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Basisinspectie

– Werking van de preventiestructuren in het dynamisch 

risicobeheersingsysteem (preventiecirkel)

– Concrete controlepunten op de werkvloer
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Basisinspectie

• Betrokkenheid van de partners

– Werkgever

– Hiërarchische lijn

– Interne Dienst voor Preventie en bescherming (IDPB)

– Externe Diest voor Preventie en bescherming (EDPB)

– Comité/ Syndicale afvaardiging/ Rechtstreekse 

werknemersparticipatie
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Basisinspectie 

aandachtspunten
• Welzijnsbeleid

– Globaal preventieplan

– Jaaractieplan

– Arbeidsreglement i.v.m. procedure psychosociale risico’s

– Lijst onderworpen aan gezondheidstoezicht

• Preventiediensten (IDPB/ EDPB)

– Identificatiedocument

– Jaarverslag IDPB

– Verslag interventie EDPB

– Bezoeksverslag/ beleidsadvies

• Rechtstreekse werknemersparticipatie

• Contactgegevens preventieadviseurs
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Basisinspectie 

aandachtspunten
• Keuringsverslagen

– Elektrische laagspanning

– Elektrisch hoogspanning

– Liften

– Heftoestellen (takels, rolbruggen)

• Risicoanalyses

– Chemische agentia

– Brandpreventiedossier

– Moederschapsbescherming
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Basisinspectie 

aandachtspunten
• Arbeidsmiddelen (machines), (vb bewegende delen)

– Aankoopbeleid

– Staat voor beveiligingen

– Instructiekaarten
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Basisinspectie 

aandachtspunten
• Mobiele arbeidsmiddelen (intern transport?)

• Brandpreventiedossier

– Opslag licht ontvlambare producten

– Aangepaste blusmiddelen

– Explosieveiligheidsdocument

– Risicoanalyse

• Werkkledij en persoonlijke 

beschermingsmiddelen

• Sociale voorzieningen

• Eerste hulp
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Klachten
• Bij opname van een klacht wordt klager ingelicht over:

– over zijn recht om onbekend te blijven, (opm: geen contact meer 

mogelijk)

– over het feit dat de inspectie nooit de naam van de klager

vermeldt of meedeelt dat een inspectiebezoek het gevolg is van 

een klacht (Sociaal Strafwetboek)(uitzondering van expliciete 

toestemming van de klager, dit is noodzakelijk bij individuele 

Psychosociale Risico / GPOSG-klacht).

• Opgelet: aangifte klacht bij TWW i.p.v. van werkgever, verlies 

van bescherming tegen ontslag indien klacht via EDPB 

mogelijk was geweest. 

– indien relevant, over de bevoegdheden en de werking van de IDPB 

en/of EDPB met doorverwijzing ernaar.

– over de bevoegdheden en mogelijkheden van TWW met betrekking 

tot de rubriek van de klacht.
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Anonimiteit van de klager!!

• Art 59 van het sociaal strafwetboek: 
Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een 
klacht of van een aangifte betreffende een inbreuk op de 
bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, 
mogen de sociaal inspecteurs in geen enkel geval, zelfs niet 
voor 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.

(sociaal strafwetboek: straf niveau 3 op schaal tot 4)
De sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke

geldboete van 100 tot 1000 euro, hetzij een administratieve geldboete 
van 50 tot 500 euro. (x8)
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Onderzoek

• Gewone klachten: 
– relevante (m.b.t. Welzijn) worden onderzocht 

=> vaststellingen =>besluiten =>product

– Andere bevoegde diensten worden verwittigd

• Klachten met betrekking tot geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag. (GPOSG)
– Doorverwijzing naar PAPA, (klager krijgt enkel 

ontslagbescherming, indien geen PAPA aangeduid door 
WG.)

– Individuele klacht is enkel behandelbaar als klager zijn 
anonimiteit opgeeft (handtekening vereist)

– Geen tussenkomst door TWW in het dossier.

– Toezicht op opvolging van de wettelijk voorziene procedure!



Sancties – bedragen in Sociaal 

strafwetboek met opdeciemen x 8 (in Euro)

Inbreuk Sancties

Gevangenis Straf.geldb. Adm.geldb.

Niveau 1 10-100

80-800

Niveau 2 50-500

400-4000

25-250

200-2000

Niveau 3 100-1000

800-8000

50-500

400-4000

Niveau 4 6m-3j 600-6000

4800-48000

300-3000

2400-24000
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Zonder 
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Na ongeval
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Bedankt voor uw aandacht

VRAGEN?


