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" De regeringscommissarissen worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van
bestuur en hebben er een raadgevende stem. De regeringscommissarissen ontvangen de
volledige agenda van de raad van bestuur en van het directiecomité, alsmede elk bijbehorend
document, met inbegrip van de notulen. "
Art. 157. De Koning bepaalt de datum waarop dit hoofdstuk in werking treedt.
HOOFDSTUK X. - Wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong.
Art. 158. Artikel 3 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van
menselijke oorsprong, wordt aangevuld met een derde lid, luidende :
" Ze worden toegediend overeenkomstig de regels voor goede praktijkvoering die, op
voorstel van de Hoge Gezondheidsraad, bepaald zijn door de minister bevoegd voor
Volksgezondheid. "
Art. 159. In artikel 17, § 3, van dezelfde wet, worden de woorden " 500 ml " vervangen door
de woorden " 650 ml ".
Art. 160. Artikel 18 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :
" De hoeveelheid afgenomen plasma, bepaald in artikel 17, § 3, kan, in functie van de
wetenschappelijke verworvenheden, door de Koning worden gewijzigd. "
HOOFDSTUK XI. - Verzameling van gegevens over de verplaatsingen van werknemers
tussen hun woon- en werkplaats.
Art. 161. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
- " het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 " : het koninklijk besluit nr. 141 van
30 december 1982 ter oprichting van een databank met betrekking tot de personeelsleden van
de overheid;
- " voornaamste verplaatsingswijzen " : de vervoermiddelen waarmee de werknemer het
grootste deel van de afstand tussen de woon- en werkplaats aflegt;
- " werknemers " : de personen die tewerkgesteld zijn krachtens een arbeidsovereenkomst
of die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van
een ander persoon;
- " werkgevers " : de personen die in dit artikel bedoelde personen tewerkstellen;
- " wijze van toegankelijkheid " : de verschillende verplaatsingswijzen (auto, verschillende
types openbaar vervoer, motorfiets, bromfiets, te voet, ...) die toegang verschaffen tot de
werkplaats; op dit vlak wordt rekening gehouden met de bestaande straatinrichting, de
bestaande openbare vervoerlijnen en ook de bestaande parkeerplaatsen.
Art. 162.§ 1. De werkgevers bedoeld in artikel 161 die gemiddeld meer dan honderd
werknemers hebben, stellen om de drie jaar een verslag op met de inlichtingen betreffende de
woon- werkverplaatsingen van de werknemers, waarin de werknemers niet persoonlijk
kunnen worden geïdentificeerd, om zo bij te dragen tot een beter beheer van de mobiliteit.
Ze stellen dit verslag [1 ...]1 op voor iedere vestiging met een gemiddelde van ten minste
dertig werknemers.
§ 2. Het gemiddelde van de tewerkgestelde werknemers wordt berekend volgens de door de
Koning bepaalde regels voor de berekening van het gemiddeld aantal tewerkgestelde
werknemers met het oog op de oprichting of de vernieuwing van de bedrijfsraden en de
comités voor preventie en bescherming op het werk bij de sociale verkiezingen. [1 De
referentieperiode voor deze berekening komt overeen met de vier kwartalen die eindigen op
datum van 30 juni van het jaar waarin de diagnostiek wordt opgemaakt.]1
Voor de overheidsdiensten en de autonome overheidsbedrijven wordt het gemiddelde van de
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tewerkgestelde werknemers berekend volgens de door de Koning bepaalde regels.
§ 3. Dit verslag, opgesteld op 30 juni van het betrokken jaar, vermeldt de hieronder
opgesomde inlichtingen, conform de door de Koning bepaalde regels :
1° de organisatie van de arbeidstijd;
2° [1 de indeling van de werknemers op grond van hun woonplaats, met vermelding van de
voornaamste verplaatsingwijzen tussen deze woonplaats en hun plaats van tewerkstelling;]1
3° [1 ...]1
4° de wijze van toegankelijkheid tot de plaats van tewerkstelling;
5° de maatregelen die al werden genomen door de werkgever op het vlak van
mobiliteitsbeheer;
6° de specifieke mobiliteitsproblemen van de onderneming of organisatie.
Dit verslag mag niet worden aangewend voor andere doelen dan die welke in dit hoofdstuk
worden bepaald.
§ 4. De informatie die de werknemers verschaffen aan de werkgevers voor het opstellen van
in § 3, vermelde inlichtingen mag alleen voor dit doel worden aangewend.
§ 5. De informatie die voor het opmaken van dit verslag vereist is, en reeds op elektronische
drager beschikbaar is bij de federale overheid, zal door de betrokken overheidsinstellingen,
zoals de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de databank betreffende de personeelsleden van de overheidssector, gratis worden
medegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
---------(1)<W 2009-05-06/03, art. 8, 009; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
Art. 163.De werkgever geeft het in artikel 162 bedoelde verslag door, [vóór [1 31 januari]1
van het volgende jaar], aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, die een
databank beheert met, per werkgever, de inlichtingen betreffende de verplaatsingen van de
werknemers tussen hun woon- en werkplaats. De inhoud van die databank is toegankelijk
volgens de door de Koning bepaalde regels. <W 2003-12-22/42, art. 478, 003;
Inwerkingtreding : 10-01-2004>
---------(1)<W 2009-05-06/03, art. 9, 009; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
Art. 164. Artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982
wordt aangevuld als volgt :
" Deze databank bevat ook de inlichtingen nodig voor het opmaken van het verslag bedoeld
in artikel 163 van de programmawet van 8 april 2003. "
Art. 165. § 1. Artikel 15 van de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van
het bedrijfsleven wordt aangevuld met een punt l), luidende :
" l) 1° om van de bedrijfsleider om de drie jaar het verslag over het woon-werkverkeer van
de werknemers te krijgen, opgesteld overeenkomstig artikel 162 van de programmawet van 8
april 2003 . De bedrijfsleider verstrekt deze inlichtingen volgens de door de Koning bepaalde
regels, hetzij aan de vakbondsafvaardiging bij ontstentenis van een ondernemingsraad, hetzij
aan de werknemers bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging;
2° om van de bedrijfsleider de inlichtingen te krijgen betreffende iedere belangrijke
wijziging in het bedrijf die de inhoud van voornoemd verslag aanzienlijk zou kunnen
wijzigen. De bedrijfsleider verschaft deze inlichtingen aan de vakbondsafvaardiging bij
ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de werknemers bij ontstentenis van een
vakbondsafvaardiging;
3° een advies te geven over dit verslag binnen de twee maanden na de ontvangst ervan,
voordat het naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt gezonden. "
Art. 166. Artikel 30, § 2, 4°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
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sommige economische overheidsbedrijven, wordt aangevuld met een punt 4°bis, luidende :
" 4°bis het formuleren van een advies omtrent het driejaarlijks verslag van de bedrijfsleider
betreffende de woon-werkverplaatsingen van zijn werknemers, bedoeld in artikel 15, l), van
de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd bij de
programmawet van 8 april 2003 ".
Art. 167. § 1. Wat de openbare diensten betreft, wordt het in artikel 162 genoemde verslag,
in het geval van diensten waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing is,
bezorgd aan het bevoegde overlegcomité, en in het geval van administraties, diensten en
instellingen waarop die wet niet van toepassing is, aan het bevoegde orgaan van
vakbondsoverleg; dit comité of orgaan brengt binnen de twee maanden na ontvangst van het
verslag, voordat het naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt gestuurd,
een advies uit over dit verslag.
§ 2. Telkens als er in één van de in § 1 bedoelde openbare diensten belangrijke wijzigingen
plaatsvinden die de inhoud van het in artikel 162 bedoelde verslag gevoelig zouden kunnen
wijzigen, wordt het bevoegde overlegcomité of -orgaan hiervan op de hoogte gebracht.
Art. 168. Op 30 juni van het tweede jaar dat op de inwerkingtreding van dit hoofdstuk volgt
zal de minister van Mobiliteit en Vervoer een eerste evaluatie verrichten omtrent de
geschiktheid van het ingevoerde systeem van inzameling van gegevens. Deze evaluatie zal aan
de Nationale Arbeidsraad en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven worden voorgelegd
voor hun gezamenlijk advies; ze zal ook voor advies worden voorgelegd aan de bevoegde
overlegorganen van de in artikel 167, § 1, bedoelde overheidsdiensten.
Art. 169. De persoon die verantwoordelijk is voor de databank bedoeld in artikel 163,
brengt op verzoek van de betrokken werkgever, de wijzigingen aan ter correctie van de
eventuele discrepanties tussen de gegevens die hij heeft doorgegeven en de gegevens
betreffende zijn onderneming, zoals ze in de databank staan.
Art. 170.[1 Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2010.]1
---------(1)<W 2009-05-06/03, art. 10, 009; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
HOOFDSTUK XII. - Wijziging aan het Wetboek van Vennootschappen.
Art. 171. In artikel 91 van het Wetboek van Vennootschappen worden de woorden "
artikelen 81 tot 87 " tweemaal vervangen door de woorden " artikelen 81, 82, 83, 1°, en 84 tot
87 ".
Art. 172. In artikel 98, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het zinsdeel ", en ten
laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar " toegevoegd na het
woord " goedgekeurd ".
Art. 173. In artikel 126, § 1, 3°, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " wetens de
artikelen 108 tot 121 " vervangen door de woorden " wetens de artikelen 108 tot 119 en 121
".
Art. 174. Artikel 128 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :
" Art. 128. - De zaakvoerders en bestuurders, alsook de personen die met het bestuur van
een vestiging in België belast zijn, die een van de in de artikelen 81, 82, 83, 1°, 95 en 96
bedoelde verplichtingen niet nakomen worden gestraft met een geldboete van vijftig euro tot
tienduizend euro.
Indien de schending van deze artikelen gebeurt met bedrieglijk oogmerk kunnen zij
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