Veiligheidscoördinatoren
Coordinateurs de Sécurité

16 NOVEMBER 1972. - Wet betreffende de arbeidsinspectie. –
Belgisch Staatsblad 08 december 1972
Gewijzigd door :
Wet van 10.01.07 - BS van 06.06.07
Wet van 27.12.06 - BS van 28.12.06
Wet van 20.07.06 - BS van 28.07.06
Wet van 25.02.03 - BS van 14.03.03
Wet van 13.02.98 - BS van 19.02.98
Wet van 23.03.94 - BS van 30.03.94
Wet van 01.06.93 - BS van 17.06.93
Wet van 22.12.89 - BS van 30.12.89
Artikel 1.
Deze wet bepaalt de bevoegdheden van de ambtenaren die onder het
gezag staan van de Ministers tot wier bevoegdheid de tewerkstelling
en arbeid, de sociale voorzorg, de volksgezondheid en de
economische zaken behoren, en die belast zijn met het toezicht op de
naleving van de wetgeving betreffende de arbeidshygiëne en geneeskunde, de arbeidsbescherming, de arbeidsbetrekkingen en reglementeringen, de arbeidsveiligheid, de sociale zekerheid en de
sociale bijstand.
Deze ambtenaren worden verder in deze wet " sociale inspecteurs "
genoemd.
Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke
politie, houden de sociale inspecteurs toezicht op de naleving van
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Art. 2.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Voor de uitvoering en de toepassing van deze wet en
van de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt verstaan onder :
1° " werknemers " : de personen die krachtens een
arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon en degenen die daarmee gelijkgesteld worden :
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst
arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;
b) personen die geen arbeid verrichten onder het gezag van een
ander persoon maar die geheel of gedeeltelijk onderworpen zijn aan
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de wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers;
c) de leerlingen.
2° " werkgevers " : de personen die de onder 1° genoemde personen
tewerkstellen of die met werkgevers worden gelijkgesteld in de
gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij de wetgeving, en
inzonderheid :
a) zij die kinderen arbeid doen verrichten of hen werkzaamheden
doen uitvoeren;
b) de invoerders van ruwe diamant;
c) de reders;
d) zij die een bureau voor arbeidsbemiddeling exploiteren of die een
commissiegeld innen in het kader van de wetgeving betreffende het
exploiteren van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling;
e) de houders van uitzendbureaus en de gebruikers in het kader van
de wetgeving betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het
ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
alsmede de personen die, voor eigen rekening, werknemers ter
beschikking stellen van gebruikers.
3° " gerechtigden " : de personen, rechthebbenden of
rechtverkrijgenden, die recht hebben op voordelen toegekend door de
wetgevingen waarop de sociale inspecteurs toezicht uitoefenen, en zij
die er aanspraak op maken;
4° " sociaal verzekerden " : de gerechtigden op sociale prestaties,
hetzij uit de sociale zekerheid, hetzij uit een stelsel van sociale
bijstand, en zij die er aanspraak op maken;
5° " sociale gegevens " : alle gegevens die nodig zijn voor de
toepassing van de wetgeving betreffende het arbeidsrecht en de
sociale zekerheid;
6° " sociale gegevens van persoonlijke aard " : alle sociale gegevens
met betrekking tot een persoon die is of kan worden geïdentificeerd;
7° " medische gegevens van persoonlijke aard " : alle sociale
gegevens van persoonlijke aard waaruit informatie kan afgeleid
worden omtrent de vroegere, de huidige of de toekomstige fysieke of
psychische gezondheidstoestand, met uitzondering van de louter
administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de
geneeskundige behandelingen of verzorgingen;
8° " openbare instellingen van sociale zekerheid " : de openbare
instellingen, alsmede de diensten van de ministeries, die belast zijn
met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale
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zekerheid;
9° " meewerkende instellingen van sociale zekerheid " : de
instellingen van privaatrecht, die erkend zijn om mee te werken aan
de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid;
10° " werkplaatsen " : alle plaatsen waar werkzaamheden verricht
worden die aan het toezicht van de sociale inspecteurs onderworpen
zijn of waar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de
bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen, en
ondermeer de ondernemingen, gedeelten van ondernemingen,
inrichtingen, gedeelten van inrichtingen, gebouwen, lokalen, plaatsen
gelegen binnen het gebied van de ondernemingen, werven en werken
buiten de ondernemingen.
11° « informatiedragers » : gelijk welke informatiedragers onder
welke vorm ook, zoals boeken, registers, documenten, numerieke of
digitale informatiedragers, schijven, banden en met inbegrip van deze
die bereikbaar zijn door een informaticasysteem of door elk ander
elektronisch apparaat.
Art. 3.
§ 1. De sociale inspecteurs zijn bevoegd om de passende
maatregelen voor te schrijven om de gevaren voor de gezondheid en
de veiligheid van het personeel in de werkplaatsen of andere plaatsen
die aan hun toezicht onderworpen zijn te voorkomen en om de
gebreken of vormen van hinder die zij vaststellen en als een gevaar
voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel beschouwen te
bestrijden of weg te werken.
De sociale inspecteurs, voorzien van behoorlijke legitimatiebewijzen,
mogen bij de uitoefening van hun opdracht :
1° bevelen dat ter verhelping van deze gevaren, gebreken of
vormen van hinder bedoeld in het eerste lid, de noodzakelijke
wijzigingen worden aangebracht binnen een termijn die zij bepalen,
of zonder uitstel indien het verhelpen van het vastgestelde gevaar
hun dringend lijkt;
2° wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers zulks
vereist, tijdelijk of definitief verbieden :
a) aanwezig te zijn op een werkplaats of op een andere plaats die
aan hun toezicht onderworpen is, of de toegang daartoe verbieden
voor alle of voor bepaalde werknemers;
b) gebruik te maken of het in gebruik te houden van enigerlei
uitrustingen, installaties, machines of materieel;
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c) bepaalde gevaarlijke stoffen of preparaten, de bronnen van
risico's voor infectie, aan te wenden;
d) bepaalde produktieprocessen toe te passen of bepaalde
gevaarlijke produkten of afvalstoffen te bewaren;
e) incorrecte methoden voor identificatie van risico's die aan
gevaarlijke stoffen, preparaten of afvalstoffen te wijten zijn, te
gebruiken;
3° de stopzetting bevelen van iedere arbeid in een werkplaats of op
een andere plaats die aan hun toezicht onderworpen is, wanneer de
gezondheid of de veiligheid van de werknemers zulks vereist;
4° iedere werkplaats of iedere andere plaats die aan hun toezicht
onderworpen is onmiddellijk doen ontruimen, wanneer het gevaar
hun dreigend lijkt;
5° werkplaatsen, andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen
zijn, uitrustingen, installaties, machines, materieel, toestellen,
produkten of fabricageafval verzegelen, wanneer het gevaar hun
dreigend lijkt.
(6° de acties opgesomd onder 1° tot 5° ondernemen ten aanzien
van de zelfstandigen die op een zelfde arbeidsplaats met werknemers
bedrijvig zijn en die daardoor verplichtingen hebben met toepassing
van de reglementering inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk;
7° de stopzetting bevelen van iedere arbeid waarvoor ingevolge de
onder hun toezicht vigerende wetgeving organisatorische
maatregelen moeten genomen worden, wanneer deze maatregelen
niet werden genomen en hierdoor de veiligheid of de gezondheid van
de werknemers onmiddellijk of op termijn in gevaar kunnen worden
gebracht.
Deze stopzetting wordt bevolen in afwachting dat de personen, die
hiertoe verplicht zijn, de bedoelde maatregelen hebben genomen;
8° bevelen bijkomende organisatorische maatregelen te treffen
inzake de interne diensten voor preventie en bescherming op het
werk, die verplicht op te richten zijn met toepassing van de
reglementering inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, wanneer zij vaststellen dat de
organisatorische maatregelen die moeten getroffen worden in het
kader van deze reglementering niet of slechts gedeeltelijk zijn
getroffen en hierdoor de veiligheid of de gezondheid van de
werknemers onmiddellijk of op termijn in gevaar kunnen worden
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gebracht.
Zij kunnen de termijn bepalen voor het treffen van de bijkomende
organisatorische maatregelen;
9° bevelen maatregelen te treffen, organisatorische maatregelen
inbegrepen, die door preventieadviseurs van interne of externe
diensten voor preventie en bescherming op het werk aan de
werkgevers zijn aanbevolen om de veiligheid of de gezondheid van de
werknemers te waarborgen, wanneer zij vaststellen dat deze
werkgevers de aanbevolen, maatregelen niet of slechts gedeeltelijk
treffen, indien zij, ingevolge deze onthouding, de reglementering
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
overtreden.
Zij kunnen eveneens bevelen alternatieve maatregelen te treffen die
tot een resultaat leiden dat ten minste evenwaardig is wat de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers betreft.
Zij kunnen de termijn bepalen voor het treffen van de bijkomende
organisatorische maatregelen.)
10° bevelen maatregelen te treffen, organisatorische maatregelen
inbegrepen, wanneer zij vaststellen dat de werkgever geen interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft opgericht of
geen beroep doet op een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk terwijl hij hiertoe verplicht was en deze
nalatigheid de veiligheid of de gezondheid van de werknemers in het
gedrang brengt.
Zij kunnen, vooraleer de in het tweede lid, 10° bedoelde maatregelen
te bevelen, aan de werkgever de verplichting opleggen een interne
dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten of
een beroep te doen op een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk, binnen de termijn die zij bepalen.
§ 2. De personen, ten opzichte van wie de in dit artikel bedoelde
maatregelen werden voorgeschreven of getroffen, kunnen hiertegen
beroep instellen bij de minister onder wie de sociale inspecteur die
die maatregelen voorgeschreven heeft, ressorteert. Het beroep heeft
geen schorsende werking.
De Koning bepaalt de nadere regelen voor het instellen van het in
het eerste lid bedoelde beroep.) <W 2003-02-25/35, art. 7, 006;
Inwerkingtreding : 24-03-2003>
Art. 4.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
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09-01-1990>
§ 1. De sociale inspecteurs, voorzien van behoorlijke
legitimatiebewijzen, mogen bij de uitoefening van hun opdracht : <W
1993-06-01/31, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 01-07-1993>
1° op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande
verwittiging, vrij binnen gaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen
die aan hun toezicht onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze
kunnen vermoeden dat daar personen tewerkgesteld zijn die
onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen waarop zij
toezicht uitoefenen.
Tot de bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer
de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf toestemming heeft
verleend;
2° overgaan tot elk onderzoek, elke controle, en elk verhoor, alsook
alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te
vergewissen dat de bepalingen van de wetgevingen waarop zij
toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd en inzonderheid :
a) hetzij alleen, hetzij samen, hetzij in aanwezigheid van getuigen,
de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, de leden van de
syndicale afvaardigingen, van de comités voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing der werkplaatsen en van de ondernemingsraden, de
werknemers, de gerechtigden, de sociaal verzekerden, alsmede gelijk
welke persoon wiens verhoor zij nodig achten, ondervragen over alle
feiten die het nuttig is te kennen voor de uitoefening van het
toezicht;
b) de identiteit opnemen van de personen die zich bevinden op de
werkplaatsen of op de andere plaatsen die aan hun toezicht
onderworpen zijn en waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden
dat zij werkgevers, aangestelden of lasthebbers, werknemers,
gerechtigden of sociaal verzekerden zijn, alsmede van gelijk welke
personen wiens verklaring zij nodig achten voor de uitoefening van
het toezicht; daartoe van deze personen de voorlegging vorderen van
officiële identiteitsdocumenten of de identiteit van deze personen,
met andere middelen, met inbegrip van het maken van foto's, filmen
video-opnamen, trachten te achterhalen;
c) De sociaal inspecteurs mogen alle informatiedragers opsporen en
onderzoeken die zich bevinden op de werkplaatsen of op de andere
plaatsen, die aan hun toezicht zijn onderworpen en die hetzij sociale
gegevens, bedoeld bij artikel 2, 5°, bevatten, hetzij gelijk welke
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andere gegevens bevatten die ingevolge de wet dienen te worden
opgemaakt, bijgehouden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal
inspecteurs niet zijn belast met het toezicht op deze wetgeving.
Daartoe mogen zij eveneens de in het eerste lid bedoelde
informatiedragers opsporen en onderzoeken die vanuit deze plaatsen
toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat.
De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstellen met de
gegevens die ingevolge de wet dienen te worden opgemaakt,
bijgehouden of bewaard, bedoeld bij het eerste lid, en die zich op
informatiedragers bevinden op de werkplaatsen of op de andere
plaatsen die onderworpen zijn aan het toezicht van de sociaal
inspecteurs.
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber afwezig is op
het ogenblik van de controle doet de sociaal inspecteur de nodige
inspanningen om de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber te
contacteren om voormelde informatiedragers te doen overleggen.
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber niet
bereikbaar is, kan de sociaal inspecteur overgaan tot het opsporen en
onderzoeken.
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber zich verzet
tegen deze opsporing of dit onderzoek wordt een proces-verbaal
opgesteld wegens verhindering van toezicht. »;
d) De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens, zonder
verplaatsing, alle informatiedragers die gelijk welke andere gegevens
bevatten ter inzage doen voorleggen wanneer zij dit nodig achten
voor het volbrengen van hun opdracht en overgaan tot het onderzoek
ervan.
Zij beschikken eveneens over deze bevoegdheid voor de gegevens
die toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat.;
e) stalen van alle bewerkte of afgewerkte goederen, van produkten
en stoffen die bewaard, gebruikt of behandeld worden, nemen en
meenemen om ze te ontleden of voor het leveren van het bewijs van
de inbreuk, mits de houder van deze goederen, produkten en stoffen,
de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, daarvan op de
hoogte te brengen.
In voorkomend geval moeten de houders van deze goederen,
produkten en stoffen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers
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de verpakkingen leveren die nodig zijn voor het vervoer en het
behoud van die stalen.
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor het
nemen, meenemen en ontleden van deze stalen.
De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regelen voor de
erkenning van natuurlijke of rechtspersonen bevoegd om de in dit
littera bedoelde ontledingen uit te voeren;
f) (andere roerende goederen dan diegene bedoeld in de littera c, d
of e, met inbegrip van roerende goederen die onroerend zijn door
incorporatie of door bestemming, ongeacht of de overtreder al dan
niet de eigenaar is van deze goederen, die aan hun toezicht
onderworpen zijn of aan de hand waarvan overtredingen van de
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen, kunnen worden
vastgesteld, tegen ontvangstbewijs in beslag nemen of deze
verzegelen wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van het
bewijs van deze overtredingen of wanneer het gevaar bestaat dat
met deze goederen de overtredingen worden voortgezet of nieuwe
overtredingen zullen worden gepleegd.) <W 1993-06-01/31, art. 14,
003; Inwerkingtreding : 01-07-1993>
g) vaststellingen doen door middel van het maken van foto's, film
en video-opnamen;
3° bevelen dat de documenten die moeten worden aangeplakt
ingevolge de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen,
daadwerkelijk aangeplakt worden en blijven, binnen een termijn die
zij bepalen of zonder uitstel;
4° als zij zulks in het belang van de werknemers, de gerechtigden of
de sociaal verzekerden nodig achten, elk document opmaken of
overhandigen ter vervanging van de documenten bedoeld in de
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen.
(§ 2. Een vordering tot staken kan, overeenkomstig hoofdstuk VIII
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument ingesteld worden bij
de voorzitter van de rechtbank van koophandel door de Minister die
voor de bedoelde bepalingen bevoegd is.) <W 1993-06-01/31, art.
14, 003; Inwerkingtreding : 01-07-1993>
Art. 4bis
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen kopies nemen, onder welke vorm
ook, van de informatiedagers, bedoeld bij artikel 4, § 1, 2°, c) en d),
of van de informatie die zij bevatten, of zich deze kosteloos laten
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verstrekken door de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers.
§ 2. Wanneer het informatiedragers bedoeld bij artikel 4, § 1, 2°, c),
betreft die toegankelijk zijn via een informaticasysteem mogen de
sociaal inspecteurs, door middel van het informaticasysteem of elk
ander elektronisch apparaat en met de bijstand van hetzij de
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, hetzij van gelijk welke
andere geschikte persoon die beschikt over de nodige of nuttige
kennis over de werking van het informaticasysteem, kopies maken
onder de door hen gewenste vorm van het geheel of een deel van
voormelde gegevens.
Art. 4ter
De sociaal inspecteurs kunnen de informatiedragers bedoeld bij
artikel 4, § 1, 2°, c), in beslag nemen of verzegelen, ongeacht of de
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers al dan niet eigenaar zijn
van deze informatiedragers.
Zij beschikken over deze bevoegdheden wanneer dit noodzakelijk is
voor de opsporing, voor het onderzoek of voor het leveren van het
bewijs van de inbreuken of wanneer het gevaar bestaat dat met deze
informatiedragers de inbreuken worden voortgezet of nieuwe
inbreuken zullen worden gepleegd.
Wanneer de inbeslagname materieel onmogelijk is, worden deze
gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk om deze te kunnen
verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren aan de overheid. In
geval van dringendheid of om technische redenen, kan gebruik
gemaakt worden van dragers, die ter beschikking staan van personen
die gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.
Art. 4quater
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber hetzij niet
aanwezig waren bij de opsporing en het onderzoek bedoeld bij artikel
4, § 1, 2°, c), hetzij daarmee niet vrijwillig instemden, dient de
sociaal inspecteur de werkgever schriftelijk te informeren over het feit
dat die opsporing en dit onderzoek hebben plaats gehad en over de
informatiedragers die werden gekopieerd. Dit geschrift bevat de
gegevens voorzien bij artikel 4quinquies.
Voor de informatiedragers die in beslag werden genomen, wordt
gehandeld overeenkomstig artikel 4quinquies.
Art. 4quinquies
De inbeslagnemingen verricht op basis van het artikel 4ter en de
maatregelen genomen door de sociaal inspecteurs in uitvoering van
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de artikelen 3 en 4, § 1, 2°, e) en f), moeten het voorwerp uitmaken
van een geschreven vaststelling die tegen ontvangstbewijs moet zijn
overhandigd.
Dit is eveneens het geval voor de maatregelen genomen in uitvoering
van artikel 4quater in de bij datzelfde artikel voorziene gevallen
waarin de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber hetzij daarbij
niet aanwezig waren, hetzij daarmee niet vrijwillig instemden.
Dit geschrift moet minstens vermelden :
1° de datum en het uur waarop de maatregelen zijn genomen;
2° de identiteit van de sociale inspecteurs, de hoedanigheid in welke
zij tussenkomen en de administratie tot welke zij behoren;
3° de genomen maatregelen;
4° de weergave van de tekst van de artikelen 15, 16 en 17;
5° de rechtsmiddelen tegen de maatregelen en het bevoegde
gerechtelijk arrondissement;
6° de overheidsinstelling die in geval van hoger beroep moet worden
gedagvaard
Art. 4sexies
§ 1. Ieder persoon die van oordeel is dat zijn rechten geschaad
worden door de inbeslagnemingen verricht ter uitvoering van het
artikel 4ter of door de maatregelen genomen ter uitvoering van
artikelen 3 en 4, § 1, 2°, e) en f), kan beroep instellen bij de
voorzitter van de arbeidsrechtbank.
Dit is eveneens het geval voor de maatregelen genomen in uitvoering
van artikel 4quater in de bij datzelfde artikel voorziene gevallen
waarin de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers hetzij daarbij
niet aanwezig waren, hetzij daarmee niet vrijwillig instemden.
De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding,
overeenkomstig de artikelen 1035 tot 1038, 1040 en 1041 van het
Gerechtelijk Wetboek.
§ 2. De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over het
beroep na het openbaar ministerie te hebben gehoord.
§ 3. De voorzitter van de arbeidsrechtbank oefent een controle uit
over de wettelijkheid van de inbeslagnemingen en de maatregelen
bedoeld bij § 1, eerste en tweede lid, alsook op de opportuniteit van
hun handhaving. Hij kan de volledige of gedeeltelijke opheffing van
de maatregelen bevelen, eventueel onder voorwaarden.
§ 4. Het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de
arbeidsrechtbank is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande ieder
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verhaal en zonder borgstelling, indien de rechter deze niet heeft
bevolen.
Art 5
Wanneer zij zulks nodig achten, delen de sociale inspecteurs de
inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben ingewonnen mee
aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale
zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere
inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht
op andere wetgevingen of met de toepassing van een andere
wetgeving, in de mate dat die inlichtingen laatstgenoemden kunnen
aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast
zijn of met toepassing van een andere wetgeving.
Het is verplicht deze inlichtingen mee te delen wanneer de openbare
instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de
andere inspectiediensten of de andere ambtenaren belast met het
toezicht of met de toepassing van een andere wetgeving erom
verzoeken.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de
uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid
slechts worden meegedeeld mits toestemming van deze laatste.
Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard
mogen slechts worden meegedeeld of gebruikt met inachtneming van
het medisch beroepsgeheim.
Art. 6
Onverminderd het artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op
het politieambt, zijn alle diensten van de Staat, met inbegrip van de
parketten en de griffies der hoven en van alle rechtscolleges, de
gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de
verenigingen waartoe ze behoren, en van de openbare instellingen
die ervan afhangen, alsmede van alle openbare en meewerkende
instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de sociale
inspecteurs, op hun verzoek, alle inlichtingen te geven die
laatstgenoemde nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de
wetgeving waarmee ze belast zijn, alsmede alle boeken, registers,
documenten, schijven, banden of gelijk welke andere
informatiedragers ter inzage voor te leggen en uittreksels,
afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies ervan te
verstrekken.
Alle voornoemde diensten, met uitzondering van de diensten van de
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gemeenschappen en gewesten, zijn gehouden die inlichtingen,
uittreksels, afschriften, afdrukken, uitdraaien, kopies of fotokopies
kosteloos te verstrekken.
De akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen ingewonnen
tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke
overheid mogen evenwel enkel worden meegedeeld met de
uitdrukkelijk toestemming van de rechterlijke overheid.
Art. 7.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De openbare en meewerkende instellingen van sociale
zekerheid, de sociale inspecteurs, de sociale inspecteurs van de
andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het
toezicht op andere wetgevingen, mogen de inlichtingen verkregen op
grond van respectievelijk artikel 5 of 6 gebruiken voor de uitoefening
van alle opdrachten betreffende het toezicht waarmee ze belast zijn.
Art. 8
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten van de
Internationale Arbeidsorganisatie, waar het verdrag nr. 81
betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel,
goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957, gelding heeft, mogen de
sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen
zijn voor de uitoefening van het toezicht waarmee elk van hen belast
is.
Van de inlichtingen die van de arbeidsinspecties van de andere
lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie worden verkregen,
wordt op dezelfde wijze gebruik gemaakt als van de gelijkaardige
inlichtingen die de sociale inspecteurs rechtstreeks inzamelen.
De inlichtingen ten behoeve van de arbeidsinspecties van die
lidstaten worden op dezelfde wijze ingezameld door de sociale
inspecteurs als de gelijkaardige inlichtingen die zij inzamelen voor de
uitoefening van het toezicht waarmee zij zelf belast zijn.
De administraties waartoe de sociale inspecteurs behoren kunnen
eveneens, ter uitvoering van een akkoord dat met de bevoegde
autoriteiten van een lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie
wordt gesloten, op het nationale grondgebied de aanwezigheid
toestaan van ambtenaren van de arbeidsinspectie van die lidstaat om
alle inlichtingen in te zamelen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee laatstgenoemden belast zijn.
De inlichtingen die door een sociale inspecteur in het buitenland
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worden ingezameld in het kader van een akkoord dat met een
lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie is gesloten, kunnen
in dezelfde voorwaarden worden gebruikt als de inlichtingen die hier
te lande door de sociale inspecteurs worden ingezameld.
In uitvoering van een dergelijk akkoord kunnen de administraties
waartoe de sociaal inspecteurs behoren met de arbeidsinspecties van
de andere lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie bedoeld
in het eerste lid, eveneens overgaan tot andere vormen van
wederzijdse bijstand en samenwerking.
Het bepaalde in het eerste tot zesde lid is tevens van toepassing op
de akkoorden gesloten inzake uitwisseling van gegevens tussen de
bevoegde Belgische autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de
Staten die het verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie in de
industrie en de handel, goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957,
niet hebben ondertekend.
Art. 9.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De sociale inspecteurs hebben het recht
waarschuwingen te geven, voor de overtreder een termijn te bepalen
om zich in regel te stellen en processen-verbaal op te maken.
Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel
bewezen is voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht
van de overtreder en, in voorkomend geval, van zijn werkgever,
binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt de
dag na de vaststelling van de overtreding. Wanneer de vervaldag, die
in deze termijn is inbegrepen, een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is, dan wordt deze verplaatst op de eerstvolgende
werkdag.
Voor de toepassing van de termijn bedoeld in het vorig lid, vormen
het geven aan de overtreder van een waarschuwing of het verlenen
van een termijn om zich in regel te stellen geen vaststelling van de
overtreding.
Bij het opmaken van de processen-verbaal kunnen de materiële
vaststellingen verricht door de sociale inspecteurs van een
inspectiedienst, met hun bewijskracht, gebruikt worden door de
sociale inspecteurs van dezelfde dienst, van de andere
inspectiediensten of door de ambtenaren belast met het toezicht op
de naleving van andere wetgevingen.
Art. 10.
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<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening van
hun ambt de bijstand van de gemeentepolitie en van de rijkswacht
vorderen.
Art. 10bis
De door de Koning aangewezen sociaal inspecteurs worden bekleed
met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur.
Art. 10ter
De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, toegekend
aan de door de Koning aangewezen sociaal inspecteurs, kunnen
slechts worden uitgeoefend met het oog op het opsporen en
vaststellen van de inbreuken bedoeld in de wetgevingen waarvoor ze
met het toezicht belast zijn en in de artikelen 433quinquies tot
433octies van het Strafwetboek en in de artikelen 77bis tot
77quinquies van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
De Koning bepaalt de voorwaarden betreffende de vorming van deze
sociaal inspecteurs.
Art. 10quater
Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen, leggen de door de
koning aangewezen sociaal inspecteurs, in handen van de procureurgeneraal
van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af in de
volgende bewoordingen :
« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de
Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk en het mij
opgedragen ambt trouw waar te nemen. ».
Zij kunnen hun bevoegdheden echter ook buiten dit rechtsgebied
uitoefenen.
Bij verandering van woonplaats wordt de akte van eedaflegging
overgeschreven en geviseerd op de griffie van het hof van beroep
bevoegd over het rechtsgebied van de nieuwe woonplaats.
Art. 11.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De sociale inspecteurs moeten de nodige maatregelen
nemen om het vertrouwelijk karakter te respecteren van de sociale
gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben gekregen
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in de uitoefening van hun opdracht en om te verzekeren dat deze
gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun
toezichtsopdracht.
Art. 12.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener
van een klacht of van een aangifte betreffende een overtreding van
de bepalingen van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen,
mogen de sociale inspecteurs in geen enkel geval, zelfs niet vóór de
rechtbanken, de naam van de indiener van deze klacht of van deze
aangifte bekend maken.
Het is hun eveneens verboden aan de werkgever of aan zijn
vertegenwoordiger te onthullen dat ingevolge een klacht of een
aangifte een onderzoek werd ingesteld.
Art. 13.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De sociale inspecteurs mogen geen enkel rechtstreeks
of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen
waarop zij toezicht dienen uit te oefenen.
Art. 13bis
De sociale inspecteurs dienen bij het uitvoeren van hun
toezichtopdracht de voorschriften inzake de plichtenleer te
eerbiedigen.
De Koning bepaalt deze voorschriften van de plichtenleer, na advies
van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de
sociale fraude, bedoeld in artikel 4 van de wet van 3 mei 2003
houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de
illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité
en de Arrondissementscellen.
Art. 14.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Elke beslissing over de strafvordering of over het
opleggen van een administratieve geldboete uit hoofde van een
overtreding van de wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen zal op
hun aanvraag ter kennis worden gebracht van de sociale inspecteurs
die proces-verbaal hebben opgemaakt.
De kennisgeving van deze beslissing aan de sociale inspecteurs,
gebeurt door de zorg, naar gelang van het geval, van het orgaan van
het openbaar ministerie dat deze heeft getroffen, van de griffier van
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de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep die ze
heeft uitgesproken of van de ambtenaar die door de Koning is
aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboeten.
Art. 15.
<W 1994-03-23/30, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-04-1994>
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 269 tot 274 van het
Strafwetboek en van artikel 16 van deze wet :
1° worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie
maanden en met geldboete van 26 tot 500 frank of met één van die
straffen alleen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die
binnen de door de sociale inspecteurs bepaalde termijn, het door
deze laatsten gegeven bevel tot aanplakking van documenten,
bedoeld bij artikel 4, § 1, 3°, van deze wet, niet nakomen;
2° wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar
en met een geldboete van 1 000 tot 5 000 frank of met één van die
straffen alleen, al wie het krachtens deze wet en de
uitvoeringsbesluiten ervan geregelde toezicht verhindert.
De sancties bedoeld in eerste lid zijn niet van toepassing op de
inbreuken op artikel 4, § 1, 2°, d).
Art. 16.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden
en met geldboete van (1000) tot 50.000 frank of met één van die
straffen alleen wordt gestraft, de werkgever, zijn aangestelden of
lasthebbers, die de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van
artikel 3 niet naleven. <W 1994-03-23/30, art. 2, 004;
Inwerkingtreding : 01-04-1994>
Art. 17.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Voor het in artikel 16 bepaalde misdrijf wordt de
geldboete zoveel maal toegepast als er werknemers tewerkgesteld
zijn in strijd met de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van
artikel 3; het bedrag van de geldboete mag evenwel niet hoger zijn
dan 200.000 frank.
Art. 18.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> Bij herhaling binnen één jaar na een vorige
veroordeling kan de straf op het dubbel van het maximum worden
gebracht.
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Art. 19.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de
betaling van de geldboeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers
zijn veroordeeld.
Art. 20.
<W 1998-02-13/32, art. 102, 005; Inwerkingtreding : 01-03-1998>
§ 1. Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met
uitzondering van hoofdstuk V maar met inbegrip van hoofdstuk VII,
zijn toepasselijk op de bij deze wet bepaalde misdrijven.
§ 2. Artikel 85 van voormeld wetboek is toepasselijk op de in deze
wet bepaalde misdrijven zonder dat het bedrag van de geldboete
lager mag zijn dan 40 % van de bij deze wet bepaalde
minimumbedragen.
Art. 21.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> De strafvordering wegens overtreding van de
bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan verjaart
door verloop van (vijf jaar) na het feit waaruit de vordering is
ontstaan. <W 1994-03-23/30, art. 25, 004; Inwerkingtreding : 0104-1994>
Art. 22.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> <wijzigingsbepaling van artikel 1 van W 1971-0630/01>
Art. 23.
<ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 190, 002; Inwerkingtreding :
09-01-1990> <wijzigingsbepaling van artikel 1bis van W 1971-0630/01>
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