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Advies nr. 173 van 29 juli 2013 tot voordracht van afgevaardigden van de Hoge Raad voor Preventie 

en Bescherming op het werk en van afgevaardigden van de Federale overheidsdienst Werkgelegen-

heid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de Commissie van Advies en Toezicht (schriftelijke procedure). 

 

 

VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

 

Het koninklijk besluit tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de elektrische in-

stallaties (AREI), van artikel 261 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming en van ar-

tikel 23 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten 

voor technische controles op de werkplaats legt in artikel 275.09 van het AREI de grondslag voor de 

oprichting van een Commissie van Advies en Toezicht. 

 

Dit zelfde artikel 275.09 bepaalt dat drie afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversor-

ganisaties vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk; drie afge-

vaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Hoge Raad 

voor Preventie en Bescherming op het werk en drie afgevaardigden van de toezichthoudende overhe-

den, waarvan twee van de Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft en één 

van de Federale Overheidsdienst die Arbeidsveiligheid onder zijn bevoegdheid heeft dienen benoemd 

te worden. 

 

De drie werkgeversafgevaardigden, de drie werknemersafgevaardigden en de afgevaardigde van de 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dienen benoemd te worden 

door de Minister van Werk. 

 

In het advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing van het Algemeen Regle-

ment op de elektrische installaties heeft de Hoge Raad PBW unaniem te kennen gegeven niet te willen 

ingaan op deze mogelijkheid. 

 

De Hoge Raad pleit in dat advies ervoor om de procedures met betrekking tot de erkenning door de be-

trokken Federale Overheidsdiensten maximaal op elkaar af te stemmen. 

 

De Hoge Raad verwijst hiervoor naar de Prioriteitennota van de Hoge Raad voor Preventie en Be-

scherming op het werk aan Mevrouw de Staatssecretaris, waarbij gevraagd wordt om het aantal over-

legorganen te beperken. 

 

De Hoge Raad pleit in het advies daarom voor een geharmoniseerde procedure met een enkele toe-

zichtscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats. 

 

Op 14 oktober 2010 heeft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in een brief gericht aan 

het Secretariaat van de Hoge Raad PBW nogmaals gevraagd dat de Hoge Raad werknemers- en werk-
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geversafgevaardigden zou laten benoemen door de Minister van Werk evenals een afgevaardigde van 

de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

Op 6 september 2011 was het Uitvoerend Bureau het eens met de aanduiding van afgevaardigden voor 

de Commissie van Advies en Toezicht omdat door een wijziging van het AREI deze commissie be-

voegdheden heeft, die de Vaste Operationele Commissie EDTC niet heeft. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft beslist het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan 

de voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk van 21 juni 

2013. 

 

Daar op de vergadering 21 juni 2013 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 

het quorum voor het geldig uitbrengen van adviezen over de voorgelegde ontwerpbesluiten niet bereikt 

werd, hebben de aanwezige leden zich akkoord verklaard voor het opstarten van een schriftelijke pro-

cedure die afgesloten werd op 29 juli 2013. 

 

 

De volgende personen worden voorgesteld: 

 

1° Als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties worden voorgesteld door 

de werkgeversvertegenwoordigers in het Uitvoerend Bureau: 

 

a) De heer Bruno Gouverneur ; 

b) De heer Geert De Prez; 

c) De heer Thierry Vanmol. 

 

2° Als plaatsvervangers van de afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties 

worden voorgesteld door de werkgeversvertegenwoordigers in het Uitvoerend Bureau: 

 

a) De heer Kris De Meester; 

b) De heer Marc Cumps; 

c) De heer Geert Boogaerts. 

 

3° Als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties worden voorgesteld door 

de werknemersvertegenwoordigers in het Uitvoerend Bureau: 

 

a) Mevrouw Catherine Margraff; 

b) De heer François Philips; 

c) De heer Vincent Van der Haegen. 

 

4° Als plaatsvervangers van de afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties 

worden voorgesteld door de werknemersvertegenwoordigers in het Uitvoerend Bureau: 

 

a) De heer Kris Van Eyck; 

b) Mevrouw Caroline Verdoot; 

c) Mevrouw Sara Neirinck. 
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5° Als afgevaardigde van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

worden voorgesteld door de directeur-generaal van de AD TWW: de heer Paul Van Haecke, en in 

de hoedanigheid van plaatsvervanger: de heer Hicham Raïs. 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD  

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk is het unaniem eens met de lijst van de 

voorgestelde kandidaten. 

 

 

III. BESLUIT 

 

Dit advies wordt overgemaakt aan de Minister. 

 


