Raad voor preventie en 
bescherming op het werk een unaniem advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelij-
ke of mobiele bouwplaatsen (verdaging certificatiedata), met dien verstande dat hij meent dat 
één jaar uitstel niet genoeg zal zijn om het certificeren te regelen (rekening houdend met de 
noodzaak om de Raad van State te consulteren, het koninklijk besluit te laten publiceren in het 
Belgisch Staatsblad, de certificatie-instellingen de tijd te geven die noodzakelijk is om zich te 
laten accrediteren) en stelt voor om deze datum met nog een bijkomend jaar te verdagen. 
 
De sociale partners van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk stellen res-
pectievelijk volgende data voor: 31 december 2009 en 31 december 2008. 



 
III. BESLISSING 
 
Het advies aan de heer Minister van Werk bezorgen. 


