53794

BELGISCH STAATSBLAD — 03.07.2018 — MONITEUR BELGE
Art. 12 - In Anhang 4 desselben Erlasses werden folgende Änderungen vorgenommen:
1° zwischen den Wörtern ″Zulassungs- und Ablehnungsstempel″ und den Wörtern ″Zulassungsstempel bei der
Ersteichung oder Nacheichung″ wird das Folgende eingefügt:

2
2° die Wörter ″oder dem Wallonischen gesetzlichen Messwesen″ werden nach ″dem messtechnischen Dienst″
eingefügt.
Art. 13 - Artikel 20 desselben Erlasses wird um einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:
″Abweichend von Artikel 10 kann das Wallonische gesetzliche Messwesen bis zum 31. Dezember 2018 den
Zulassungsbewerbern, die eine aktuelle Akte bei einer Akkreditierungsstelle haben, oder aufgrund der europäischen
Normen EN 17025 und EN ISO/IEC 17020 bereits als Inspektionsstelle des Typs A akkreditiert sind, eine vorläufige
Zulassung gewähren.″.
Art. 14 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Verkehrssicherheit gehört, wird mit der
Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 21. Juni 2018
Für die Regierung:
Der Ministerpräsident
W. BORSUS
Der Minister für Umwelt, den ökologischen Wandel, Raumordnung, öffentliche Arbeiten, Mobilität, Transportwesen,
Tierschutz, und Gewerbegebiete
C. DI ANTONIO

VERTALING
WAALSE OVERHEIDSDIENST
[C − 2018/12947]
21 JUNI 2018. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010
betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden
op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten
De Waalse Regering,
Gelet op de wet over de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 62, vierde lid, gewijzigd
bij de wetten van 4 augustus 1996 en 9 maart 2014;
Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikelen VIII.43, VIII.46, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, VIII.55,
VIII.56;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de
meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
en haar uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie op 6 maart 2018 overeenkomstig artikel 5, § 1, van
Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
Gelet op het verslag van 15 maart 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014
houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 februari 2018;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 maart 2018;
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Gelet op advies 63.278/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid,
2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de
wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meettoestellen, en tot vaststelling van de
toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meettoestellen de delegatie van de herijkverrichtingen
mogelijk maakt en organiseert;
Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van
de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
en haar uitvoeringsbesluiten wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidend als volgt:
″Art. 1/1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° de Waalse Minister: de Minister bevoegd voor de Verkeersveiligheid of diens afgevaardigde;
2° de Waalse wettelijke Metrologie: de Directie of de cel van het Operationeel directoraat-generaal Wegen en
Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst belast met de wettelijke metrologie en de uitvoering van de metrologische
prestaties.″.
Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid:
″In afwijking van het eerste lid kan de Waalse Minister beslissen dat de modelgoedkeuring voor bepaalde
meettoestellen niet vereist wordt. In dit geval bepaalt de Waalse Minister de proeven die worden verricht en de wijze
waarop ze worden uitgevoerd met het oog op de eerste ijk, de herijk en de technische controle. De Waalse Minister
bepaalt ook de inhoud van het ijkcertificaat.″.
Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 1, eerste lid, worden de woorden ″of bij de Waalse wettelijke Metrologie″ ingevoegd tussen de woorden
″Middenstand en Energie″ ″ en de woorden ″, ingediend door de fabrikant of,″;
2° in § 2, tweede lid, worden de woorden ″of aan de Waalse wettelijke Metrologie″ ingevoegd tussen de woorden
″aan de Dienst Metrologie″ en de woorden ″voorgelegd samen″.
Art. 4. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden ″of aan de Waalse wettelijke Metrologie″;
4° in het tweede lid, worden de woorden ″of de Waalse wettelijke Metrologie″ ingevoegd tussen de woorden ″door
de Dienst Metrologie″ en de woorden ″verleend op basis″ .
4° in het derde lid, worden de woorden ″of de Waalse wettelijke Metrologie″ ingevoegd tussen de woorden ″De
Dienst Metrologie″ en het woord″ vermeldt″ .
Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid aangevuld met de woorden ″of op de Waalse
wettelijke Metrologie″.
Art. 6. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
″Art. 10. De toestellen zijn onderworpen aan eerste ijk, herijk en technische controle waarvan de proeven
overeenkomstig het modelgoedkeuringsdossier worden uitgevoerd door een daartoe erkend organisme of door de
Waalse wettelijke Metrologie.
Om erkend te worden moeten de keuringsinstellingen:
1° op basis van de Europese normen EN 17025 en EN ISO/IEC 17020, geaccrediteerd worden als keuringsinstellingen van type A door een accreditatieorganisme overeenkomstig de eisen EN 17020, type A, binnen het Belgische
accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een
EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland;
2° zorgen voor de naleving van de eisen bepaald onder titel IIbis van het koninklijk besluit van 20 december 1972
houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 1972 juni 16 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden
en meettoestellen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de
meettoestellen, dat de delegatie van de herijkverrichtingen mogelijk maakt en organiseert.
Volgens de eisen bepaald in dit artikel verleent de Waalse wettelijke Metrologie een erkenningscertificaat aan de
keuringsinstelling voor de uitvoering van de eerste ijk en de herijk.
Voor de meettoestellen bedoeld in dit besluit brengen de erkende keuringsinstellingen of de Waalse wettelijke
Metrologie na afloop van de herijkverrichting de aanvaardingsmerken, de afkeuringsmerken, en de verzegelingsmerken aan zoals bepaald in de artikelen 34bis9, 34bis16, 34bis17 en 34bis18 van het koninklijk besluit van 20 december 1972
houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden
en meettoestellen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de
meettoestellen.
Het erkenningscertificaat voorziet in de termijn voor de overdracht van de resultaten van de herijk naar de Waalse
wettelijke Metrologie alsook in de door de erkende keuringsinstelling te gebruiken verzegelingsmerken.
Wanneer de erkende keuringsinstelling de overeenkomstig dit artikel genomen bepalingen niet naleeft, kan de
Waalse Minister de erkenning geheel of gedeeltelijk opschorten of intrekken nadat de erkende keuringsinstelling in
staat is gesteld om zijn opmerkingen te maken.″.
Art. 7. In artikel 14, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden ″of aan de Waalse wettelijke Metrologie″
ingevoegd tussen de woorden ″de Dienst Metrologie″ en de woorden ″te worden overgemaakt in het kader″.

53795

53796

BELGISCH STAATSBLAD — 03.07.2018 — MONITEUR BELGE
Art. 8. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
″Art. 16. De Waalse wettelijke Metrologie vermeldt in het modelgoedkeuringsdossier voor elk type van installatie,
de controletesten die moeten worden uitgevoerd en met welke periodiciteit.
De conformiteit van elke nieuwe vaste installatie ten opzichte van de modelgoedkeuring, de juiste werking ervan
en de door een nieuw certificaat gedekte periodieke controletesten, worden uitgevoerd door een organisme dat daartoe
erkend wordt op basis van de eisen van de Europese norm EN 17020, type A, in het kader van het Belgische
accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een
EVA-land dat partij is bij de EER-Overeenkomst of in Turkije of in Zwitserland.
Het dossier van elke installatie bevat gedetailleerde plannen van de installatie, het certificaat van conformiteit, de
testresultaten en, in voorkomend geval, de beelden genomen door de installatie (in het bijzonder alle nodige informatie
in verband met de onafhankelijke controlemethode). Het dossier wordt bezorgd aan:
1° de Waalse wettelijke Metrologie, die belast is met het hoog toezicht;
2° het desbetreffende Parket;
3° de desbetreffende wegbeheerder;
4° de desbetreffende Politiezone of Federale Politie.
Een regelmatig onderhoud van en een toezicht op de vaste installaties moeten georganiseerd worden om
duurzame metrologische prestaties te waarborgen.
Wanneer een tekortkoming wordt vastgesteld of een wijziging aan de installatie gebeurt, moet die buiten dienst
gesteld worden. Zodra de nodige herstellingen of wijzigingen zijn voltooid, dient het dossier te worden bijgewerkt en
opgestuurd door het organisme.″.
Art. 9. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk VI vervangen als volgt:
″Vergoedingen″.
Art. 10. Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:
″Art. 17. § 1. Het bedrag van de vergoeding voor een modelgoedkeuring, verschuldigd aan de Waalse wettelijke
Metrologie voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van de goedkeuring,
bedraagt 1.500 euro.
Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt verminderd tot :
1° 750 euro bij een variant van een reeds goedgekeurd model als voor deze variant nieuwe proefverslagen nodig
zijn;
2° 250 euro bij een zuiver administratieve variant.
§ 2. Wanneer de eerste ijk of de eerste ijk na herstelling door de Waalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd,
bedraagt de vergoeding verschuldigd voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de
afgifte van het verslag van de eerste ijk 500 euro.
Wanneer de herijk door de Waalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd, bedraagt de vergoeding verschuldigd
voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van het verslag van de herijk
250 euro.
Wanneer een technische controle op aanvraag door de Waalse wettelijke Metrologie wordt uitgevoerd, bedraagt de
vergoeding verschuldigd voor het onderzoek en evaluatie van de meet- en proefverslagen en voor de afgifte van het
verslag van de technische controle 500 euro.
§ 3. Wanneer het ijkmerk wordt afgekeurd, is de vergoeding verschuldigd alsof het merk werd toegekend. De
vergoeding is opnieuw verschuldigd wanneer de ijking van het betrokken instrument wordt herbegonnen.
Wanneer de ijking onderbroken of vertraagd wordt om redenen waarvoor de aanvrager of de houder
verantwoordelijk is dan wordt de wachttijd gefactureerd aan 100 euro per uur.
Indien de aanvraag voor herijk door de aanvrager of de houder minder dan drie weekdagen, behalve zaterdag,
zondag en wettelijke verlofdagen, voor de voorziene datum wordt ingetrokken dan is een forfaitaire vergoeding
verschuldigd gelijk aan 40 % van de vergoeding verschuldigd zou zijn zo de ijking had plaatsgevonden maar dit bedrag
mag niet groter zijn dan 200 euro.
§ 4. De houders van de in dit besluit bedoelde meettoestellen moeten deze ter beschikking stellen van de
ambtenaren van de Waalse wettelijke Metrologie, op hun eenvoudig verzoek en gedurende de ganse tijd die nodig is
voor de ijking of de technische controle, desnoods met stopzetting van hun gebruik. Op verzoek van de ambtenaren
van de Waalse wettelijke Metrologie moeten ze het materieel en het personeel leveren, die voor deze verrichtingen
nodig zijn.
§ 5. De bedragen van de metrologische vergoedingen van dit besluit worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De berekening van de aanpassing geschiedt op basis van de coëfficiënt die bekomen wordt door het indexcijfer van
de maand november die voorafgaat aan de maand januari in de loop waarvan de aanpassing zal plaatsvinden, te delen
door het indexcijfer van de maand november 2011. Na toepassing van de coëfficiënt worden de bekomen bedragen
afgerond tot de dichtstbijzijnde euro naar beneden, behalve als het afgeronde bedrag kleiner is dan het oorspronkelijke
bedrag.″.
Art. 11. In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden ″of door de Waalse wettelijke
Metrologie″ ingevoegd tussen de woorden ″Dienst Metrologie″ en het woord , ″bedraagt ″.
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Art. 12. In bijlage 4 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° tussen de woorden ″Aanvaardingsmerken en merken van afkeur″ en de woorden
″Aanvaardingsmerken bij eerste ijk of herijk″ wordt hetgeen volgt ingevoegd:
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2° de woorden ″of de Waalse wettelijke Metrologie″ worden ingevoegd tussen de woorden de ″Metrologische
Dienst″ en de woorden ″, rechthoekige vorm″.
Art. 13. Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid :
″Tot 31 december 2018 kan de Waalse wettelijke Metrologie in afwijking van artikel 10 een voorlopige erkenning
afleveren aan kandidaten die een erkenningsaanvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog
lopende is bij een accreditatieorganisme of die op basis van Europese normen EN 17025 en EN ISO/IEC 17020 reeds
geaccrediteerd worden als keuringsinstellingen van type A .″.
Art. 14. De Minister tot wiens bevoegdheden de verkeersveiligheid behoort, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Namen, 21 juni 2018.
Voor de Regering :
De Minister-President,
W. BORSUS
De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer,
Dierenwelzijn en Industriezones,
C. DI ANTONIO

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
[2018/203195]
20 JUNI 2018. — Ministerieel besluit houdende vervanging van leden
van de Commissie ″Ondernemingsplannen″
De Minister van Werk,
Gelet op de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de
crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, de
artikelen 21, 23 en 25, gewijzigd bij de wet van 12 april 2011;
Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2009 tot benoeming van
leden van de Commissie ″Ondernemingsplannen″;
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat leden van deze commissie
te vervangen;
Gelet op de voordracht gedaan door één van de representatieve
werkgeversorganisaties die in de Nationale Arbeidsraad zetelen,
Besluit :
Artikel 1. De heren Jean-Charles PARIZEL, te Sint-Pieters-Woluwe,
en Philippe VERWILT, te Brugge, worden, als vertegenwoordigers van
één van de representatieve werkgeversorganisaties, tot vaste leden

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
[2018/203195]
20 JUIN 2018. — Arrêté ministériel portant remplacement
de membres de la Commission ″Plans d’entreprise″
Le Ministre de l’Emploi,
Vu la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de
crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, les articles 21, 23
et 25, modifiée par la loi du 12 avril 2011;
Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 2009 nommant des membres de la
Commission ″Plans d’entreprise″;
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres
de cette commission;
Vu les présentations faites par une des organisations représentatives
d’employeurs qui siègent au Conseil national du Travail,
Arrête :
Article 1er. Messieurs Jean-Charles PARIZEL, à Woluwe-SaintPierre, et Philippe VERWILT, à Bruges, sont nommés, en qualité de
représentants d’une des organisations représentatives d’employeurs,

