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Betreft: Erkenning van uw laboratorium.

Geachte heer,

Als bijlage vindt u een voor eensluidend verklaard afschrift van het ministerieel besluit van
8 mei 2017 tot erkenning van uw laboratorium, overeenkomstig artikel 2 van het
koninklijk besluit van 31 maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden
alsmede de criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld
in artikel 148decies 1, §6, tweede lid, van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming.
Ik vestig uw aandacht op de bepalingen van de artikelen 5 (wijziging in de inlichtingen die
de erkenningsaanvraag vergezellen) en 6 (duur van de erkenning) van dit koninklijk
besluit.
Indien u deze beslissing betwist, kunt u een beroep tot nietigverklaring (en een verzoek tot
opschorting) indienen bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, overeenkomstig de
procedure vastgelegd bij het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroep wordt ingediend door middel van een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift, dat
overeenkomstig artikel 2 van voormeld besluit, in ieder geval, de volgende elementen dient te
bevatten
11 het opschrift "verzoekschrift tot nietigverklaring" (en eventueel "verzoek tot opschorting");
2 0 de naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel van de verzoekende partit, alsook de gekozen
woonplaats (adres in België dat kan worden gebruikt voor aile briefwisseling betreffende het
beroep);
3 0 het voorwerp van de aanvraag of het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de
middelen,
4 0 de naam en het adres van de verwerende partij.
Het verzoekschrift wordt gericht tot de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040
Brussel.
Ik vestig uw aandacht op het feit dat voormeld beroep tot nietigverklaring verjaart zestig dagen na
de betekening van deze beslissing.
Uw contactpersoon:
KUMPEN Patrik, administratief deskundige
02/2334593
patrick.kumpen@werk.beigle.be

www.werk.belgie.be
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2017

Wanneer een klacht wordt ingediend tegen een beslissing met individuele strekking bij een persoon
die wettelijk bekleed is met de functie van ombudsman, binnen de voormelde verjaringstermijn van
zestig dagen, wordt deze termijn voor de indiener van de klacht opgeschort. Het resterende deel van
deze verjaringstermijn vangt aan hetzij op het moment dat de klager in kennis wordt gesteld van de
beslissing om zijn klacht niet te behandelen of te verwerpen, hetzij bij het verstrijken van een
termijn van vier maanden die begint te lopen vanaf de indiening van de klacht, als de beslissing niet
eerder tussenkomt.
Indien u opmerkingen zou hebben betreffende uw gegevens vermeld op onze website,
gelieve ze ons dan over te maken.
Om de actualiteit van de lijst op onze website 'Erkende laboratoria (indeling per entiteit)'
te waarborgen, vraag ik u mij alle eventuele wijzigingen van uw gegevens dadelijk mee te
delen.
Daar deze erkenning slechts geldig is voor de periode vermeld in artikel 2, herinner ik u
ervan dat u de hernieuwing ervan ten minste zes maanden voor de einddatum client aan
te vragen.

Hoogachtend,

ir. Paul Tousseyn,
directeur-generaal
bijlage : 1
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OVERLEG

Arrêté ministériel agréant le laboratoire ALcontrol
Laboratories BV à Hoogvliet (Pays-Bas)

Ministerieel besluit tot erkenning van het laboratorium
Alcontrol Laboratories BV te Hoogvliet (Nederland)

Le Ministre de l'Emploi,

De Minister van Werk,

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment
l'article 4 ;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, inzonderheid op artikel 4;

Vu le Règlement général pour la protection du travail,
approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et
27 septembre 1947, notamment l'article 148decies, 1, §6,
alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1973 ;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de
Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947,
inzonderheid op artikel 148decies, 1, §6, tweede lid,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 1973;

Vu l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant
règlement général des mesures d'hygiène et de santé des
travailleurs dans les mines, minières et carrières
souterraines, notamment l'article 64nonies, alinéa 2,
inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1965 ;

Gelet op het besluit van de Regent van 25 september
1947 houdende algemeen reglement betreffende de
maatregelen op gebied van hygiëne en gezondheid der
werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en
graverijen, inzonderheid op artikel 64nonies, tweede lid,
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 1965,

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions
d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de
fonctionnement des laboratoires et services visés à
l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2, du Règlement général
pour la protection du travail et à l'article 64nonies, alinéa
2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de
santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières
souterraines;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 1992 tot
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de
criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria
en diensten bedoeld in artikel 148decies, 1, §6, tweede
lid, van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming en in artikel 64nonies, tweede lid,
van het Algemeen Reglement betreffende de maatregelen
op gebied van hygiëne en gezondheid der werknemers in
de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen;

Vu la demande d'agrément introduite le 20 janvier 2017
par la BV ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15
à 3194 AG Hoogvliet (Pays-Bas),

Gelet op de aanvraag om erkenning ingediend op 20
januari 2017 door de BV ALcontrol Laboratories,
Steenhouwerstraat 15 te 3194 AG Hoogvliet (Nederland),

Vu l'avis de la Direction générale Contrôle du bien-être
au travail;

Gelet op het advies van de Algemene Directie Toezicht
op het Welzijn op het Werk;

ARRETE:

BESLUIT:

Article 1" — La BV ALcontrol Laboratories,
Steenhouwerstraat 15 à 3194 AG Hoogvliet (Pays-Bas),
est agréée pour le scope suivant: (voir annexe 1")

Artikel 1. — De BV ALcontrol Laboratories,
Steenhouwerstraat 15 te 3194 AG Hoogvliet (Nederland),
wordt erkend voor de volgende scope: (zie bijlage 1).

Art. 2. - Le présent arrêté produit ses effets le ter mai
2017 et cessera d'être en vigueur après le 30 avril 2018.

Art. 2. - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1
mei 2017 en treedt buiten werking na 30 april 2018.

Bruxelles, le 8 mai 2017

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFO
LE DIRECTEUR GENERAL,

signé (K. Peeters)

Brussel, 8 mei 2017

getekend (K. Peeters)

VOOR EENSLUIDEND VERKL
DE DIRECTEUR-GENERAAL,

Ir. Paul Tousseyn ir
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ANNEXEI

GROUPE
6

METHODE
AH600W

BASES SUR
NEN 5896

ACTE ET PRINCIPE
Identification d'amiante dans les matériaux avec
microscopie à lumière polarisée (possible
additionnel analyse SEM)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mai 2017 agréant le laboratoire BV ALcontrol Laboratories,
Steenhouwerstraat 15 à 3194 AG Hoogvliet (Pays-Bas).
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BIJLAGE I
GROEP
6

METHODE
AH600W

GEBASEERD OP
NEN 5896

VERRICHTING EN PRINCIPE
Identificatie van asbest in materialen met
polarisatiemicroscopie (mogelijk additioneel SEM
analyse)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 mei 2017 tot erkenning van het laboratorium BV
ALcontrol Laboratories, Steenhouwerstraat 15 te 3194 AG Hoogvliet (Nederland).
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