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Advies nr. 13 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de er-
kenningsvoorwaarden voor de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4. van het 
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. 
 
I.   VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 3 september 1997 heeft Mevrouw de Minister aan de Voorzitter van de Hoge 
Raad een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor 
de ondernemingen bedoeld in artikel 148decies 2.5.9.3.4. van het Algemeen Reglement voor 
de arbeidsbescherming toegezonden met het verzoek het advies van de Hoge Raad hierom-
trent in te winnen.1 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de erkenningsvoorwaarden en de erken-
ningsmodaliteiten te regelen voor de ondernemingen belast met het afbreken en verwijderen 
van asbest. 
 
Die ondernemingen ressorteren onder het paritair comité voor het bouwbedrijf. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 12 september 1997 en 20 oktober 1997 aan het 
Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voorgelegd. (PBW-D11-BE35). 
 
Op de vergadering van 20 oktober 1997 besliste het Uitvoerend Bureau om een werkgroep 
van de Hoge Raad te belasten met het onderzoek van het ontwerp van koninklijk besluit. 
 
De werkgroep is bijeengekomen op 17 november 1997. 
 
Het verslag van de werkgroep werd op 2 februari 1998 aan het Uitvoerend Bureau voorge-
legd. (PBW - D11-BE52). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste om het ontwerp van koninklijk besluit met het dossier voor te 
leggen aan de Hoge Raad. (PBW - D11 - 18). 
 
II.   ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 2 maart 1998 aan de Hoge Raad voorgelegd waar 
de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties meedeelden dat zij 
hun in voorbereiding zijnde unaniem advies op korte termijn zullen toezenden. 
 
Het schriftelijk meegedeeld unaniem advies van de vertegenwoordigers van de werkgevers- 
en werknemersorganisaties is hierna opgenomen. 

                                                 
1 Zie eveneens advies nr. 435 van de Hoge Raad van 4 december 1992 (SHE-P464-1704). 


