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Advies nr. 208 van 23 februari 2018 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk (D201). 

 

 

I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 

Bij brief van 21 november 2017 van de Minister van Werk, werd de Hoge Raad PBW uitgenodigd zijn 

advies te formuleren betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel II.9-8 van 

de codex over het welzijn op het werk. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 28 november 2017 aan het uitvoerend bureau voorgelegd. 

(PPT/PBW – D201- BE 1244) 

 

De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 6 fébruari 2018 beslist om het ontwerp van 

koninklijk besluit voor advies voor te leggen op de eerstvolgende voltallige vergadering van de Hoge 

Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 23 februari 2018. (PPT/PBW – D201 - 685). 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft zijn advies geformuleerd tijdens de 

plenaire vergadering van 23 februari 2018. 

 

 

Toelichting: 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de regels over de benoeming van de buitengewone 

leden van de Hoge Raad PBW in de codex aan te passen en te preciseren en regels over het einde van 

het mandaat en de vervanging van deze leden in de codex toe te voegen, rekening houdend met de 

artikelen 44, 45, §1, en 47 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk en de desbetreffende memorie van toelichting.  

 

 

II.  ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 23 FEBRUARI 2018 

 

De Hoge Raad PBW geeft een unaniem positief advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit 

tot wijziging van artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk. 

 

 

III.  BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 


