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INLEIDING

Naast de reguliere politie zijn er in België, ter handhaving van de rechtsorde, onder meer
ook bijzondere inspectiediensten (BID’s) actief. BID’s kunnen omschreven worden als
diensten die verbonden zijn aan diverse departementen en die toezicht uitoefenen op de
naleving van de bijzondere strafwetten met betrekking tot domeinen als leefmilieu, volksgezondheid, landbouw, economische aangelegenheden, arbeid en tewerkstelling1.
Recent wetenschappelijk onderzoek, gevoerd door onder meer de Universiteit Gent,
toonde reeds aan dat er in België een heel ruime waaier van dergelijke BID’s bestaat. Tevens kwam uit de betrokken studies naar voor dat de wereld van de BID’s – overigens
constant in evolutie – bijzonder divers is: de bijzondere wetten die hen regelen, geven namelijk blijk van, over het geheel van de BID’s gezien, zeer uiteenlopende organisaties,
taakomschrijvingen en bevoegdheden.
Wat dit laatste aspect betreft, werd vastgesteld dat een groot aantal BID’s bevoegdheden
mag ontplooien waarover ook reguliere politiebeambten beschikken én waarvan de aanwending leidt tot inmenging in de individuele rechten en vrijheden van de burger. Vooral
dit gegeven wekte – gelet op zijn taakstelling bepaald in artikel 1, 2de lid van de wet van
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse – de belangstelling van het Vast Comité P.
Daar het Vast Comité P, op basis van artikel 3 van voormelde wet, belast is met de controle inzake de BID’s, rapporteerde het, zoals dit betaamt, over de voormelde vaststelling
aan zijn parlementaire begeleidingscommissie aan de hand van een algemeen overzicht
van de in België bestaande BID’s.
Op grond van deze informatie besloot de voormelde commissie het Vast Comité P te gelasten de inventaris van de BID’s te verfijnen, meer bepaald door deze te actualiseren en
door de verschillende BID’s in kaart te brengen naar onder meer wettelijke grondslag, opdrachten, bevoegdheden en verplichtingen.

1

DE BAETS, Ph., DE KEULENAER, S. en PONSAERS, P., ‘Voorwoord’ in DE BAETS, Ph., DE
KEULENAER, S. en PONSAERS, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen. Een niet ingeloste
belofte, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 11.
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In het kader van deze opdracht gingen verschillende medewerkers van het Vast Comité P
na welke BID’s er anno 2007 in België bestaan, werd per BID de relevante wetgeving verzameld en werd die wetgeving, alsmede informatie beschikbaar op de website van de betrokken diensten, volgens een vast schema geanalyseerd aan de hand van een aantal
punten die alle in verband gebracht kunnen worden met het functioneren van de BID’s
en met de mogelijkheid dat deze diensten ingrijpen in de rechten en vrijheden van de burger. Globaal kan gesteld worden dat hierbij ingezoomd werd op de structuur en de werking van de BID’s, hun opdrachten en – gelet op de insteek van het Vast Comité P –
vooral hun bevoegdheden (controlerend, regulerend, gerechtelijk dan wel administratief
afhandelend) en op het toezicht op hun activiteiten.
Een en ander resulteerde in een overzicht, op de hiervoor geschetste manier, van niet
minder dan – per 1 mei 2007 – 104 BID’s op federaal, gemeenschaps- dan wel gewestniveau, waarvan men een overzicht vindt achterin dit boek. Het moge duidelijk zijn dat, gelet op het steeds groeiend aantal bijzondere strafwetten en gelet op de hiermee veelal
samenhangende wijzigingen in de wereld van de BID’s, het hier een momentopname betreft.
In dit nummer uit de reeks Cahiers Vast Comité P wordt de analyse van de federale BID’s
in het Nederlands gepubliceerd: de analyse geeft een stand van zaken weer van de wetgeving per 1 januari 2007. Het twaalfde nummer uit voormelde reeks bevat de Franstalige
versie van de in dit cahier voorliggende analyses, nummer dertien de doorsnedes van de
Vlaamse en Brusselse BID’s en nummer veertien deze van de BID’s uit de Franstalige gemeenschap, het Waalse gewest en de Duitstalige gemeenschap.
Elk cahier is bovendien vergezeld van een cd-rom, die de digitale versie van het betrokken
boek bevat en die als surplus enerzijds de tekst van de relevante wetsbepalingen en anderzijds – waar voorhanden – de legitimatiekaart, gebruikt door de betrokken BID, weergeeft. Aan te stippen valt dat de cd-rom bij dit cahier en bij het twaalfde nummer zowel
de Nederlandstalige als de Franstalige versie van de analyses van de federale BID’s bevat.
Volledig in de geest van de hogervermelde opdrachtsbepaling door de parlementaire begeleidingscommissie van het Vast Comité P zijn de fiches van de respectieve BID’s puur
beschrijvend opgevat. Gelet op de insteek van de potentiële inmenging door de BID’s in
de individuele rechten en vrijheden van de burger werd in essentie gefocust op de inspecteurs als dusdanig, eerder dan op de dienst waarvan zij deel uitmaken. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer in de context van een bepaalde bijzondere strafwet voorzien is in
een systeem van administratieve boetes, maar aan de inspecteurs niet de macht werd toevertrouwd om deze op te leggen, deze bevoegdheid in beginsel niet aangeduid zal zijn.

10
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Naar de lezing van de fiches toe dienen nog twee zaken vermeld te worden.
Vooreerst is het zo dat het aankruisen van de rubrieken op de fiches in eerste orde gebeurde op basis van een letterlijke lezing van de respectieve wetten. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat, wanneer de wet spreekt van een doorzoeking, de rubriek
‘doorzoekingen verrichten’ aangekruist werd, zonder dat onder meer via rechtspraak- en
literatuurstudie nagegaan werd of een en ander niet eerder of ook als een bevoegdheid tot
huiszoeking gekwalificeerd zou moeten worden. De fiche, zoals opgesteld op basis van
de wetgeving, werd nadien telkens voorgelegd aan de betrokken BID die de inhoud ervan
kon fiatteren dan wel aanpassen aan de hand van zijn ervaringen. In die zin zijn de voorliggende analyses, naast door de wet, ook door de praktijk geschraagd. De aandachtige lezer zal merken dat er bij bepaalde BID’s rubrieken aangekruist zijn, zonder dat evenwel
in een noot verwezen wordt naar een wettelijke basis. Dit resulteert uit de voormelde manier van werken: het betekent dat in de geschetste hypothese voor hetgeen aangekruist
werd, er geen wettelijke basis voorligt, maar dat hetgeen waarvoor de aangekruiste rubriek
staat in de praktijk toch voorkomt. Voor alle duidelijkheid dient nog aangehaald te worden dat in het kader van deze analyse onder de noemer ‘Regulerende bevoegdheid’ verstaan wordt de bevoegdheden die verder reiken dan het louter controlerende en waardoor
de betrokken BID zelf in staat gesteld wordt om tussen te komen door een bepaalde
maatregel op te leggen.
Ten tweede is het van belang op te merken dat onder de rubriek ‘Toezichthoudend orgaan’ enkel informatie vermeld wordt die specifiek is voor de betrokken BID. Zo zal bijvoorbeeld niet telkens aangegeven worden dat het Vast Comité P of de rechterlijke macht
bevoegd is om een of andere vorm van toezicht uit te oefenen; dit geldt namelijk voor
elke BID.
We hopen dat dit cahier, alsmede de andere aangekondigde cahiers, zullen bijdragen tot
een groter inzicht in het bonte landschap dat de wereld van de BID’s is en derhalve tot
meer transparantie terzake. Dat dit laatste gewenst is, moge duidelijk blijken uit het colloquium dat het Vast Comité P, samen met uitgeverij Politeia, op 19 december 2006 onder de titel ‘De bijzondere inspectiediensten’ organiseerde2. Mogelijk kan het vierluik aan
cahiers ook het debat aanzwengelen over de oplossingen ter verhoging van die breed ge-

2

Zie het verslagboek terzake: PEETERS, W., BOURDOUX, Giles L. en PONSAERS, P. (Eds.), De
bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia, 2006, 230 p. Zie voor een rapportering over de op voormelde studiedag gevoerde discussie met de talrijke aanwezigen: PEETERS, W., GOOSSENS, F. en
BRÜLS, A., “De wereld van de bijzondere inspectiediensten: heel gevarieerd, te weinig transparant”, Politiejournaal & Politieofficier, 2007, nr. 6, pg 10-15.

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

11

Cahier 4 Comite P.fm Page 12 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

steunde vraag om meer transparantie. Hierbij komt het ons alvast voor dat één van de
mogelijke remedies hiervoor de creatie van een kaderwet inzake de BID’s is3. Bij deze
spreken we dan ook de hoop uit dat alle betrokken actoren bereid zijn terzake hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het Vast Comité P wil hiertoe alvast een bijdrage leveren.
Brussel, 1 juni 2007
Namens het Vast Comité P
Walter Peeters
Vast lid Vast Comité P

3

12

Zie in dit verband: BOURDOUX, Giles L. en GOOSSENS, F., “Het Comité P en de BID’s: reflecties over de noodzaak dan wel wenselijkheid van scherpstelling van de controlebevoegdheid, onder
andere in functie van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid” in PEETERS, W.,
BOURDOUX, Giles L. en PONSAERS, P. (Eds.), De bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia,
2006, p. 189-190; PEETERS, W. en GOOSSENS, F., “De bijzondere inspectiediensten: meer transparantie gevraagd”, De orde van de dag, 2007, te verschijnen; PEETERS, W. en GOOSSENS, F., “Op
weg naar een kaderwet voor de bijzondere inspectiediensten”, Vigiles, 2007, te verschijnen.
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1.1 DIRECTIE PRIVATE VEILIGHEID
I. Algemene omschrijving

De Directie Private Veiligheid maakt deel uit van de
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid
van de FOD Binnenlandse Zaken.
De private veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals
politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij
tot het voorkomen van misdaad.
De vijf sectoren waarmee de Directie Private Veiligheid zich bezighoudt zijn: de bewaking, de beveiliging, de private opsporing, de veiligheidsdiensten en
het veiligheidsadvies.

II. Coördinaten

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel
Tel.: 02/557.34.81
Fax: 02/557.34.90
E-mail: private.veiligheid@ibz.fgov.be
Website: www.vps.fgov.be
www.vigilis.be

III. Personeelsbezetting

De Directie Private Veiligheid bestaat uit 37 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en de bijzondere veiligheid4, de wet van 19 juli 1991
tot regeling van het beroep van privé-detective en
hun uitvoeringsbesluiten

4

Vroeger de ‘Algemene Rijkspolitie’.
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V. Bevoegdheden
V. I). Inzake het toezicht op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van
de private en de bijzondere veiligheid
1. Algemeen:

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en de bijzondere veiligheid voorziet in een aantal
verplichtingen voor de bewakingsondernemingen,
de interne bewakingsdiensten, de beveiligingsondernemingen, de veiligheidsdiensten en de ondernemingen voor veiligheidsadvies.
De leden van de Directie Private Veiligheid die met
dat doel door de minister van Binnenlandse Zaken
worden aangewezen, zijn gemachtigd om toezicht te
houden op de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
쏔 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

16

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de minister, bijvoorbeeld
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere
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4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid

6 De staking van een handeling bevelen die een
inbreuk uitmaakt

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

7. Andere

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: minnelijke schikking
6
쏔
6
6

6 Bijzondere regeling voor het toezicht op de veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij
6 De bijstand van de politie vorderen

V. II). Inzake het toezicht op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van
het beroep van privé-detective
1. Algemeen:

De wet van 19 juli 1991 voorziet in een aantal verplichtingen voor het uitoefenen van het beroep van
privé-detective. De leden van de Directie Private
Veiligheid die met dat doel door de Minister van
Binnenlandse Zaken worden aangewezen, zijn gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing
van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau
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6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: het Rijksregister
3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de minister, bijvoorbeeld
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie,
hulpofficier van de procureur des Konings쏔
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
쏔
6

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning
쏔 Andere

7. Andere

6 De bijstand van de politie vorderen
6 Overmaking van inlichtingen aan de overheid
over een uitgevoerde of lopende opdracht die
noodzakelijk zijn voor de nationale veiligheid,
de handhaving van de openbare orde en het
voorkomen of opsporen van strafbare feiten

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Binnenlandse Zaken

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)
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IX. Varia

6 Plicht tot geheimhouding

X. Organigram

De Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid is één van de vijf Algemene Directies van de
FOD Binnenlandse Zaken5.
Ze ontstond eind 2002 uit de samensmelting van
een aantal diensten van de vroegere Algemene
Rijkspolitie met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid.
De Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid telt 220 medewerkers. De directeur-generaal
stuurt zeven directies en diensten aan. Een aantal
cellen werd gegroepeerd in een horizontale steundienst die rechtstreeks aan de directeur-generaal
rapporteert.
Naast deze horizontale steundienst omvat de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid zes
verticale directies en diensten: (1) de Directie Publieke Veiligheid; (2) het Vast Secretariaat voor het
Preventiebeleid; (3) de Voetbalcel; (4) de Directie
Private Veiligheid; (5) de Directie Politiebeheer en
(6) de Directie Geschillen federale politie.

5

De vier andere Algemene Directies zijn: ‘Instellingen en Bevolking’; ‘de Civiele Veiligheid’; ‘het Crisiscentrum’ en ‘Vreemdelingenzaken’.
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1.2 VOETBALCEL
I. Algemene omschrijving

De Voetbalcel maakt deel uit van de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid6 van de FOD
Binnenlandse Zaken.

II. Coördinaten

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid
Voetbalcel
Waterloolaan 76
1000 Brussel
Tel.: 02/557.34.05
Fax: 02/557.34.11
E-mail: celfoot@ibz.fgov.be
Website: www.vps.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De Voetbalcel bestaat uit 14 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag

De Voetbalcel werd in 1999 opgericht door
artikel 14 van het Koninklijk besluit van 15 juni
1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden voorziet in een aantal
verplichtingen voor zowel de supporters als de organisatoren.
In dit kader kunnen de door de Koning aangewezen
personeelsleden administratieve sancties (geldboete,
onmiddellijke inning en stadionverbod) opleggen
aan de supporters en de organisatoren die de wet
overtreden. De voetbalcel staat eveneens in voor de
coördinatie van het veiligheidsgebeuren rond voet-

6

Vroeger de ‘Algemene Rijkspolitie’.
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balwedstrijden en wordt betrokken op verschillende
internationale fronten betreffende het dossier voetbalveiligheid.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6
쏔
쏔
쏔
6
6
쏔
쏔
6

Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Geen bijzondere bewijswaarde – ten titel van loutere informatie
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: het Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
6

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Æ Na mededeling van het proces-verbaal tot
vaststelling van een administratief sanctioneerbaar feit
쏔 Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

22

6
6
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
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쏔 vergunning
6 Andere: administratief stadionverbod
7. Andere

6 Het houden van een bestand van stadionverboden

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Binnenlandse Zaken

VIII. Legitimatiekaart

쏔7 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid is één van de vijf algemene directies van de
FOD Binnenlandse Zaken8.
Ze ontstond eind 2002 uit de samensmelting van
een aantal diensten van de vroegere Algemene
Rijkspolitie met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid.
De Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid telt 220 medewerkers. De directeur-generaal
stuurt zeven directies en diensten aan. Een aantal
cellen werd gegroepeerd in een horizontale steundienst die rechtstreeks aan de directeur-generaal
rapporteert.
Naast deze horizontale steundienst omvat de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid zes
verticale directies en diensten: (1) de Directie Publieke Veiligheid; (2) het Vast Secretariaat voor het

7
8

Nota bene: in de praktijk bestaat er een legitimatiekaart maar deze is niet het voorwerp van een wettelijke verplichting.
De vier andere Algemene Directies zijn: ‘Instellingen en Bevolking’; ‘de Civiele Veiligheid’; ‘het Crisiscentrum’ en ‘Vreemdelingenzaken’.
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Preventiebeleid; (3) de Voetbalcel; (4) de Directie
Private Veiligheid; (5) de Directie Politiebeheer en
(6) de Directie Geschillen federale politie.

24
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1.3 DIENST VREEMDELINGENZAKEN – GERECHTELIJKE SECTIE
I. Algemene omschrijving

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is belast
met het beheer van de geïmmigreerde bevolking,
namelijk de toegang van de vreemdelingen tot het
grondgebied (in eerste instantie), hun verblijf, hun
vestiging, evenals met de verwijderingsmaatregelen.
In februari 2002 gaf de minister van Binnenlandse
Zaken zijn akkoord om binnen de DVZ over te
gaan tot de oprichting van een zogenaamde ‘gerechtelijke sectie’.
De ‘gerechtelijke sectie’ is belast met het opsporen
en het vaststellen van de misdrijven tegen de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Deze sectie verzamelt bewijzen van de misdrijven
en levert de daders over aan de rechterlijke overheden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering. Verder waakt ze over de
correcte toepassing van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de uitvoeringsbesluiten ervan.

II. Coördinaten

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Vreemdelingenzaken
Directie Inspectie, Gerechtelijke sectie
World Trade Center II
Antwerpsesteenweg 59B
1000 Brussel
Tel.: 02/206.13.00
Fax: 02/206.14.55
E-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be
Website: www.dofi.fgov.be
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III. Personeelsbezetting

13 personeelsleden

IV. Wettelijke grondslag

(a) De wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in het
bijzonder artikel 819;
(b) Artikel 11 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De ‘gerechtelijke sectie’ neemt deel aan acties (zowel
controle, politionele als gerechtelijke acties) op het
terrein gericht tegen mensenhandel, mensensmokkel, huisjesmelkerij en zwartwerk.
De voornaamste werkingsgebieden van de ‘gerechtelijke sectie’ zijn: prostitutie, telefoonwinkels,
nachtwinkels, exotische restaurants, land- en tuinbouw, openbaar vervoer, bedelarij, huisjesmelkerij
en rondtrekkende dadergroeperingen.
Haar voornaamste externe partners zijn: de politie
(zowel federaal als lokaal), de inspectiediensten
(bijv. de sociale inspectie, de inspectie van de sociale
wetten, de RVA, de economische inspectie...), en de
Veiligheid van de Staat.
De ‘gerechtelijke sectie’ ondersteunt de genoemde
diensten tevens met analyse en praktische raadgevingen met betrekking tot bepaalde fenomenen in
het kader van de vreemdelingenproblematiek.

9

26

De Gerechtelijke sectie treedt veelal op ter ondersteuning van de politiediensten en de sociale
inspectiediensten. Bij autonoom optreden zullen haar leden private plaatsen enkel met de toestemming van de bewoners kunnen betreden.
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V.a). Het opsporen en het vaststellen van de misdrijven tegen de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Geen bijzondere bewijswaarde – ten titel van loutere informatie
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: toegang tot het
register van de identiteitskaarten + machtiging
tot het gebruik van het identificatienummer van
het Rijksregister van de natuurlijke personen

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
6

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere: ter ondersteuning van de politiediensten en de sociale inspectiediensten

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des
Konings
쏔
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
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6 Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere:…
7. Andere

6 Verplichting tot geheimhouding
6 Informatieuitwisseling10

V.b). Het toezicht op de toepassing en de bewaking van de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten:
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht (ter ondersteuning) van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

10

Op vraag van de bevoegde diensten, waartoe de politiediensten, de sociale inspectiediensten en de
gerechtelijke overheden behoren, verricht de Gerechtelijke sectie opzoekingen in de administratieve
dossiers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook kan worden gewezen op artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering dat stelt dat iedere ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis
krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, verplicht is daarvan dadelijk bericht te geven aan de
procureur des Konings en aan die magistraten alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal
en akten te doen toekomen.
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6 Andere: ter ondersteuning van de politiediensten, van de inspectiediensten of van de Veiligheid van de Staat
4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: het verlenen van een termijn
om zich in regel te stellen

7. Andere

6
6
6
6

VI. Jaarverslag

611

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister die bevoegd is voor de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dit is de minister van
Binnenlandse Zaken.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Verplichting tot geheimhouding
6 Informatie-uitwisseling

11

De bijstand van de politie vorderen
Opname van identiteit
Stalen nemen en meenemen
Het maken van foto’s, film- en video-opnamen

Als onderdeel van het jaarverslag van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken.
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X.Organigram

DVZ is één van de vijf Algemene Directies van de
FOD Binnenlandse Zaken12.
De directeur-generaal DVZ stuurt zeven Directies
aan: (1) de Directie Centra; (2) de Directie Verwijdering; (3) de Directie Toegang en Verblijf; (4) de Juridische Directie; (5) de Directie Inspectie; (6) de
Directie Asiel en (7) de Directie Logistieke diensten.
De ‘gerechtelijke sectie’ ressorteert onder de Directie Inspectie.
Naast deze verticale Directies zijn een aantal cellen
gegroepeerd in horizontale steundiensten die rechtstreeks aan de directeur-generaal rapporteren, namelijk: de cel kennisbeheer (communicatie- en
documentatiedienst); de multifunctionele cel en het
secretariaat van de directeur-generaal.

12

De vier andere Algemene Directies zijn: ‘Instellingen en Bevolking’; ‘de Civiele Veiligheid’; ‘het Crisiscentrum’ en ‘Vreemdelingenzaken’.
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1.4 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE
I. Algemene omschrijving

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(F.A.N.C.) is verantwoordelijk voor het toezicht en
de controle van de overheid wat stralingsbescherming en nucleaire veiligheid betreft. Het Agentschap is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (instelling van openbaar nut van
categorie C).
Het Agentschap heeft als opdracht erover te waken
dat de bevolking en het leefmilieu op een efficiënte
manier beschermd worden tegen de gevaren van ioniserende stralingen. In dit verband stelt het agentschap wetten en reglementen voor en waakt het
erover dat deze nageleefd worden. Het onderzoekt
de aanvragen tot het bekomen van allerhande soorten vergunningen en neemt of stelt beslissingen
voor, eventueel na advies van zijn ‘Wetenschappelijke Raad’ of andere adviesorganen. Het verzekert het
toezicht, de controle en de inspecties op alle handelingen en activiteiten die het gebruik van ioniserende
stralingen inhouden. Het Agentschap ziet er tevens
op toe dat nucleaire stoffen enkel gebruikt worden
voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn (nonproliferatie en fysieke bescherming).
Het Agentschap neemt deel aan de werkzaamheden
van internationale organisaties en instanties, zoals
de Europese Unie en de Internationale Organisatie
voor Atoomenergie, waar internationale richtlijnen,
aanbevelingen en verordeningen worden opgesteld.
Het Agentschap beheert het meetnet ‘Telerad’ voor
de nucleaire controle op het Belgisch grondgebied.
Het zal tevens een belangrijke rol spelen bij het in
werking stellen van de nucleaire noodplannen. Dit
in het bijzonder wat de evaluatie van de gevolgen
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van een ongeval en de crisiscommunicatie naar de
bevolking en de media betreft.
Het Agentschap is belast met de samenstelling van
een wetenschappelijke en technische documentatie.
Het dient ook neutrale en objectieve informatie inzake stralingsbescherming en nucleaire veiligheid te
verspreiden. Het Agentschap stimuleert en coördineert tevens de onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden in deze domeinen.
II. Coördinaten

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(F.A.N.C.)
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel.: 02/289.21.11
Fax: 02/289.21.12
E-mail: info@fanc.fgov.be
Website: www.fanc.fgov.be

III. Personeelsbezetting

115 personeelsleden, onder wie 22 nucleaire
inspecteurs

IV. Wettelijke grondslag

Het F.A.N.C. werd opgericht door de wet van
15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voort-spruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle.
Het Agentschap is volledig operationeel sinds
1 september 2001. Op die datum is het Koninklijk
besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van
de ioniserende stralingen in werking getreden. Door
dit besluit wordt de wet van 15 april 1994 effectief
uitgevoerd en worden de uitvoeringsmodaliteiten
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betreffende de opdrachten van het Agentschap duidelijk omschreven13.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De taken van het Agentschap als controlerende
overheid worden verzekerd door het Departement
‘toezicht en controle’. Deze entiteit van het Agentschap controleert of de vergunningshouders zich
strikt houden aan de uitgevaardigde regelgeving in
het algemeen en aan de voorwaarden opgelegd in de
afgeleverde vergunningen in het bijzonder. Het
Agentschap beschikt hiertoe over een korps van nucleaire inspecteurs, die over politionele bevoegdheden beschikken om desnoods proces-verbaal op te
stellen over de vastgestelde inbreuken en deze aan
de gerechtelijke instanties te kunnen overmaken.
Bij het uitoefenen van hun onderzoeksopdrachten
en bij de vaststelling van overtredingen van de wet
en haar uitvoeringsbesluiten, kunnen de nucleaire
inspecteurs, voorzien van bewijsstukken ter rechtvaardiging van hun ambt, overgaan tot een onderzoek, een controle en een verhoor en tot het
verzamelen van alle informatie die ze noodzakelijk

13

Dit besluit bevat het overgrote gedeelte van de Belgische reglementering op het vlak van de
bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen. Het
toepassingsgebied van deze materie is veel ruimer dan in het verleden en omvat praktisch alle situaties en menselijke handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen inhouden
en dit zowel voor wat betreft de bescherming van de werkers als de bevolking als het leefmilieu. In
het bijzonder worden de risico’s verbonden aan de natuurlijke radioactiviteit (bijvoorbeeld radon)
geïntegreerd in de reglementering. Het dient vermeld te worden dat op militair vlak ook een specifiek doch gelijkaardig reglement van toepassing is. Verder zijn een aantal algemene maatregelen
betreffende de arbeidsgeneeskunde opgenomen in andere koninklijke besluiten die onder de
bevoegdheid vallen van de ambtenaren van de FOD Tewerkstelling en Arbeid. De uitgebreide
beschrijving van het nationale noodplan voor nucleaire ongevallen maakt eveneens het voorwerp
uit van een ander besluit. Dit nieuwe reglement verzekert de omzetting van alle Europese richtlijnen inzake stralingsbescherming, in het bijzonder de richtlijnen van 1996 en 1997 die de normen
ter bescherming van de bevolking, de werkers en het leefmilieu aanzienlijk strenger maken, in het
bijzonder deze met betrekking tot de bescherming van de patiënten in het kader van medische
blootstelling.
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achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de wetgeving waarop zij het toezicht houden, inderdaad worden nageleefd.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: het Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid:

34

6 Alle maatregelen treffen om de bronnen van ioniserende stralingen, die gevaar zouden kunnen
opleveren voor de volksgezondheid of het leefmilieu, onschadelijk te maken.
6 Alle vereiste spoedmaatregelen treffen wat betreft de vervoermiddelen en verpakkingen die
niet beantwoorden aan de voorschriften van de
besluiten genomen ter uitvoering van de wet.
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere
6
6
6
쏔

7. Andere:

6 Identiteit vaststellen
6 Vaststellingen doen door het maken van foto’s,
film- of video-opnamen
6 Informatie-uitwisseling

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Binnenlandse Zaken, door bemiddeling van een regeringscommissaris.
De procureur-generaal bij het hof van beroep ten
aanzien van de nucleaire inspecteurs aan wie de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings wordt
toevertrouwd.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Plicht tot vertrouwelijkheid

X. Organigram

Het Agentschap wordt bestuurd door een Raad van
bestuur waarvan de leden (evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen) op voorstel van de regering
worden aangesteld door de Koning.
De directeur-generaal wordt eveneens op voorstel
van de regering aangesteld door de Koning. Hij
wordt bijgestaan door drie departementshoofden
(‘Regelgeving en Vergunningen’, ‘Toezicht en Controle’, ‘Administratie en Financieen’).
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De personeelsformatie van het Agentschap bestaat
enerzijds uit aangeworven deskundigen en anderzijds uit ter beschikking gestelde ambtenaren en
deskundigen van verschillende federale overheidsdiensten (Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu; Tewerkstelling en Arbeid; Buitenlandse
Zaken en Justitie).
Voor verdere details: zie organigram (toestand op
1 september 2006).
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2.1 KANSSPELENCOMMISSIE
I. Algemene omschrijving

De Kansspelcommissie wordt bij de FOD Justitie
opgericht als een advies-, beslissings- en controleorgaan inzake kansspelen.
Haar opdracht bestaat erin:
(1) adviezen te verstrekken aan de regering en het
parlement over wetgevende of regelgevende initiatieven met betrekking tot de kansspelen, de kansspeleninrichtingen en de bescherming van de
spelers;
(2) beslissingen te nemen inzake vergunningen voor
de exploitatie van casino's, speelautomatenhallen,
drankgelegenheden, alsook inzake vergunningen gegeven aan het personeel van de casino's en automatenhallen en aan de leveranciers en herstellers van
speelautomaten;
(3) controles uit te voeren inzake kansspelen;
(4) de vergunninghouders te controleren en hen, zo
nodig, sancties op te leggen, en
(5) de bescherming te verzekeren van de spelers en
de gokkers.

II. Coördinaten

FOD Justitie
Kansspelcommissie
Kantersteen 47
1000 Brussel
Tel.: 02/504.00.40
Fax: 02/504.00.66
E-mail: ksc-cjh@just.fgov.be
Website: www.gamingcommission.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De Kansspelcommissie bestaat uit 13 leden – onder
wie een magistraat die het voorzitterschap
waarneemt – en evenveel plaatsvervangende leden.
Naast de voorzitter telt de commissie twee vertegenwoordigers van de minister van Justitie14, twee
vertegenwoordigers van de minister van Financiën,
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twee vertegenwoordigers van de minister van Economische Zaken, twee vertegenwoordigers van de
minister van Binnenlandse Zaken, twee vertegenwoordigers van de minister van Volksgezondheid
en twee vertegenwoordigers van de minister tot
wiens bevoegdheid de Nationale loterij behoort (dit
is Financiën).
De Commissie wordt bijgestaan door een secretariaat samengesteld uit 22 ambtenaren van de FOD
Justitie evenals door drie deskundigen die gedetacheerd zijn uit de federale politie.
IV. Wettelijke grondslag

De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspeleninrichtingen en de bescherming van de spelers.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

Voor de uitoefening van haar taken kan de commissie een beroep doen op deskundigen. Ze kan een of
meer van haar leden of van de personeelsleden van
haar secretariaat belasten met de uitvoering van een
onderzoek ter plaatse.
De voorzitter en de leden van de commissie en van
het secretariaat, die ambtenaar zijn en die te dien
einde door de Koning zijn aangewezen, hebben de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie,
hulpofficier van de procureur des Konings.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

14

42

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen

Eén Nederlandstalige en één Franstalige.

FOD Justitie

Cahier 4 Comite P.fm Page 43 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: het bevolkingsregister en het strafregister
6
6
6
6
6

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
6

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket, bijvoorbeeld
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere: bijv. heterdaadsituatie

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid:

Voorlopig of definitief verbod van
exploitatie van een of meer kansspelen
Ontzegging van de toegang tot de speelzalen van
kansspelinrichtingen

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling
6 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
6 Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van een identificatiekaart
쏔 Andere
7. Andere

6 De bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag

6
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VII. Toezichthoudend orgaan

De ministers van Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Volksgezondheid en
de Minister tot wiens bevoegdheid de Nationale Loterij behoort.
De procureur-generaal bij het hof van beroep ten
aanzien van de ambtenaren van het secretariaat van
de Kansspelcommissie aan wie de hoedanigheid van
officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de
procureur des Konings wordt toevertrouwd.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Verplichting tot vertrouwelijkheid
6 Aangifte bij de procureur des Konings van de
misdrijven waarvan ze kennis heeft
6 Verplichting voor de politiediensten en administratieve diensten van de Staat om alle bijkomende inlichtingen die de commissie voor de
vervulling van haar opdracht nodig acht, mee te
delen
6 Mededelingsplicht aan de minister van Financieen inzake fiscale fraude
6 Systeem van informatieverwerking voor spelers
aan wie de toegang tot de speelzalen van kansspelinrichtingen klasse I en II is ontzegd

X. Organigram

44

FOD Justitie

Cahier 4 Comite P.fm Page 45 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

3.

FOD FINANCIËN

Cahier 4 Comite P.fm Page 46 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Cahier 4 Comite P.fm Page 47 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

3.1 ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN
I. Algemene omschrijving

De Administratie der Douane en Accijnzen is een
fiscale administratie binnen de FOD Financiën die
instaat voor een belangrijk deel van de inkomsten
van de federale Staat, sommige gedefederaliseerde
instellingen en de Europese Unie. Zo is ze onder
meer verantwoordelijk voor de inning van invoerrechten, landbouwheffingen, BTW bij invoer, accijnzen, vergunningsrecht, openingsbelastingen op
slijterijen van gegiste dranken…
Ze oefent eveneens controle uit op een waaier van
niet-fiscale reglementeringen waarvan bij overtreding ervan de feiten dienen aangegeven te worden
bij het parket. Meestal gaat het hier om reglementeringen op economisch, financieel en sanitair gebied
die nauw aansluiten bij de inning van belastingen en
die betrekking hebben op goederencontrole, zoals
de controle op afvalstoffen, beschermde plant- en
diersoorten, namaakgoederen, precursoren, hormonen en de strijd tegen de handel in verdovende middelen. In andere gevallen gaat het om controles die
samen met de goederencontrole kunnen worden
uitgevoerd, zoals de controle op het eurovignet, het
bezoldigd vervoer en de verkeersbelasting.
Deze controles situeren zich niet meer aan de buitengrenzen van de Europese Unie maar kaderen in
de beveiliging van de hele logistieke keten van productie tot levering.
Samengevat vervult de douane drie hoofdfuncties:
(1) een stopfunctie: door het stoppen van goederen
bij de door- en uitvoer en bij het binnenbrengen van
goederen in het douanegebied van de gemeenschap;
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(2) een toezichtfunctie: door toezicht uit te oefenen
op goederen die onder een douanestelsel zijn geplaatst;
(3) een invorderingsfunctie: door het innen van belastingen bij het in het vrije verkeer brengen.
II. Coördinaten

FOD Financiën
Administratie der Douane en Accijnzen
North Galaxy, Koning Albert II-laan 33/ bus 37
1030 Brussel
Tel.: 02/336.31.31
Fax: 02/336.17.13
E-mail: info.douane@minfin.fed.be
Website: www.fiscus.fgov.be

III. Personeelsbezetting

4.519 personeelsleden, onder wie 4.153 statutair en
366 contractueel

IV. Wettelijke grondslag

Het Koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende
coördinatie van de algemene bepalingen inzake
douane en accijnzen.
Daarnaast houdt de Administratie der Douane en
Accijnzen toezicht op de naleving van een aantal bijzondere wetgevingen op allerlei gebieden, onder ander:
– De wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen
reglementen;
– De wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, psychotrope stoffen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen
en psychotrope stoffen;
– De besluitwet van 6 oktober 1944 ter inrichting
van de controle op alle mogelijke overdrachten

48
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

van goederen en waarden tussen België en het
buitenland;
De wet van 12 april 1957 waarbij de Koning
wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee;
De wet van 11 september 1962 betreffende de
in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;
Het Koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari
1965, betreffende de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en
houdende aanduiding der ambtenaren gelast te
waken over de toepassing van de hierboven vermelde wet;
De wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
De wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;
De wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;
Het Koninklijk besluit van 2 april 1975 houdende politiereglement betreffende de exploitatie
van de taxidiensten;
De wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
De wet van 28 december 1983 betreffende de
vergunning voor het verstrekken van sterke
drank;
De dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
Het Koninklijk besluit van 13 mei 1987 houdende uitvoering van Verordening (EEG)
nr. 3820/85 van de Raad van de Europese Ge-
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–

–
–

–

–

–

–
–
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meenschappen van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer;
De wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-,
uit-, en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materiaal en daaraan verbonden technologie;
Het Koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen;
Het Koninklijk besluit van 23 maart 1995 tot
aanduiding van de ambtenaren belast met het
toezicht op de uitvoering van de wet van
9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de
consumenten, alsmede van haar uitvoeringsbesluiten;
Het Koninklijk besluit van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olieen gasgestaakte centraleverwarmingsketels;
De wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de
dierlijke producten;
Het Koninklijk besluit van 27 november 1998
betreffende de normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan;
Het Koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg;
Het Koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som
bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
6 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
6 Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
6 Gebruik van dwang
6 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: Centraal strafregister en Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: de verbeurdverklaring; het sluiten der fabrieken of werkplaatsen
6
쏔
6
쏔
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7. Andere

6 Wapendracht
6 Toepassing van bijzondere opsporingsmethoden (observatie en informantenwerking) en van
andere onderzoeksmethoden (uitgestelde tussenkomst)
6 Het nemen van monsters
6 Bevoegdheid om dadingen aan te gaan over alle
misdrijven waarop de algemene wet inzake
douane en accijnzen van toepassing is, en over
overtreding van de bijzondere wetten betreffende de heffing van de accijnzen
6 Bevoegdheid om iedere rechtsvordering wegens
overtredingen, fraudes en misdrijven, waartegen
bij de wetten inzake douane en accijnzen, straffen zijn bepaald in te stellen en te vervolgen

VI. Jaarverslag

615

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Financiën
De procureur-generaal bij het hof van beroep ten
aanzien van de ambtenaren aan wie de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings wordt toevertrouwd.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6
6
6
6

Plicht tot geheimhouding
Plicht tot samenwerking
Terbeschikkingstelling aan de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur teneinde hen bij
te staan in de uitvoering van hun taken

15

Het opstellen van een jaarverslag door de Administratie der douane en accijnzen beantwoordt niet
aan een wettelijke verplichting, maar kadert in de cultuur van transparantie van de FOD Financiën.
Het fungeert eveneens als communicatiemiddel, zowel op intern als op extern vlak. Dit jaarverslag
wordt opgenomen als onderdeel van het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen van de FOD Financiën (Zie www.fiscus.fgov.be).
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6 Terbeschikkingstelling in de schoot van de federale politie teneinde deze bij te staan in de bestrijding van de economische en financiële
criminaliteit
X. Organigram

In november 2000 werd een nieuwe structuur voor
de FOD Financiën goedgekeurd met drie Algemene
Administraties (Belastingen en Invordering; Patrimoniumdocumentatie en Thesaurie) en daaronder
verschillende Algemene Directies.Zo zal de Administratie Douane en Accijnzen overgaan in een nieuwe Algemene Directie Douane en Accijnzen,
ressorterend onder de Algemene Administratie Belastingen en Invordering.
Voor verdere details, zie het organigram van de
FOD Financiën (vóór en na Coperfin).
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Organigram vóór Coperfin
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Organigram na Coperfin
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3.2 ADMINISTRATIE VAN DE ONDERNEMINGS- EN
INKOMENSFISCALITEIT
I. Algemene omschrijving

De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) is een fiscale administratie
binnen de FOD Financiën.
Deze heeft als voornaamste opdracht de inkomsten-belastingen en de BTW te vestigen. Dit betekent dat zij de juistheid van de door de
belastingplichtigen ingediende aangifte controleert
door middel van een grondige en polyvalente verificatie van de fiscale toestand (op het vlak van de
inkomstenbelastingen en BTW) van de belastingplichtigen.

II. Coördinaten

FOD Financiën
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF)
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 – bus 25
1030 Brussel
Tel.: 02/576.21.11
Fax: 02/576.17.67
Website: www.fiscus.fgov.be

III. Personeelsbezetting

17.076 personeelsleden waarvan 15.668 statutair.

IV. Wettelijke grondslag

Artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-198016, zoals
vervangen door artikel 95 van de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen

16

Referentietoestand op 30 november 2005.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De AOIF en haar ambtenaren hebben de bevoegdheden die door de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen worden
verleend aan de fiscale administraties en aan hun
ambtenaren.
De door een fiscale wetgeving toegekende bevoegdheden mogen evenwel slechts worden gebruikt om
de belasting te controleren die het voorwerp is van
die wetgeving.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:
2. a) In de BTW-sector:
6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen17
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank18

17

18

De ambtenaren van de administratie die de belasting op de toegevoegde waarde onder haar
bevoegdheid heeft, hebben de bevoegdheid verklaringen of getuigenissen op te nemen. Veelal worden deze opgenomen in het in artikel 59, § 1 van het BTW-Wetboek bedoelde proces-verbaal (infra).
De ambtenaren van de administratie die de belasting op de toegevoegde waarde onder haar
bevoegdheid heeft, hebben het recht op toegang tot externe gegevensbanken zoals o.a. de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister.

58

FOD Financiën

Cahier 4 Comite P.fm Page 59 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

2. b) In de sector van de directe belastingen
6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Zo ja, bewijswaarde? Ter waarde van loutere inlichting
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank19
3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

19
20

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning20
쏔 Andere

6
쏔
쏔
6

Idem.
Op het vlak van de BTW bestaan er bijvoorbeeld vergunningen die afwijkingen voorzien op
bepaalde BTW-principes en die, mits aan de terzake gestelde voorwaarden is voldaan, uitgereikt
worden door de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid
heeft. In geval van vastgestelde overtredingen en/of het niet naleven van de voorziene bepalingen,
wordt de vergunning ingetrokken. Eventueel wordt eerst nog de mogelijkheid geboden binnen een
bepaalde periode de toestand te regulariseren.
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7. Andere

6 Vaststelling van inbreuken op de besluitwet van
6 oktober 1944 ter inrichting van de controle op
alle mogelijke overdrachten van goederen en
waarden tussen België en het buitenland + inbeslagneming van de litigieuze waarden alsmede
de vervoermiddelen

VI. Jaarverslag

621

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Financiën

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar aanstellingsbewijs op cd-rom)

IX. Varia

6 Plicht tot geheimhouding
6 Wederzijdse bijstand tussen de belastingsbesturen van de lidstaten van de Europese Unie
6 Verplichting tot medewerking opgelegd aan de
bestuurdiensten van de Staat
6 Terbeschikkingstelling aan de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur teneinde hen bij
te staan in de uitvoering van hun taken
6 Terbeschikkingstelling in de schoot van de federale politie teneinde deze bij te staan in de bestrijding van de economische en financiële
criminaliteit

X. Organigram

In november 2000 werd een nieuwe structuur voor
de FOD Financiën goedgekeurd met drie Algemene
Administraties (Belastingen en Invordering; Patrimoniumdocumentatie en Thesaurie) en daaronder
verschillende Algemene Directies.

21

Het opstellen van een jaarverslag door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit beantwoordt niet aan een wettelijke verplichting maar kadert in de cultuur van transparantie van
de FOD Financiën. Het fungeert eveneens als communicatiemiddel, zowel op intern als op extern
vlak. Dit jaarverslag wordt opgenomen als onderdeel van het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen van de FOD Financiën.
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Zo zal de AOIF overgaan in drie nieuwe Algemene
Directies ‘particulieren’, ‘KMO’ en ‘Grote Ondernemingen’ binnen de Algemene Administratie Belastingen en Invordering.
Voor verdere details, zie het organigram van de
FOD Financiën (vóór en na Coperfin).
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Organigram vóór Coperfin
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O rganigram na Coperfin
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3.3 ADMINISTRATIE VAN DE BIJZONDERE
BELASTINGSINSPECTIE
I. Algemene omschrijving

De Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) is sinds 1 april 1979 operationeel als
fiscale administratie binnen de FOD Financieen.
Naast de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit (AOIF) die instaat voor het toezicht op de juistheid van de door de belastingplichtigen ingediende aangifte, is de Administratie van de
Bijzondere Belastingsinspectie belast met het onderzoek en de beteugeling van de ernstige en georganiseerde fiscale fraude, evenals met de
ontmanteling van frauduleuze mechanismen en
constructies.
Hoewel haar optreden in de meeste gevallen betrekking heeft op de inkomstenbelastingen en de BTW,
strekt haar bevoegdheid zich niettemin uit tot het
geheel van de belastingen die door de FOD Financiën worden geïnd.
In het kader van hun opdracht kunnen deze ambtenaren eveneens genoodzaakt zijn dossiers van bonafide belastingplichtigen te controleren, met het oog
op het verzamelen van gegevens of inlichtingen met
betrekking tot belastingplichtigen die van fraude
verdacht worden.

II. Coördinaten

FOD Financiën
Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie
(BBI)
North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 – bus 48
1030 Brussel
Tel.: 02/336.26.11
Fax: 02/336.17.74
E-mail: aca.bbisi@minfin.fed.be
Website: www.fiscus.fgov.be
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III. Personeelsbezetting

478

IV. Wettelijke grondslag

Artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie en haar ambtenaren hebben de bevoegdheden die door de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen
worden verleend aan de fiscale administraties en aan
hun ambtenaren.
De door een fiscale wetgeving toegekende bevoegdheden mogen evenwel slechts worden gebruikt om
de belasting te controleren die het voorwerp is van
die wetgeving.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: het Centraal
Strafregister en het Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
6

66

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere: op basis van artikel 322 van het WIB 92
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4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings22
5. 6 Regulerende bevoegdheid

6 Rechtzetting van de fiscale toestand

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere
6
쏔
쏔
쏔

7. Andere

쏔…

VI. Jaarverslag

623

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Financiën
De procureur-generaal bij het hof van beroep ten
aanzien van de ambtenaren aan wie de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings wordt toevertrouwd.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar aanstellingsbewijs op cd-rom)

IX. Varia

6 Terbeschikkingstelling aan de procureur des
6 Konings of de arbeidsauditeur teneinde hen bij
te staan in de uitvoering van hun taken
6 Terbeschikkingstelling in de schoot van de federale politie teneinde deze bij te staan in de be-

22

23

In geval van terbeschikkingstelling aan de Procureur des Konings of de arbeidsauditeur teneinde
hen bij te staan in de uitvoering van hun taken en in geval van terbeschikkingstelling in de schoot
van de federale politie teneinde deze bij te staan in de bestrijding van de economische en financiële
criminaliteit (zie infra).
Het opstellen van een jaarverslag door de Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie
beantwoordt niet aan een wettelijke verplichting, maar kadert in de cultuur van transparantie van de
FOD Financiën. Dit jaarverslag wordt opgenomen als onderdeel van het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering van de FOD Financiën.
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strijding van de economische en financiële
criminaliteit
X. Organigram

In november 2000 werd een nieuwe structuur voor
de FOD Financiën goedgekeurd met drie Algemene
Administraties (Belastingen en Invordering; Patrimoniumdocumentatie en Thesaurie) en daaronder
verschillende Algemene Directies.
Zo zal de Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie overgaan in een nieuwe Algemene Directie ‘Fraudebestrijding’, ressorterend onder de
Algemene Administratie Belastingen en Invordering.
Voor verdere details, zie het organigram van de
FOD Financiën (vóór en na Coperfin).
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Organigram vóór Coperfin
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Organigram na Coperfin
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3.4 ALGEMENE ADMINISTRATIE
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
I. Algemene omschrijving

Vóór de reorganisatie van de FOD Financiën was
de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie gekend als de AKRED, de ‘Administratie van
het Kadaster, de Registratie en de Domeinen’24.
De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie groepeert de voornaamste houders en beheerders van patrimoniale informatie van de
Federale Staat België. Ze is geboren uit de fusie tussen de voormalige Administratie van het Kadaster
en de sector van de Registratie en de Domeinen van
de Administratie van de BTW, de Registratie en de
Domeinen, met inbegrip van de Hypotheekbewaringen.

II. Coördinaten

FOD Financiën
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33/50
1030 Brussel
Informatieambtenaar (F)
Tel.: 02/336.28.53
Fax: 02/336.17.52
Informatieambtenaar (N)
Tel.: 02/336.35.98
Fax: 02/336.17.52
Website: http://fiscus.fgov.be

24

Deze laatste was zelf het resultaat van de fusie tussen de Administratie van het Kadaster en de sector van de Registratie en de Domeinen, die vroeger deel uitmaakte van de Administratie van de
BTW, de Registratie en de Domeinen.
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III. Personeelsbezetting

6.300 agenten

IV. Wettelijke grondslag

Het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Wetboek der successierechten, het
Wetboek diverse rechten en taksen en hun uitvoeringsbesluiten.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie is belast met het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie (vooral immobiliën) evenals
met het instellen en innen van diverse taksen zoals
de registratie- en successierechten.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: Centraal Strafregister en Rijksregister van de natuurlijke personen

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
6
쏔
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Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere
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4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere

쏔…

VI. Jaarverslag

625

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Financiën
De procureur-generaal bij het hof van Beroep ten
aanzien van de ambtenaren bekleed met de functie
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier
van de procureur des Konings.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Ter beschikking staan van de procureur desKonings of de arbeidsauditeur teneinde hen bij te
staan in de uitvoering van hun taken
6 Ter beschikking staan van de federale politie
teneinde haar bij te staan in de bestrijding van
de economische en financiële criminaliteit
6 Verplichting tot verlenen van medewerking aan
de bestuursdiensten van de Staat
6 Beroepsgeheim

25

Sinds 2003 maken de activiteiten van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie het
voorwerp uit van een jaarverslag dat losstaat van het jaarverslag van de Algemene administratie
Belastingen en Invordering.
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X. Organigram

In november 2000 werd een nieuwe structuur goedgekeurd voor de FOD Financiën.
Ze is samengesteld uit drie Algemene administraties
(Belastingen en Invordering, Patrimoniumdocumentatie en Thesaurie) en verschillende Algemene
directies.
Zo is de AKRED de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie geworden, bestaande uit vijf
Algemene directies: (1) Patrimoniumdiensten;
(2) Niet-fiscale invordering;(3) Opmetingen
en
waarderingen; (4) Informatieverzameling en -uitwisseling; (5) Rechtszekerheid.
Voor meer inlichtingen, zie het onderstaande organigram van de FOD Financiën (voor en na Coperfin).
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Voor Coperfin
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Na Coperfin
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4.

FOD MOBILITEIT EN VERVOER
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4.1 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND – DIENST
CONTROLE VAN HET WEGVERVOER
I. Algemene omschrijving

De Dienst Controle van het Wegvervoer houdt zich
in hoofdzaak bezig met het voorkomen en beteugelen van de overtredingen inzake het goederen- en
personenvervoer over de weg. De controles gebeuren zowel in de ondernemingen als op de wegen. De
Dienst Controle staat tevens in voor het toezicht op
de naleving van de reglementering betreffende de
tussenpersonen in het goederenverkeer. De controles hebben een drievoudig doel:
– Het bevorderen van de verkeersveiligheid;
– Het waarborgen van een gezonde concurrentie
onder alle ondernemingen;
– Het vrijwaren van correcte sociale werkomstandigheden voor de bestuurders.

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
Dienst Controle van het Wegvervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.05
E-mail: info.trans@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De personeelsformatie voorziet in 20 bedrijfscontroleurs en 52 wegcontroleurs.

IV. Wettelijke grondslag

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste
verordeningen, wetten en besluiten die aan de basis
liggen van de activiteiten van de Dienst Controle:
– Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
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–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

80

Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg;
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de raad
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer;
Koninklijk besluit van 13 mei 1987 houdende
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3820/85
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard
voor het wegvervoer;
Verordening 3821/85/EEG van de Raad van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer;
Koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende
uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/
85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer;
Koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende
de inning en de consignatie van een som bij het
vaststellen van sommige inbreuken inzake het
vervoer over de weg;
Besluitwet van 30 december 1946 betreffende
het bezoldigd vervoer van personen over de
weg met autobussen en met autocars;
Wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten;
Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en
autocar;
Koninklijk besluit van 10 december 2003 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg;
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–
–

–

–

–
–

–

Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer
van zaken over de weg;
Wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet
van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van
zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;
Wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut
van de tussenpersonen op het gebied van het
goederenvervoer;
Koninklijk besluit van 10 juni 1985 betreffende
de inning en de consignatie van een som bij de
vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar
uitvoeringsbesluiten;
Koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende
het vervoer van zaken over de weg;
Koninklijk besluit van 23 maart 2006 ter uitvoering van de richtlijn 2004/112/EG van de
Commissie van 13 december 2004 en tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 oktober
1988 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG
van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende
uniforme procedures voor de controle op het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;
Koninklijk besluit van 27 maart 2006 tot wijziging van de Koninklijke besluiten van 24 maart
1997, 19 juli 2000 en 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som
bij de vaststelling van sommige overtredingen

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden van de Dienst Controle worden
bepaald in de regelgeving waarvoor de controleambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving ervan (zie supra).
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2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen, identiteitscontrole
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank: Strafregister

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
6
쏔
6

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning
쏔 Andere

7. Andere:

쏔

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit
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VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

–
–

X. Organigram

De Dienst Controle hangt rechtstreeks af van het
Directoraat-generaal Vervoer te Land en beschikt
over een autonome handelingsbevoegdheid, gescheiden van de bevoegdheden van de Directie
Wegvervoer.

Beroep doen op de openbare macht
Informatieverzameling
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4.2 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND – DIRECTIE
INTERMODALITEIT, DIENST VERVOER VAN GEVAARLIJKE
GOEDEREN
I. Algemene omschrijving

De dienst staat in voor de toepassing op ons grondgebied van de internationale en nationale bepalingen
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg en per spoor.

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
Directie Intermodaliteit – Dienst Vervoer van gevaarlijke goederen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.39.16
Fax: 02/277.40.47
E-mail: info.trans@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Zes controleambtenaren

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

–

Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.);
Wet van 10 augustus 1960 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg (A.D.R.) en van de bijlagen, ondertekend op 30 september 1957, te Genève;
Koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad
van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;
Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de
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–

–
–

–

–

–

–

–

86

weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;
Koninklijk besluit van 11 juli 2001 tot omzetting van artikel 5 van de richtlijn 94/63/EG van
het Europees Parlement en de Raad van
20 december 1994 betreffende de beheersing
van de uitstoot van vluchtige organische stoffen
(VOS) als gevolg van de opslag van benzine en
de distributie van benzine vanaf terminals naar
benzinestations;
Koninklijk besluit van 14 maart 2002 betreffende vervoerbare drukapparatuur;
Koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende
de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;
Ministerieel besluit van 11 oktober 1999 betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke
goederen van de klasse 1;
Ministerieel besluit van 23 december 2002 tot
bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld
in artikel 48bis 2 van het Koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Ministerieel besluit van 4 juli 2003 betreffende
de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die
van klasse 1 en 7 over de weg vervoeren;
Ministeriële Omzendbrief van 23 december
2002 betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke
goederen (A.D.R.);
Koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende
de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van
veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of
over de binnenwateren
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden zoals bepaald in de regelgevende
teksten waarvoor de controleambtenaren belast zijn
met het toezicht op de naleving ervan (zie supra).

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
쏔 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief; in synergie met de politie
Op klacht van derden
In opdracht van …
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning of consignatie
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere
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7. Andere:

쏔

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

De controleambtenaren oefenen de controles uit
aan de hand van een controlelijst.
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4.3 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND – DIRECTIE
SPOORVERVOER
I. Algemene omschrijving26

De Directie Spoorvervoer heeft tot doel het spoorwegaanbod en de investeringen in deze sector te ondersteunen. Zij draagt bij tot de spoorpolitiek, zowel
op nationaal als op internationaal vlak, door te
trachten twee gerelateerde doelstellingen te bereiken: (1) het uitbreiden van het marktaandeel en
(2) de verbetering van de veiligheid, de stiptheid en
de kwaliteit van de dienstverlening. Zij neemt deel
aan de coördinatie van de andere vormen van openbaar vervoer die onder de bevoegdheid van de gewestregeringen ressorteren.
De Directie Spoorvervoer behandelt ook de economische, financiële, budgettaire, administratieve en
technische aspecten van het spoorwegvervoer. In
dit opzicht speelt zij een belangrijke rol in de relatie
tussen de Staat en de NMBS-Groep. Zij waakt ook
over de naleving van de respectieve beheerscontracten die afgesloten werden tussen de Staat en de drie
entiteiten van de NMBS-Groep: NMBS Holding,
NMBS en Infrabel.
Ze is vooral verantwoordelijk voor de vastleggingen
en de ordonnancering van de begrotingsbedragen
die de Staat aan de drie entiteiten stort. Bovendien
controleert zij systematisch de correcte uitvoering
van het jaarlijkse programma van investeringen, met
speciale aandacht voor het programma dat gefinancierd is door de Staat.
Verder is ze bevoegd voor de uitwerking van en het
toezicht op de toepassing van de reglementaire teksten, en in het bijzonder de omzetting in Belgisch

26

Informatiebron: www.mobilit.fgov.be.
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recht van de Europese wetgeving. Met het openstellen van de Europese markt, de vermenigvuldiging
van de uitwisselingen en de opkomst van een meer
en meer concurrentieel systeem, versterkt de
Directie Spoorvervoer haar aanwezigheid op de
vergaderingen van de internationale organisaties.
Ze zorgt voor de uitreiking van vergunningen aan
spoorwegondernemingen met een maatschappelijke
zetel in België overeenkomstig de regels betreffende
de toegang tot het beroep en tot de markt.
II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
Directie Spoorvervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.05
E-mail: info.trans@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

90

De reglementering betreffende de spoorwegen

De bevoegdheden zoals bepaald in de regelgevende
teksten waarvoor de ambtenaren van de Directie
Spoorvervoer belast zijn met het toezicht op de naleving ervan (zie punt V.7).
6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen: identiteitscontrole
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
FOD mobiliteit en vervoer

Cahier 4 Comite P.fm Page 91 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van …
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 De ambtenaren houden toezicht op de naleving
van volgende regelgeving:
– Wet van 25 juli 1891 houdende herziening der
wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen, wet van 12 april 1835 rakende de tolrechten en de reglementen van politie nopens
de ijzeren weg en hun uitvoeringsbesluiten;
– Koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per
spoor, met uitzondering van de radio-actieve
stoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan;
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–

Koninklijk besluit van 3 april 2000 betreffende
de interoperabiliteit van het trans-Europees
hogesnelheidsspoorwegsysteem;
– Koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de
spoorweginfrastructuur en de uitvoeringsbesluiten ervan;
– Koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V
en VI van het Koninklijk besluit van
12 maart 2003 betreffende de voorwaarden
voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur;
– Koninklijk besluit van 5 juli 2005 houdende
goedkeuring van het beheerscontract gesloten
tussen de Staat en de naamloze vennootschap
van publiek recht N.M.B.S. Holding;
– Koninklijk besluit van 5 juli 2005 houdende
goedkeuring van het beheerscontract gesloten
tussen de Staat en de naamloze vennootschap
van publiek recht Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen;
– Koninklijk besluit van 5 juli 2005 houdende
goedkeuring van het beheerscontract gesloten
tussen de Staat en de naamloze vennootschap
van publiek recht Infrabel
6 Schouwing van vervoermiddelen
VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

Aangifte van misdrijven bij de politie

92

FOD mobiliteit en vervoer

Cahier 4 Comite P.fm Page 93 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

X. Organigram
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4.4 DIRECTORAAT-GENERAAL VERVOER TE LAND – DIRECTIE
BINNENVAART
I. Algemene omschrijving

De Directie Binnenvaart staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van de reglementering betreffende de binnenvaart die te maken heeft met de
uitvoering van een vervoersactiviteit en ze houdt administratief toezicht op de naleving ervan.

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land
Directie Binnenvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.36.45
Fax: 02/277.40.46
E-mail: info.trans@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting

11.4 FTE

IV. Wettelijke grondslag

De reglementering betreffende de binnenvaart

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden zoals bepaald in de regelgevende
teksten waarvoor de ambtenaren van de Directie
Binnenvaart belast zijn met het toezicht op de naleving ervan (zie punt V.7).

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
쏔 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
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6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank
3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de minister van Mobiliteit
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 27Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
6

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 De ambtenaren houden toezicht op de naleving
van volgende regelgeving:
– Wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning
voor de exploitatie van binnenvaartuigen en be-

27

Er zijn enkele ambtenaren van de Directie Binnenvaart die beschikken over een mandaat van
gerechtelijke politie en indien naar aanleiding van de behandeling van dossiers of het raadplegen
van eigen of andere gegevensbestanden onregelmatigheden worden ontdekt, zouden deze ambtenaren een onderzoek kunnen instellen en proces-verbaal opmaken. In de praktijk verkiest men echter deze gevallen te melden aan de Inspectie Binnenvaart en Pleziervaart (binnen de Directie
Scheepvaartcontrole van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer) vermits de ambtenaren van
deze dienst beschikken over meer middelen om een onderzoek op het terrein in te stellen en vermits dit meestal aangewezen is om bevestiging te krijgen over een eventuele onregelmatige situatie.
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–

–

–

–

–

treffende de financiering van het Instituut voor
het transport langs de binnenwateren;
Koninklijk besluit van 16 januari 1996 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren;
Koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;
Koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende
invoering van de vrije bevrachting en de vrije
prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren;
Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor
het besturen van binnenvaartuigen bestemd
voor het goederen- en personenvervoer;
Koninklijk besluit van 14 mei 1993 houdende
bepaalde voorwaarden tot deelname aan het
vervoer over de scheepvaartwegen van het Rijk.

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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4.5 DIRECTORAAT-GENERAAL MOBILITEIT EN
VERKEERSVEILIGHEID
I. Algemene omschrijving

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid verzekert de veiligheid op de weg en in het
verkeer. De met het toezicht belaste ambtenaren
controleren de correcte toepassing en naleving van
de regelgeving inzake technische controle van voertuigen. Ze controleren tevens de voorwaarden van
vergunningen voor uitzonderlijk vervoer.

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.05
E-mail: info.mob@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

Het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

Bevoegdheden toegekend door de wet van
21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen
ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten
voldoen.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
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쏔
6
쏔
쏔
6

Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

100

6 Toezicht op de naleving van:
– Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische eisen
waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen;
– De wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen
reglementen
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Opsporen en vaststellen van de inbreuken op het
Koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat
in het wegvervoer
Uitreiking van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer, namelijk het vervoer van voorwerpen waarvan
de afmetingen of de massa de vastgestelde maxima
overschrijden
Controle van de tachograaf en de installatie ervan
VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

–

–

De met het toezicht belaste ambtenaren kunnen
proeven uitvoeren of doen uitvoeren op voertuigen, voertuigonderdelen of veiligheidstoebehoren;
Zij mogen fabricagegeheimen niet in het gedrang brengen.
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4.6 DIRECTORAAT-GENERAAL LUCHTVAART – DIENST
INSPECTIE
I. Algemene omschrijving

De Directie Inspectie van het Directoraat-generaal
Luchtvaart treedt preventief op tegen criminaliteit
en terrorisme en werkt hiervoor wetgeving uit. Ze
verzekert de certificatie van het personeel van de
luchtvaart- en luchthaveninspecties.
De Directie Inspectie coördineert tevens de luchtvaartbeveiliging op nationaal vlak en ze controleert
de naleving van de beveiligingsvoorschriften.
Daarnaast wordt toegezien op de naleving van de
luchtvaartreglementering op Belgische luchthavens
en op buitenlandse luchthavens wat de Belgische
luchtvaartmaatschappijen betreft.

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart – Directie Inspectie
Communicatiecentrum Noord – 2de verdieping
Vooruitgangstraat 80, bus 5
1030 Brussel
Tel.: 02/277.43.11
Fax: 02/277.42.59
E-mail: civilair@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

–

–

De wet van 27 juni 1937 houdende herziening
van de wet van 16 november 1919, betreffende
de regeling der Luchtvaart;
De wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van
de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de
spoorwegpolitie in de federale politie;
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–

Koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot
regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden zoals bepaald in de wet van
27 juni 1937

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen en identiteit controleren
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
6 Fouillering: veiligheidscontrole
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van …
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
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6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 Toegang aan boord ontzeggen
6 Stalen nemen en ontleden

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia
–
–

–
–

Aangifte van misdrijven;
Coördinatie met en tussen de luchthaveninspectiediensten; met betrekking tot de uitoefening
van bepaalde bevoegdheden staan de personeelsleden van de luchthaveninspecties onder
het gezag van de ambtenaren van de luchtvaartinspectie;
Medewerking van de politiediensten;
Geheimhoudingsplicht.
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4.7 DIRECTORAAT-GENERAAL MARITIEM VERVOER – DIRECTIE
SCHEEPVAARTCONTROLE
I. Algemene omschrijving

De missie van het Directoraat-generaal Maritiem
Vervoer omvat het ondersteunen van de ontwikkeling van een Belgisch federaal, Europees en wereldwijd scheepvaartbeleid en het uitvoeren van dat
beleid ten dienste van de samenleving en van het
land. De Directie Scheepvaartcontrole is één van de
operationele entiteiten van het Directoraat-generaal
Maritiem Vervoer.
De met scheepvaartcontrole belaste ambtenaren
van de Directie Scheepvaartcontrole staan in voor
het toezicht op de naleving van de reglementering
inzake scheepvaart en zijn gegroepeerd in volgende
diensten: Port State Control, HAZMAT en Inspectie Binnenvaart en Pleziervaart

II. Coördinaten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer
Directie Scheepvaartcontrole
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: 02/277.31.11
Fax: 02/277.40.51
E-mail: dg.mar@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

III. Personeelsbezetting

46 personeelsleden van de Directie Scheepvaartcontrole zijn belast met inspectieopdrachten.

IV. Wettelijke grondslag

–

–

Wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van
de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de
spoorwegpolitie in de federale politie;
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot wijziging
en opheffing van diverse Koninklijke besluiten
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met betrekking tot de gedeeltelijke overheveling
van het korps van de zeevaartpolitie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur naar de
federale politie.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De uitvoering van en de controle op de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake scheepvaart

2. Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen en identiteitscontrole
쏔 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
108
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쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere: de controleambtenaren zijn
bevoegd alle nodige maatregelen van
administratieve aard te nemen om de
betreffende wetten en reglementen te
doen naleven en om de veiligheid van
de scheepvaart te verzekeren.
7. Andere:

6 De met de scheepvaartcontrole belasteambtenaren hebben tevens volgendebevoegdheden:
– Het opmaken van de monsterrollen;
– Het aan- en afmonsteren van zeelieden;
– Het opstellen van de wettelijke of reglementaire
documenten bij het verlies van de bemanning of
een gedeelte ervan;
– De controle over de naleving van de wettelijke
of reglementaire bepalingen inzake de veiligheid
van de schepen en de scheepvaart, daaronder
begrepen de verkeersregeling;
– De controle over de wettelijke of reglementair
voorgeschreven documenten, zowel met betrekking tot de schepen als de opvarenden;
– In het algemeen, alle andere handelingen van
administratieve of bestuursrechtelijke aard met
betrekking tot de scheepvaart, met uitzondering
van de politiemaatregelen bedoeld in artikel 3,
1°, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
6 Toezicht op de naleving van onder meer volgende regelgeving:
– Koninklijk besluit van 4 juni 1999:
1° betreffende de inschrijving en de registratie
van de pleziervaartuigen; 2° tot wijziging van
het Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de registratie van de zeeschepen; 3° tot
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–

–

–

–

–

–

–
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wijziging van het koninklijk besluit van
4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee,
de havens en de stranden van de Belgische kust;
Koninklijk besluit van 1 december 1999 inzake
de registratie van de opvarenden van passagiersschepen;
Koninklijk besluit van 23 oktober 2001 betreffende de invoering van een geharmoniseerde
veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli
1973 houdende zeevaartinspectiereglement;
Koninklijk besluit van 11 maart 2002 inzake
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen
worden gebruikt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die
geen internationale reis maken en die uitsluitend
in een beperkt vaargebied langs de kust varen en
van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;
Koninklijk besluit van 12 maart 2003 houdende
handhaving van de verplichte arbeidstijd voor
zeevarenden aan boord van schepen die Belgische havens aandoen;
Wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de
zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser;
Koninklijk besluit van 29 februari 2004 inzake
gemeenschappelijke voorschriften en normen
voor met de inspectie en controle van schepen
belaste organisaties en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;
Koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.
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VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Mobiliteit

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

–

–

De ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole kunnen de kapiteins en schippers van alle
schepen verzoeken alle wettelijke of reglementaire documenten voor te leggen die zij aan
boord moeten hebben;
De controleambtenaren doen aangifte bij de politiediensten van misdrijven waarvan ze tijdens
de uitoefening van hun bevoegdheden kennis
krijgen.

X. Organigram
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5. FOD VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU
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5.1 DIRECTORAAT-GENERAAL LEEFMILIEU –
INSPECTIEDIENSTEN
I. Algemene omschrijving

Het Directoraat-generaal Leefmilieu staat in voor
een geïntegreerd en preventief federaal milieubeleid
als voortrekker van duurzame ontwikkeling om een
kwaliteitsvol leefmilieu te verzekeren. De belangrijkste milieubevoegdheden worden uitgeoefend
door de Gewesten, maar ook de federale overheid,
in casu het Directoraat-generaal Leefmilieu, behoudt belangrijke bevoegdheden.
Het Directoraat-generaal Leefmilieu spitst zijn activiteiten toe op:
– Het geïntegreerde productbeleid;
– De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in uitvoering van de verbintenissen in
het kader van het Kyoto-protocol;
– Het beleid rond het op de markt brengen van
nieuwe chemische producten;
– De inspectie van deze producten: commercialisering, erkenning en gebruik;
– Het preventiebeleid rond de risico’s die het gevolg zijn van niet-ioniserende stralingen (bijv.
gsm) en geluidsoverlast;
– De registratie van de doorvoer van afvalstoffen
en de controle daarop;
– De coördinatie van het internationale milieubeleid;
– De bescherming van de Noordzee.
Op al deze domeinen intensifieert het Directoraatgeneraal zijn initiatieven. Tegelijkertijd speelt het
een belangrijke rol in de coördinatie tussen alle partijen die bij het milieubeleid betrokken zijn: andere
federale overheidsdiensten en vooral de drie Gewesten.
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II. Coördinaten

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu
Inspectiedienst
Eurostation blok II
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.95.61
Fax: 02/524.96.36
E-mail: info@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De leiding berust bij de adviseur, die in de binnendienst wordt bijgestaan door twee attachés en één
administratief medewerker. In de buitendienst werken zes inspecteurs en vijf statutaire technisch
deskundigen (voorheen gezondheidscontroleurs genoemd, onder wie momenteel drie operationeel in
Vlaanderen, voor Wallonië wordt in vervanging van
twee FTE voorzien). Daarnaast werd in het begin
van de jaren negentig een 35-tal personen aangeduid
om inbreuken inzake afvaltransporten op te sporen
en te rapporteren. Het betreffen ambtenaren die
verbonden zijn aan de FOD Financiën en die op basis van een samenwerkingsakkoord opdrachten uitvoeren voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu.

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

116

Wet van 21 december 1998 betreffende de
productnormen ter bevordering van duurzame
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid;
Wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
Koninklijk besluit van 16 november 2000 tot
aanduiding van de ambtenaren van de Dienst
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–

voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten;
Wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de
uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De inspectiedienst van het Directoraat-generaal
Leefmilieu is aangewezen om de overtredingen op
de federale milieuwetgeving en -normen op te sporen en vast te stellen conform de bevoegdheden zoals bepaald in de wet van 21 december 1998
betreffende de productnormen ter bevordering van
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere
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4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: Tijdelijke inbezitneming tegen
ontvangstbewijs voor onderzoek

7. Andere:

6 Vernietiging van producten
6 Noodmaatregelen treffen
6 Monsterneming

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid en de minister
van Leefmilieu

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
X. Organigram

Het Directoraat-generaal Leefmilieu bestaat uit
zes diensten die elk onderverdeeld zijn in een aantal
cellen: (1) internationale zaken waaronder de cel
marien milieu; (2) productbeleid; (3) risicobeheersing; (4) inspectie; (5) klimaat en (6) office management.
De inspectiedienst is opgesplitst in een binnendienst
en een buitendienst. In de binnendienst gebeurt,
naast de coördinatie en ondersteuning, ook de administratieve controle van de aanmeldingen van de
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doorvoer van afvalstoffen en de bewaking van de
Paardenmarkt, een munitiestortplaats uit WO I
voor onze kust.
De buitendienst is opgesplitst in drie cellen:
(1) controle op de doorvoer van afvalstoffen;
(2) controle op het op de markt brengen van biociden en pesticiden en (3) inspectie van het op de
markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten.
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5.2 DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING –
DIENST INSPECTIE CONSUMPTIEPRODUCTEN,
DIERENWELZIJN EN CITES, CEL CONSUMPTIEPRODUCTEN
I. Algemene omschrijving

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
staat in voor het voorbereiden van de politiek en
voor het vastleggen van regels en normen inzake gezondheids- en kwaliteitsaspecten van alle producten
die in de verschillende stappen van de voedselketen
voorkomen.
De Cel Consumptieproducten is bevoegd voor onder meer tabaksproducten, cosmetica, gebruiksartikelen met een fysiologische werking, detergenten en
aerosolen, zowel wat beleid als controle betreft.

II. Coördinaten

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES
Eurostation Blok II – 7E22
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.74.51
Fax: 02/524.74.99
E-mail: apf.inspection@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Dertien (gezondheids)controleurs en één (gezondheids)inspecteur

IV. Wettelijke grondslag

–

–

Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers
op het stuk van de voedingsmiddelen en andere
producten;
Koninklijk besluit van 1 december 1977 tot
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de voedingsmiddelen en
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andere producten, bedoeld in de wet van
24 januari 1977.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Cel Consumptieproducten van het DG Dier,
Plant en Voeding ziet toe op de uitvoering van de
bepalingen van de wet van 24 januari 1977 en de uitvoeringsbesluiten ervan conform de bevoegdheden
die erin worden bepaald.
De dienst voert in hoofdzaak toezicht uit op de naleving van verschillende wetten en reglementen, met
name deze aangaande:
– Cosmetica: normering van producten en proeven;
– Tabak: controle op de normen inzake etikettering en samenstelling van tabaksproducten,
controle op de handel in tabaksproducten (verkoopsverbod aan min 16-jarigen), controle op
de tabaksreclame, controle op het rookverbod.

2. Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
6 Op klacht van derden
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6 In opdracht van het parket
6 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere
4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 Monsterneming
6 Afleveren van certificaten
6 Controle van transporten en vervoermiddelen

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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5.3 DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING –
DIENST INSPECTIE CONSUMPTIEPRODUCTEN,
DIERENWELZIJN EN CITES, CEL DIERENWELZIJN
I. Algemene omschrijving

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
staat in voor het voorbereiden van de politiek en
voor het vastleggen van regels en normen inzake gezondheids- en kwaliteitsaspecten van alle producten
die in de verschillende stappen van de voedselketen
voorkomen.
De Cel Dierenwelzijn ziet toe op de bescherming
van het welzijn van gezelschapsdieren, proefdieren
en dierentuindieren.

II. Coördinaten

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES
Eurostation Blok II – 7E22
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.74.51
Fax: 02/524.74.99
E-mail: apf.inspection@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Teininspecteurs-dierenartsen

IV. Wettelijke grondslag

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en de uitvoeringsbesluiten ervan

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Cel Dierenwelzijn van het DG Dier, Plant en
Voeding staat in voor het opsporen en vaststellen
van de overtredingen op de wet van 14 augustus
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1986 en op de uitvoeringsbesluiten ervan conform
de bevoegdheden die erin bepaald worden.
De Cel Dierenwelzijn voert in hoofdzaak toezicht
uit op de naleving van verschillende wetten en reglementen, met name deze aangaande:
– Dierlijke bijproducten die niet in de voedselketen terechtkomen;
– Het dierenwelzijn van niet-nutsdieren;
– Het erkennen van en het toezicht houden op
fokkerijen van gezelschapsdieren, dierenwinkels, dierenasielen, dierenparken en dierenpensions.
2. Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
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5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
6
6

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 Monsterneming
6 Afleveren van vergunningen
6 Controle van transporten en vervoermiddelen

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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5.4 DIRECTORAAT-GENERAAL DIER, PLANT EN VOEDING –
DIENST INSPECTIE CONSUMPTIEPRODUCTEN,
DIERENWELZIJN EN CITES, CEL CITES
I. Algemene omschrijving

Het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
staat in voor het voorbereiden van de politiek en
voor het vastleggen van regels en normen inzake gezondheids- en kwaliteitsaspecten van alle producten
die in de verschillende stappen van de voedselketen
voorkomen.
De Cel CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ziet toe op de
bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten.

II. Coördinaten

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES
Eurostation Blok II – 7E22
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.74.51
Fax: 02/524.74.99
E-mail: apf.inspection@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Tien inspecteurs-dierenartsen

IV. Wettelijke grondslag

–

–

Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring
van de Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantesoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te
Washington op 3 maart 1973, alsmede van de
Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen
te Bonn op 22 juni 1979;
Verordening 338/97 van de Raad van
9 december 1996 inzake de bescherming van in
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–

–

het wild levende dier- en plantensoorten door
controle op het desbetreffende handelsverkeer;
Koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer;
Verordening 1808/2001 van de Commissie van
30 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 338/97

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Cel CITES staat in voor de opsporing en de
vaststelling van overtredingen op de regelgeving betreffende de bescherming van bedreigde dier- en
plantensoorten conform de bepalingen van de wet
van 28 juli 1981.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
쏔
쏔
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Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere
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4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
6
6

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

Monsterneming
Afleveren van certificaten en vergunningen

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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5.5 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN
I. Algemene omschrijving

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) heeft als doel de veiligheid
van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel
te garanderen teneinde de gezondheid van mens,
dier en plant te beschermen28. Het Voedselagentschap is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (instelling van openbaar nut van
categorie A).
De hoofdopdrachten van het Voedselagentschap
zijn:
– Controle, onderzoek en keuring van voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van
de voedselketen: productie, verwerking, bewaring, vervoer, handel, invoer en uitvoer;
– Afleveren van erkenningen, vergunningen en
toelatingen om activiteiten in de voedselketen te
mogen uitoefenen;
– Uitwerking van traceer- en identificatiesystemen om de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van hun productie en
verwerking te volgen;
– Dierenwelzijn, fytosanitaire controles en sommige kwaliteitscontroles in de plantaardige sector.
Daarnaast staat het Voedselagentschap ook in voor
wetenschappelijke adviesverlening over de gevaren
verbonden aan voedsel, informatie over veilige voeding, preventie en contacten met het publiek.

28

Informatiebron: www.favv.be.
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II. Coördinaten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
21ste verdieping
1000 Brussel
Tel.: 02/208.34.11
Fax: 02/208.49.29
E-mail: info@favv.be
Website: www.favv.be

III. Personeelsbezetting

1.290 FTE

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting
van het federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen;
Koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden
verricht door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen;
Koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

134

De bevoegdheden betreffende de veiligheid van de
voedselketen zijn verdeeld tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAVV. De FOD zorgt voor de
instelling van productnormen en normen voor dierziektebestrijding evenals voor het controlebeleid inzake dierenwelzijn. Het Voedselagentschap waakt er
op zijn beurt over dat deze reglementering en normen door alle actoren die binnen de voedselketen
actief zijn, worden gerespecteerd. Het FAVV is ook
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bevoegd om procesnormen en controleprogramma’s te bevestigen.
Het Voedselagentschap oefent zijn bevoegdheden
uit volgens de bepalingen van de wet van
4 februari 2000 houdende oprichting van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
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6 Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: vernietiging van producten
7. Andere:

6 Het Voedselagentschap is bevoegd voor de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de verspreiding van alle informatie in
verband met zijn opdracht.

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

–

–
–

X. Organigram
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Het FAVV kan zich voor sommige taken laten
bijstaan door derden of taken door derden laten
verrichten;
Het FAVV kan taken laten verrichten door zelfstandige dierenartsen;
Het FAVV laat zich bijstaan door de Gewesten
voor de uitvoering van de officiële controles op
schadelijke organismen en door de ambtenaren
en personen, die geen deel uitmaken van het
Agentschap en met de controle belast zijn, voor
de uitvoering van dezelfde wetten, hun uitvoeringsbesluiten of reglementen van de Europese
Unie.

Het FAVV wordt geleid door de gedelegeerd bestuurder bijgestaan door zijn stafdiensten. Daarnaast bestaat de organisatie uit het bestuur Controle
(controle op het terrein), het bestuur Controlebeleid
(uitwerking van controlemaatregelen), het bestuur
Laboratoria (de federale voedsellaboratoria) en enkele algemene diensten voor logistieke en administratieve ondersteuning.
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Het FAVV wordt bijgestaan door het Wetenschappelijk en het Raadgevend Comité.
Het Wetenschappelijk Comité speelt een centrale
rol in de evaluatie van de risico’s in verband met de
voedselketen. Het is samengesteld uit wetenschappers die gespecialiseerd zijn in deze materie en het
kan, indien nodig, een beroep doen op een netwerk
van experts in geval van specifieke problemen. Het
Raadgevend Comité groepeert alle partijen die bij de
veiligheid van de voedselketen betrokken zijn, van
producenten tot gebruikers. Het wordt voorgezeten
door de gedelegeerd bestuurder en heeft een belangrijke raadgevende functie.
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5.6 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN
GEZONDHEIDSPRODUCTEN
I. Algemene omschrijving29

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) waakt over de
kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen, bloed, cellen en weefsels. Het FAGG, dat
sinds 1 januari 2007 operationeel is, neemt de bevoegdheden van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu over en voert
een actief geneesmiddelenbeleid gaande van onderzoek en ontwikkeling, het op de markt brengen, het
waken over neveneffecten, de productie en distributie tot het rationele gebruik van geneesmiddelen. Dit
alles met het oog op de bescherming van de volksgezondheid.
Het FAGG onderscheidt zich van het Directoraatgeneraal Geneesmiddelen door zijn financiële en organisatorische autonomie.
Veel aandacht gaat uit naar het inspectie- en controlewerk: het uitvoeren van audits bij producenten,
het controleren en inspecteren van apothekers en de
strijd aanbinden tegen namaak en fraude. Ook bij
producten die niet rechtstreeks onder de definitie
van een geneesmiddel vallen, zoals medisch materiaal en bloed, cellen en weefsels wordt er streng
toegezien op de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid.
Er werden drie onafhankelijke Comités opgericht
bij het FAGG: het Raadgevend Comité, het Wetenschappelijk Comité en het Doorzichtigheidscomité.
Deze staan respectievelijk in voor het verstrekken

29

Informatiebron: www.health.fgov.be.
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van advies inzake het beleid, het wetenschappelijk
overleg en de budgettaire aspecten.
Het uitstippelen van het geneesmiddelenbeleid van
het FAGG gebeurt in overleg met alle betrokkenen
van de gezondheidssector en andere nationale en internationale autoriteiten.
II. Coördinaten

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02/524.80.00
Fax: 02/524.80.01
E-mail: info@health.fgov.be
Website: www.health.fgov.be

III. Personeelsbezetting

In een eerste fase zullen er 220 medewerkers actief
zijn binnen het FAGG, dat sinds 1 januari 2007
operationeel is, maar dat aantal zal in de toekomst
opgetrokken worden tot meer dan 300, onder wie
apothekers, artsen en dierenartsen, maar ook
inspecteurs en controleurs.

IV. Wettelijke grondslag

Wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en
de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

140

Het FAGG heeft als opdracht, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid en de
doeltreffendheid te verzekeren van geneesmiddelen
voor menselijk gebruik, van geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische geneesmiddelen en geneesmiddelen op
basis van planten, medische hulpmiddelen en hulp-
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stukken, magistrale bereidingen, officinale bereidingen, grondstoffen bestemd voor de bereiding en de
productie van geneesmiddelen. Het FAGG heeft
eveneens als opdracht, vanaf hun wegneming tot
hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid te verzekeren van alle operaties met
bloed, weefsels en cellen.
De bevoegdheden van het FAGG worden bepaald
in de reglementering waarvoor de controleambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving ervan.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen en identiteit opnemen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

6 Vaststellingen doen door middel van het maken
van foto’s, film- en video-opnamen.
De opvolging, de toepassing en de controle verzekeren van de hierna vermelde regelgevingen evenals
van hun uitvoeringsbesluiten:
– Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica en van stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen;
– Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;
– Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij
dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking;
– Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat betreft
de cellen en de weefsels;
– Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening
van de diergeneeskunde wat betreft de verschaffing van geneesmiddelen aan de verantwoordelijken van de dieren;
– Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat betreft de aflevering van geneesmiddelen aan het publiek;

142
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–
–

Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong;
Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de
menselijke persoon

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Volksgezondheid

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

–

–

De controleambtenaren moeten de nodige
maatregelen nemen om het vertrouwelijke
karakter te respecteren van de gegevens van
persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben
gekregen in de uitoefening van hun opdracht en
om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend
worden aangewend voor de uitoefening van
hun toezichtsopdracht;
De controleambtenaren mogen geen enkel
rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in
de ondernemingen of instellingen waarop zij
toezicht dienen uit te oefenen.

X. Organigram
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6. FOD SOCIALE ZEKERHEID EN
OPENBARE INSTELLINGEN VAN
SOCIALE ZEKERHEID
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6.1 DIRECTIE-GENERAAL SOCIALE INSPECTIE
I. Algemene omschrijving30

De Sociale Inspectie is één van de vijf Directies-generaal van de FOD Sociale Zekerheid. De specifieke
taak van deze dienst bestaat erin controle uit te oefenen op de naleving van de verschillende wetten inzake sociale zekerheid voor werknemers. Daarnaast
bestaat de opdracht van de Sociale Inspectie erin
dienstbetoon te leveren aan zowel werkgevers als
werknemers of sociaal verzekerden. Ten opzichte
van de werkgever betekent dit dienstbetoon de informatieverstrekking over wettelijke en reglementaire bepalingen die hij dient na te leven, de
interpretatie en de correcte toepassing ervan. Voor
de werknemer of sociaal verzekerde daarentegen,
houdt deze vorm van bijstand in dat de Sociale Inspectie actief tussenkomt teneinde de sociale voordelen te waarborgen. Tot slot treedt de Sociale
Inspectie tevens bemiddelend op in geschillen van
sociale aard.
Met de oprichting van de Federale Raad voor de
strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude,
het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen voorziet de wetgever tevens in de
samenwerking tussen verschillende sociale inspectiediensten, waaronder de Sociale Inspectie.

II. Coördinaten

30

FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Sociale Inspectie
Eurostation II
Victor Hortaplein 40, bus 20
1060 Brussel
Tel.: 02/528.62.20
Fax: 02/528.69.62
E-mail: social.security@minsoc.fed.be
Website: www.socialsecurity.fgov.be

Informatiebron: www.socialsecurity.fgov.be.
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III. Personeelsbezetting

Het personeelskader van de Sociale Inspectie is als
volgt samengesteld:
– 1 Directeur-generaal;
– 1 Adviseur-generaal;
– 10 Sociaal inspecteurs-directeurs;
– 54 Sociaal inspecteurs;
– 196 Sociaal controleurs;
– 2 Juristen;
– 2 Criminaliteitsanalisten;
– 1 Adjunct-adviseur;
– 31 Personeelsleden niveau C (administratieve
assistenten);
– 15 Personeelsleden niveau D (administratieve
medewerkers).

IV. Wettelijke grondslag

De opdrachten en bevoegdheden van de Sociale
Inspectie vinden hun grondslag in de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
en in de wetten en uitvoeringsbesluiten (zie punt
V.7) waarvoor ze belast wordt met het toezicht op
de naleving ervan.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Sociale Inspectie is bevoegd voor de controle op
de toepassing van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten31
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen

31
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Het recht op doorzoeking en huiszoeking dient zo geïnterpreteerd te worden dat er sprake is van
een recht tot betreden en doorzoeken van de betreffende lokalen en plaatsen, afgesloten kasten
mogen echter niet doorzocht worden.

FOD sociale zekerheid en openbare instellingen van sociale zekerheid

Cahier 4 Comite P.fm Page 149 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde32? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot bepaalde gegevensbanken: het
Rijksregister, de loon- en arbeidstijdgegevens
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het
Strafregister
3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
6 Op klacht van derden
6 In opdracht van het kabinet, de Onderzoeksrechter, de Arbeidsauditeur
6 Op basis van inlichtingen verkregen van derden; op basis van inlichtingen verkregen van
andere inspectiediensten of administraties,
vakorganisaties en provinciale registratiecommissies
6 Andere: in het kader van de Arrondissementscellen worden in samenwerking met de andere
(arbeidsinspectie)diensten geregeld controles
uitgevoerd in een bepaalde sector.

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing

32

Indien niet binnen de veertien dagen een afschrift van het proces-verbaal houdende vaststellingen
werd overgemaakt aan de overtreder en in voorkomend geval aan zijn werkgever, heeft het procesverbaal nog steeds de waarde van een inlichting.
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쏔 Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen
7. Andere:

150

6 Bevelen verplichte documenten aan te plakken
6 Vervangende documenten opmaken of overhandigen
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Toezicht op de naleving van bijzondere wetgevingen, onder andere met betrekking tot:
– Arbeidsongevallen en beroepsziekten;
– Kinderbijslag voor loonarbeiders;
– Ziekte- en invaliditeitsverzekering;
– Sociale documenten en sociale identiteitskaart;
– DIMONA – onmiddellijke aangifte tewerkstelling;
– Sociale zekerheid voor werknemers;
– Diverse bijdragen te storten aan de Rijksdienst
voor Pensioenen;
– Kruispuntbank van sociale zekerheid;
– Deeltijdse werknemers – afwijkingen van het
normale uurrooster;
– Jaarlijkse vakantie;
– Registratie als aannemer;
– Illegale tewerkstelling van werknemers van
vreemde nationaliteit;
– Zelfstandige beroepsactiviteiten van vreemdelingen;
– Illegaal verblijf van vreemdelingen.
Het toezicht op de naleving van de bijzondere
wetgevingen wordt eenvormig uitgeoefend
overeenkomstig de bepalingen in de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie,
behalve voor wat betreft de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, die niet bij de programmawet van
22 december 1989 werd aangepast; de wet van
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19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de
zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen
en de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Sociale Zaken

VIII. Legitimatiekaart33

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

–

–

–

–

33

Wanneer zij het 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.
Op haar verzoek worden aan de Sociale
Inspectie inlichtingen die ze nuttig acht,
verstrekt.
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de
sociale inspecteurs belast zijn.
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de

De vorm en de inhoud van de legitimatiekaart werden niet wettelijk bepaald.
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–

–

–
–

X. Organigram

152

uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is.
De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen.
De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren.
Het toezicht van de Sociale Inspectie dient onafhankelijk te zijn.
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 Sociale Inspectie omvat het Hoofdbestuur en de
‘Directie Ondersteuning’ beide gevestigd in Brussel,
en een afdeling ‘Controle der werkgevers’ ingedeeld
in negen regio’s.
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6.2 DIENST VOOR DE OORLOGSLACHTOFFERS
I. Algemene omschrijving

De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers is ontstaan
uit het vroegere Ministerie van Wederopbouw. De
dienst staat in voor de uitvoering van de wetgeving
inzake de burgerlijke oorlogsslachtoffers en beheert
tevens een zeer waardevol oorlogsarchief. De
actiedomeinen van de dienst zijn nationale erkentelijkheid, burgerlijke oorlogsinvaliditeit en oorlogsarchief.

II. Coördinaten

FOD Sociale Zekerheid
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Tel.: 02/528.91.00
Fax: 02/528.91.22
E-mail: warvictims@minsoc.fed.be
Website: www.warvictims.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

–

–

Wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van
de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden;
Wet van 19 augustus 1947 betreffende het bewijs door getuigen inzake uit de oorlog van 1940
voortspruitende schade aan personen.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden zoals de wet van 19 augustus
1947 ze verleent aan elk organisme dat opgericht
werd met het oog op de vaststelling, de schatting of
de vergoeding van de schade die ten gevolge van de
oorlog 1940 aan de personen werd toegebracht.
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2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
쏔 Inlichtingen inwinnen
쏔 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
쏔 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot het Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere:

154

6 De minister tot wiens bevoegdheden de belangen van de oorlogsslachtoffers behoren, kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of
meer ambtenaren van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
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6 Machtiging om het identificatienummer van de
personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken
6 Vordering tot getuigenverhoor
VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Sociale Zaken

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia
X. Organigram

De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers bestaat uit
een dienst Archieven en Documentatie, een dienst
Pensioenen en een dienst Statuten van Nationale
Erkentelijkheid en Renten.
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6.3 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID – ALGEMENE
DIRECTIE VAN DE INSPECTIEDIENSTEN
I. Algemene omschrijving34

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is een
parastatale instelling en heeft het statuut van een
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De
dienst werd opgericht door de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders (herzien door de wet van
27 juni 1969) met als doel de bijdragen te innen bestemd voor de uitkeringsinstellingen. De organisatie
en de werking van de RSZ worden geregeld door
het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. In
1981 werd het socialezekerheidsstelsel hervormd.
Onder het toezicht van de federale ministers van
Sociale Zaken en van Financiën wordt de dienst
beheerd door een paritair samengesteld Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De RSZ wordt bestuurd door
een administrateur-generaal, bijgestaan door een adjunct-administrateur-generaal.
De RSZ verzekert tevens het secretariaat van het
Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, bevoegd
voor de budgettaire en financiële aspecten. Dit Comité bestaat, naast de traditionele paritaire vertegenwoordigers, uit de vertegenwoordigers van de
federale regering.
De Algemene Directie van de inspectiediensten is
belast met een belangrijke ondersteuningsopdracht
die rechtstreeks verband houdt met de opdracht en

34

Informatiebron: www.onssrszlss.fgov.be.
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de basisactiviteiten van de RSZ, mede daardoor kan
deze laatste zijn opdrachten efficiënt uitvoeren:
– Een vlugge en evenwichtige inning van de
bijdragen waarborgen door het uitvoeren van
onder andere een controle ter plaatse van de ingeleverde aangiften, het toezicht op de sociale
secretariaten en het behandelen van stilzwijgers;
– Een snelle registratie van de loon- en arbeidstijdgegevens waarborgen;
– Informatie verstrekken aan de werkgevers, de
werknemers, hun afgevaardigden of mandatarissen, via antennes en regionale permanenties.
II. Coördinaten

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Algemene Directie van de inspectiediensten
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
Tel.: 02/509.35.25
Fax: 02/509.35.46
E-mail: webmaster@onssrszlss.fgov.be
Website: www.onssrszlss.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

158

De inspectiediensten, die instaan voor de ondersteuning van de RSZ bij de uitvoering van bepaalde
aspecten van zijn opdracht, beschikken over
bevoegdheden zoals bepaald in de wet van
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16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Bijkomende opdrachten en bevoegdheden van de
sociale inspecteurs en controleurs verbonden aan de
RSZ vinden hun grondslag in de wetten en uitvoeringsbesluiten (zie punt V.7) waarvoor ze belast
worden met het toezicht op de naleving ervan.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
6 Op klacht van derden
6 In opdracht van de Algemene Directie, de arbeidsauditeur en andere gerechtelijke instanties
6 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
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쏔 Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen
7. Andere:

35

160

6 De sociale inspecteurs zijn bevoegd omde passende maatregelen voor teschrijven in het kader van
hun opdracht:
– Bevel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen
binnen een bepaalde termijn of zonder uitstel;
– Verbod bepaalde plaatsen te betreden, bepaalde
machines te gebruiken…;
– Stopzetting van arbeid;
– Werkplaats doen ontruimen;
– Werkplaatsen, uitrustingen, machines, verzegelen;
– …
6 Bevelen verplichte documenten aan te plakken
6 Vervangende documenten opmaken of
overhandigen35
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Toezicht uitoefenen op de naleving van:
– Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
– Koninklijk besluit van 24 december 1993 ter
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot
vrijwaring van 's lands concurrentievermogen;
– Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
– Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de
programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze bevoegdheid van de controleurs en inspecteurs van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid enkel van toepassing is op sociale documenten.

FOD sociale zekerheid en openbare instellingen van sociale zekerheid

Cahier 4 Comite P.fm Page 161 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

–

–

–

–
–

–
–

–

van de regelingen inzake verminderingen van de
sociale zekerheidsbijdragen;
Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet
van 5 september 2001 tot de verbetering van de
werkgelegenheidsgraad van de werknemers;
Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan;
Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;
Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen;
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;
Wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten
der vreemdelingen;
Wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de
zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

6 Opzoeking en vaststelling van misdrijven tegen
de artikelen 433quinquies tot 433octies en 433decies
tot 433duodecies van het Strafwetboek
VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Sociale Zaken en de minister van
Financiën
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VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

–

–
–

–

–

–

–
–

162

Wanneer zij het 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;
Op hun verzoek worden aan de sociale inspecteurs inlichtingen die ze nuttig achten, verstrekt;
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de sociale inspecteurs belast zijn;
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is;
De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen;
De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren;
Het toezicht van de inspectiediensten verbonden aan de RSZ dient onafhankelijk te zijn;
Elke beslissing over de strafvordering of over
het opleggen van een administratieve geldboete
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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.
X. Organigram
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6.4 RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE
I. Algemene omschrijving

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie is een openbare instelling van sociale zekerheid die de sector
jaarlijkse vakantie van de arbeiders beheert en controleert.
De voornaamste opdrachten van de RJV zijn omschreven in artikel 26 van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971. Deze opdrachten steunen op
drie pijlers: beheren, promoten en uitbetalen.
(1) Als beheersinstelling, fungeert hij als het knooppunt voor de sector jaarlijkse vakantie binnen het
netwerk van de sociale zekerheid. Dit wil zeggen dat
de RJV:
– Als centraal punt van het secundair netwerk belast is met de controle van de gegevens betreffende werknemers die nodig zijn om het recht
op vakantiegeld en het aantal vakantiedagen te
bepalen. De dienst ziet erop toe dat binnen de
sociale informatiestroom de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd;
– Als centraal punt van het secundair netwerk ‘vakantiefondsen’ instaat voor de verdeling van de
door de RSZ geïnde vakantiebijdragen onder de
verschillende vakantiefondsen, en dit in verhouding tot het door hen uit te keren vakantiegeld;
– Belast is met het financieel evenwicht binnen
het stelsel jaarlijkse vakantie;
– De voogdijoverheid is van de bijzondere vakantiefondsen.
(2) Als promotor voor de bevordering van de
jaarlijkse vakantie van de werknemers, staat de RJV
leningen toe aan de vakantiecentra voor sociaal
toerisme.
(3) Als uitbetalingsinstelling, betaalt de RJV aan de
arbeiders het wettelijke vakantiegeld waarop zij
recht hebben.
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II. Coördinaten

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Elyzeese Veldenstraat 12 te 1050 Brussel
Tel.: 02/627.91.11
Fax: 02/648.79.44
E-mail: onva-rjv@onva-rjv.fgov.be
Website: www.onva-rjv.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Om de taken die hem zijn toebedeeld voor te
bereiden en te vervullen, beschikte de RJV eind
2005 over 349 medewerkers.
De dienst ‘Relaties Vakantiekas’ bestaat uit
18 personen:
– Eén coördinator;
– Een secretariaat bestaande uit vier administratief assistenten;
– Een ploeg van 13 inspecteurs.

IV. Wettelijke grondslag

De artikelen 48 en 49 van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

166

Krachtens artikel 49 van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, oefenen de ambtenaren van
de inspectiedienst van de RJV controle uit over de
toekenning van de vakantiegelden en de vakantiedagen die krachtens een wettelijke bepaling, een
collectieve overeenkomst of een contract verschuldigd zijn. Dit is een boekhoudkundige en sociale
controle van de diverse vakantiekassen, die meer in
het bijzonder op drie pijlers steunt:
– De controle van alle salarissen die in rekening
worden gebracht;
– De controle van de berekening van het vakantiegeld dat betrekking heeft op de berekening
van de in het kader van de solidariteit gelijkge-
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stelde dagen (zoals ziekte, bevallingsverlof, economische werkloosheid, enz.);
– De controle van het aantal vakantiedagen toegekend aan elke werknemer.
Krachtens artikel 48 van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, kan de minister van Arbeid
eveneens aan de agenten van de Rijksdienst de bevoegdheid toekennen om toe te zien op de naleving
van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan,
overeenkomstig de bepalingen van de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Het is de bedoeling sommige ambtenaren van de inspectiedienst van de RJV in de mogelijkheid te stellen processen-verbaal op te maken wanneer zij
inbreuken vaststellen op de gecoördineerde wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie. Er is tot op heden
echter geen ministerieel besluit verschenen tot aanstelling van de ambtenaren belast met dat toezicht.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

36

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde36? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

Nota bene: hierbij dient opgemerkt dat zolang de ambtenaren van de inspectiedienst van de RJV niet
zijn aangesteld bij ministerieel besluit, zij niet beschikken over de mogelijkheid om processen-verbaal op te maken wanneer zij inbreuken vaststellen op de gecoördineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie en hun uitvoeringsbesluiten.
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3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
쏔 Op klacht van derden
6 In opdracht van een instelling die bijdraagt tot
de toepassing van de wetgeving betreffende de
jaarlijkse vakantie en haar uitvoeringsbesluiten
쏔 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

7. Andere

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: bepalen van een termijn om
zich in regel te stellen

6 Identiteit controleren
6 Stalen nemen
6 Vaststellingen doen door middel van het maken
van foto’s, film- en video-opnamen
6 Bevelen dat documenten aangeplakt worden
6 Elk document opmaken of overhandigen ter
vervanging van de documenten bedoeld in de
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen
6 Bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag
VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Arbeid

VIII. Legitimatiekaart

쏔
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IX. Varia

6 Opleggen van een geldboete wanneer het toezicht wordt verhinderd
6 Eerbiediging van de deontologische regels
6 Meedelen en uitwisselen van informatie
6 Reserveplicht en bewaren van het vertrouwelijk
karakter
6 Neutraliteitsplicht

X. Organigram
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6.5 RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS
I. Algemene omschrijving

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is de sociale zekerheidsinstelling die de
regeling voor gezinsuitkeringen voor werknemers
beheert. Hij is opgericht bij de reorganisatie van de
kinderbijslaginstellingen door de wet van 26 juli
1960.
De Rijksdienst stuurt de werking aan van de 24 kinderbijslagfondsen, die als taak hebben jaarlijks rond
de 3,8 miljard euro kinderbijslag correct te betalen
aan meer dan 1,2 miljoen gezinnen.
Het departement Controle treedt op als regelende
instantie van het stelsel door de nodige financiële
middelen te verdelen, de uitwisseling van informatie
te organiseren en toezicht uit te oefenen op de medewerkende instellingen. Het beschikt over een gemakkelijk toegankelijk platform: de dienst Mediatie,
die aan de burgers algemene informatie geeft over de
gezinsuitkeringen en eventuele klachten behandelt.
De RKW betaalt gezinsuitkeringen aan meer dan
230.000 gezinnen, voor een bedrag van 745 miljoen
euro per jaar. De gezinnen waarvoor het departement Gezinnen instaat, hebben vaak een atypisch
profiel op het vlak van de familiale situatie en de beroepssituatie. Zo nodig, wordt in alle regelingen gezocht naar een mogelijk recht op kinderbijslag.
Bovendien werkt de RKW op verschillende manieren mee aan het gezinsbeleid. Door zijn toezicht op
de goede werking van de regeling en de monitoring
ervan, kan de sociale impact gemeten worden die de
verschillende maatregelen in de praktijk hebben, en
op basis daarvan kan hij initiatieven nemen voor bijsturingen van de regelgeving. Daardoor werkt hij ac-
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tief mee aan het ontwerpen van wetten en
koninklijke besluiten, waar hij ook de financiële
impact van raamt. Bovendien centraliseert en publiceert de RKW alle statistieken over de gezinsuitkeringen.
Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten ten slotte subsidieert verschillende soorten projecten voor kinderopvang (buitenschoolse opvang,
opvang van zieke kinderen en kinderopvang buiten
de gewone openingstijden van de opvanginstellingen).
Omtrent de uitvoering van de hiervoor vermelde
opdrachten heeft de RKW met de regering een bestuursovereenkomst afgesloten. Daarin zijn voor de
verschillende opdrachten en deelopdrachten concrete doelstellingen geformuleerd en becijferde en
meetbare verbintenissen opgenomen. De uitvoering
van die verbintenissen wordt nadien aan de hand
van verschillende resultaatsindicatoren getoetst.
II. Coördinaten

RKW
Trierstraat 70 (postadres) of 9 (onthaal)
1000 Brussel
Tel.: 02/237.23.40
Fax: 02/237.23.09
Gratis telefoonnummer: 0800/94.434
Website: www.rkw.be

III. Personeelsbezetting

In 2006 werden de controles uitgevoerd door 14
technische experten (sociale controleurs) en 2 attachés (sociale experten).

IV. Wettelijke grondslag

–

–

172

De artikelen 143, 145 en 148 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders;
De wet van 16 november 1972 betreffende de
arbeidsinspectie.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

Het departement Controle van de RKW heeft tot
doel de opdracht van toezicht te volbrengen die aan
de RKW is opgelegd krachtens het artikel 148 van
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
De ambtenaren van het departement Controle van
de RKW oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de
bepalingen van de wet van 16 november 1972
betreffende de arbeidsinspectie.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: bepalen van een termijn om
zich in regel te stellen

7. Andere

6 Identiteit controleren
6 Stalen nemen
6 Vaststellingen doen door middel van het maken
van foto’s, film- en video-opnamen
6 Bevelen dat documenten worden aangeplakt
6 Elk document opmaken of overhandigen ter
vervanging van de documenten bedoeld in de
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen
6 Bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag

637

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Sociale Zaken

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Opleggen van een geldboete wanneer het toezicht wordt verhinderd
6 Eerbiediging van de deontologische regels
6 Meedelen en uitwisselen van informatie
6 Reserveplicht en bewaren van het vertrouwelijk
karakter
6 Neutraliteitsplicht

X. Organigram

37
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Consulteerbaar op de website van de RKW: http://www.rkw.fgov.be.
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6.6 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
I. Algemene omschrijving

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is een
openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht
bij Koninklijk besluit nr. 66 van 10 november 1967.
Het FAO is het resultaat van de fusie van verscheidene instellingen die zich om verschillende redenen
met slachtoffers van arbeidsongevallen bezighielden. Eén van die instellingen was de Steun- en
Voorzorgskas ten behoeve van de arbeidsslachtoffers, die werd ingesteld bij de wet van 21 juli 1890,
dus meer dan een eeuw geleden.
De arbeidsongevallensector maakt sedert de wet
van 29 juni 1981 weliswaar een integrerend deel van
de sociale zekerheid uit, maar vertoont de bijzondere eigenschap dat de ongevallen enerzijds, via de private verzekeringsondernemingen, door de privésector worden beheerd en dat, anderzijds, de controle op die verzekeringsbranche door een openbare
instelling, met name het Fonds voor Arbeidsongevallen, wordt verricht.
Het FAO is een instelling met talrijke facetten. Het
oefent hoofdzakelijk een controleopdracht uit, die
verschillende aspecten omvat: (1) controle bij de
werkgevers wat de naleving van de verzekeringsplicht en de aangifte van de ongevallen betreft;
(2) controle bij de verzekeringsondernemingen, zowel technisch als medisch; en (3) bekrachtiging van
de akkoorden die tussen de verzekeringsondernemingen en de slachtoffers worden afgesloten.
Het FAO vervult ook een uitkeringsopdracht. Het
betaalt vergoedingen en renten uit voor de ongevallen die een blijvende ongeschiktheid tot en met 19%
veroorzaken. Voorts beheert het, in het kader van
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de maatregelen inzake cumulatiebeperking, de gevallen waarin vergoedingen en renten worden gecumuleerd met rust- en overlevingspensioenen en
keert het allerlei bijslagen uit voor de ongevallen die
vóór 1 januari 1988 zijn gebeurd.
Het FAO treedt op als verzekeraar voor de zeelieden en als waarborgfonds voor de getroffenen wier
werkgevers niet verzekerd zijn. Daarnaast heeft het
Fonds een inningsopdracht te vervullen. Het int bijdragen ten laste van de werkgevers die het ambtshalve heeft aangesloten, omdat ze niet tegen
arbeidsongevallen verzekerd waren. In het kader
van de financiering zelf van de instelling en van zijn
diverse opdrachten int het ook bijdragen en kapitalen bij de verzekeringsondernemingen.
Het Fonds is tevens met een informatieopdracht belast. Het verstrekt adviezen aan de voogdijminister.
Het heeft een gegevensbank van de arbeidsongevallen in de privé-sector opgericht en daarin worden
ook de gegevens over de arbeidsongevallen in de
overheidssector opgeslagen. Op die manier kan het
Fonds acties opzetten en samenwerkingsverbanden
tot stand brengen met de actoren die in het technisch comité voor de preventie vertegenwoordigd
zijn, zoals de sociale partners, de Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en, onder meer,
deskundigen die uit de preventiediensten van de
verzekeringsondernemingen afkomstig zijn.
Als instelling van het primair netwerk fungeert het
Fonds als verbindingsstation tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de verzekeringsondernemingen. Het FAO neemt actief deel aan de
ontwikkeling van het project EVA (Elektronische
Verbinding tussen de verzekeringsondernemingen
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en het Fonds) door de inbreng in de verschillende
toepassingen.
Ten slotte verleent het Fonds sociale bijstand aan de
slachtoffers en aan de rechthebbenden.
II. Coördinaten

Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 Brussel
Tel.: 02/506.84.11
Fax: 02/506.84.15
E-mail: info@faofat.fgov.be
Website: http://socialsecurity.fgov.be/faofat

III. Personeelsbezetting

17 inspecteurs en 9 sociale controleurs. De 2 posten
van geneesheer-inspecteur zijn momenteel vacant.

IV. Wettelijke grondslag

–
–

–

De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en
haar uitvoeringsbesluiten;
De wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie
van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;
De wet van 16 november 1972 betreffende de
arbeidsinspectie

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De wettelijke grondslag voor de werking van de inspectiediensten van het FAO wordt gevormd door
het artikel 87 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971.
Onverminderd de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, oefenen de agenten hun
toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de
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wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
Niettegenstaande de bevoegdheden van zowel inspecteurs als sociale controleurs ruim gedefinieerd
zijn, zien de sociale inspecteurs er in hoofdzaak op
toe dat de verzekeringsondernemingen (in de privésector) de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 naleven met betrekking tot de arbeidsongevallenvergoeding en de correcte betaling
van bijdragen en overdrachten ter financiering van
het systeem.
De sociale controleurs, van hun kant, kijken na of de
werkgevers hun verzekerings- en aangifteplicht nakomen. Met betrekking tot de controle op de naleving van de bepalingen van de wet van 3 juli 1967
betreffende de arbeidsongevallen (in de overheidssector), is de controlebevoegdheid beperkt tot de
verrichtingen van de verzekeringsondernemingen.
De medische controle door de geneesheren-inspecteurs heeft onder meer betrekking op de uitvoering
van de taken toevertrouwd aan de geneesherenadviseurs van de verzekeringsondernemingen.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

178

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
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쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank38
3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des
Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: vastleggen van een termijn om
zich in regel te stellen
6
쏔
6
쏔

7. Andere

6 Identiteit controleren
6 Stalen nemen
6 Vaststellingen doen door middel van het maken
van foto’s, film- en video-opnamen
6 Bevelen dat documenten worden aangeplakt
6 Elk document opmaken of overhandigen ter
vervanging van de documenten bedoeld in de
wetgevingen waarop zij toezicht uitoefenen
6 Bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag

639

38
39

Wetsbepalingen waardoor de inspecteurs en sociale controleurs toegang hebben tot de sociale gegevens die opgenomen zijn in de databanken van de verzekeringsmaatschappijen en de werkgevers.
Consulteerbaar op de website http://socialsecurity.fgov.be/faofat.
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VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Werk als voogdijoverheid40

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Opleggen van geldboetes aan degenen die de
verplichtingen niet zijn nagekomen die hen zijn
opgelegd door of krachtens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of die het toezicht verhinderen
6 Melding van elke klacht wegens overtreding van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
tegen de beheerders, commissarissen, directeurs,
zaakvoerders of lasthebbers van verzekeringsondernemingen
6 Eerbiediging van de deontologische regels
6 Meedelen en uitwisselen van informatie
6 Reserveplicht en bewaren van het vertrouwelijk
karakter
6 Neutraliteitsplicht

40
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Deze bevoegdheid is hem sinds 12 juli 2003 toegekend door art. 1, 8° van het koninklijk besluit van
21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden.
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X. Organigram

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

181

Cahier 4 Comite P.fm Page 182 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Cahier 4 Comite P.fm Page 183 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

7. FOD ECONOMIE, KMO,
MIDDENSTAND EN ENERGIE
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7.1 ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN
DE MARKT – DIENST BESCHERMING VAN DE
CONSUMENTENRECHTEN
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Regulering en Organisatie
van de Markt van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Ex Bestuur Handelsbeleid41)
heeft als opdracht een wettelijk en reglementair kader te scheppen en te handhaven dat een harmonieuze functionering van de markt van goederen en
diensten in al zijn onderdelen (ondernemingen en
consumenten) bevordert.
Ze heeft dan ook voornamelijk een normatieve
opdracht op het vlak van de handel. Zij beoogt een
wettelijk en reglementair kader te scheppen dat gunstig is voor de bedrijven, en een effectieve en eerlijke
concurrentie te bevorderen. Door de voorlichting
en de bescherming van de consument verder te verbeteren, zorgt zij er tevens voor dat de consument
een actieve rol kan spelen op de markt.
De Dienst ‘Bescherming van de Consumentenrechten’ is belast met de volgende opdrachten:
(1) oppuntstelling, opvolging en evaluatie van het
consumentenbeleid op nationaal en Europees niveau; (2) specifieke wetgevingen: huwelijksbemiddeling, timesharing, reiscontracten, enz.;
(3) advies en informatie in verband met consumentenzaken; (4) promotie van de buitengerechtelijke
regeling van consumptiegeschillen; (5) secretariaat
van de Raad voor het Verbruik, van de Commissie

41

Met de Copernicushervorming werd de benaming van ‘Bestuur Handelsbeleid’ van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt’ (Zie het Koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling
van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie).

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

185

Cahier 4 Comite P.fm Page 186 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

voor Onrechtmatige Bedingen en van de Commissie voor Milieuetikettering en -reclame.
II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van
de Markt
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.66.38
Fax: 02/277.90.90
E-mail: eco.regul@mineco.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De dienst ‘Bescherming van de consumenten’
bestaat uit zeven personen.

IV. Wettelijke grondslag

–

–
–

De wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de
exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te
controleren;
De wet van 16 februari 1994 tot regeling van het
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling;
De wet van 11 april 1999 betreffende de
overeenkomsten inzake de verkrijging van een
recht van deeltijds gebruik van onroerende
goederen.

Bovendien zijn de in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van
de consument vervatte bepalingen inzake de opsporing en vaststelling van misdrijven eveneens van
toepassing op de in deze wetten bedoelde misdrijven.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:
2. Controlerende bevoegdheid:

186
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6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
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Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
6
6
6
쏔
쏔
6

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de minister
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid

6 Schorsing of schrapping van de registratie/
schorsing of schrapping van de inscrijving

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

7. Andere

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

6 De bijstand van de politie vorderen
6 Monsters nemen
6 Het opsporen en het vaststellen van de daden
die, zonder strafbaar te zijn, het voorwerp kunnen zijn van een vordering tot staking op initiatief van de minister
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VI. Jaarverslag

쏔42

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Regulering en Organisatie
van de Markt is een van de 7 Algemene Directies
van de FOD Economie, Middenstand en Energie43.
Ze omvat de volgende afdelingen:
– Consumenten en ondernemingen;
– Prijzen en mededinging;
– Financiële en boekhoudkundige reglementeringen;
– Dienst voor de intellectuele eigendom.
Voor verdere details, zie organigram.

42
43
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Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Naast de Algemene Directie ‘Energie’, de Algemene Directie ‘Economisch Potentieel’, de Algemene Directie ‘KMO-Beleid’, de Algemene Directie ‘Kwaliteit en Veiligheid’, de Algemene Directie
‘Statistiek en Informatie’ en de Algemene Directie ‘Controle en Bemiddeling’.

FOD economie, kmo, middenstand en energie

Cahier 4 Comite P.fm Page 189 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

189

Cahier 4 Comite P.fm Page 190 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Cahier 4 Comite P.fm Page 191 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

7.2 ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN
DE MARKT – DIENST HANDELSREGLEMENTERING
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Regulering en Organisatie
van de Markt van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Ex Bestuur Handelsbeleid44)
heeft als opdracht een wettelijk en reglementair kader te scheppen en te handhaven dat een harmonieuze functionering van de markt van goederen en
diensten in al zijn onderdelen (ondernemingen en
consumenten) bevordert.
De Algemene Directie Regulering en Organisatie
van de Markt heeft dan ook voornamelijk een
normatieve opdracht op het vlak van de handel. Zij
beoogt een wettelijk en reglementair kader te
scheppen dat gunstig is voor de bedrijven, en een
effectieve en eerlijke concurrentie te bevorderen.
Door de voorlichting en de bescherming van de
consument verder te verbeteren, zorgt zij er tevens
voor dat de consument een actieve rol kan spelen op
de markt.
De Dienst ‘Handelsreglementering’ is belast met de
volgende opdrachten: (1) de oppuntstelling, opvolging en evaluatie van de wetgeving betreffende handelspraktijken, op nationaal en Europees niveau en
(2) het verlenen van advies en informatie over de
wetgeving betreffende de handelspraktijken.

44

Met de Copernicushervorming werd de benaming van ‘Bestuur Handelsbeleid’ van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt’ (Zie het Koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling
van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie).
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II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van
de Markt
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.66.38
Fax: 02/277.90.90
E-mail: eco.regul@mineco.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

De ‘Dienst Handelsreglementering’ bestaat uit
zeven personen.

IV. Wettelijke grondslag

De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting van de consument.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

Belangrijk: voor alle regelgevingen waarvoor de
Dienst ‘Handelsreglementering’ bevoegd is, zijn de
ambtenaren van de Algemene Directie ‘Controle en
Bemiddeling’ (ex Economische Inspectie) bevoegd
voor de opsporing, vaststelling en vervolging van de
inbreuken.
In de praktijk is het dus zo dat enkel de agenten van
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling de
onderzoeken uitvoeren, processen-verbaal opstellen… De ambtenaren van de ‘Dienst Handelsreglementering’ beschikken dus niet over een
legitimatiekaart.
Deze gezamenlijke bevoegdheid wordt voorzien om
de agenten van de Algemene Directie Regulering en
Organisatie van de Markt, zo nodig, de agenten van
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij
te staan; om rechtstreeks documenten of uitleg te
verzoeken; om inlichtingen te vragen; en dit, binnen
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het kader van haar opdracht van toezicht op de wetgevingen die onder de bevoegdheid van de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
ressorteren.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de minister
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/ intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere
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7. Andere

6
6
6
6
6
6

De bijstand van de politie vorderen
Monsters nemen
Het opsporen en het vaststellen van de
daden die, zonder strafbaar te zijn, het
voorwerp kunnen zijn van een vordering
tot staking op initiatief van de minister

VI. Jaarverslag

645

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Regulering en Organisatie
van de markt is een van de 7 Algemene Directies
van de FOD Economie, Middenstand en Energie46.
Ze omvat de volgende afdelingen: (1) Consumenten
en ondernemingen; (2) Prijzen en mededinging; (3)
Financiële en boekhoudkundige reglementeringen;
(4) Dienst voor de intellectuele eigendom.
Voor verdere details, zie organigram.

45
46
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Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Naast de Algemene Directie ‘Energie’, de Algemene Directie ‘Economisch Potentieel’, de Algemene Directie ‘KMO-Beleid’, de Algemene Directie ‘Kwaliteit en Veiligheid’, de Algemene Directie
‘Statistiek en Informatie’ en de Algemene Directie ‘Controle en Bemiddeling’.
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7.3 ALGEMENE DIRECTIE MEDEDINGING
I. Algemene omschrijving47

De Algemene Directie Mededinging heeft als missie
een wettelijk en reglementair kader te scheppen en
te handhaven dat een harmonieuze functionering
van de markt van goederen en diensten in al zijn onderdelen (ondernemingen – grote en kleine – en
consumenten) bevordert. De Directie heeft dan ook
voornamelijk een normatieve opdracht op het vlak
van de handel. Zij beoogt een wettelijk en reglementair kader te scheppen dat gunstig is voor de bedrijven en een effectieve en eerlijke concurrentie te
bevorderen. Door de voorlichting en de bescherming van de consument verder te verbeteren, zorgt
zij er tevens voor dat de consument een actieve rol
kan spelen op de markt.
De Belgische mededingingsautoriteit is samengesteld uit twee organen: de Dienst voor de Mededinging en de Raad voor de Mededinging, die zelf de
algemene vergadering van de Raad, het Auditoraat
en de Griffie omvat. Het is hun taak om een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te
waarborgen. Hiertoe passen zij de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 (WBEM) toe, alsmede
de communautaire mededingingsregels, te weten de
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. De dienst
heeft echter geen initiatiefrecht, hij voert enkel uit.
De mededingingsautoriteit neemt eveneens deel aan
de uitvoering van het Europese mededingingsbeleid. Ze werkt samen met de andere mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van het European
Competition Network (ECN), de European Com-

47

Informatiebron: www.economie.fgov.be.
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petition Authorities (ECA) en het International
Competition Network (ICN).
Naast de mededingingsautoriteit, is bij de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven de Commissie voor de
Mededinging opgericht, een paritair raadgevend orgaan waarin de standpunten zijn vertegenwoordigd
van de werknemers, het bedrijfsleven, de landbouwsector, de handel, de ambachten en van de consumenten. Zij heeft adviesbevoegdheid over het
algemeen mededingingsbeleid.
De Algemene Directie Mededinging heeft als opdracht het onderzoek van de restrictieve mededingingspraktijken en van de concentratiehandelingen
die binnen het toepassingsgebied van de WBEM
vallen. Zij is bevoegd om alle onderzoeksmaatregelen te nemen (marktondervraging, huiszoeking,
concurrentieanalyse, enz.), om de auditeur te assisteren bij diverse taken (verhoor, zittingen voor de
Raad, enz.) en om sectoriële en algemene onderzoeken uit te voeren. De Directie draagt eveneens bij
tot de uitvoering van het mededingingsbeleid. Zij
neemt deel aan wetgevende activiteiten en formuleert adviezen en antwoorden op de vragen die uitgaan van de overheid.
II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Mededinging
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.73.74
Fax: 02/277.52.53
E-mail: eco.regul@economie.fgov.be
Website: www.economie.fgov.be

III. Personeelsbezetting

32 (auditoraat: 6, griffie: 6)
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IV. Wettelijke grondslag

Wet van 15 september 2006 tot bescherming van de
economische mededinging, gecoördineerd op
15 september 2006

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bevoegdheden zoals bepaald in de wet van
15 september 2006 tot bescherming van de
economische mededinging, gecoördineerd op
15 september 2006

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking (steeds met mandaat)
6 Inbeslagneming (ter plaatse)
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

쏔 Op eigen initiatief
6 Op klacht van derden
6 In opdracht van de minister, het hof van beroep
te Brussel, op initiatief van het uditoraat
6 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid:

De Raad voor de Mededinging kan voorlopige
maatregelen nemen teneinde de restrictieve mededingingspraktijken die het voorwerp van een onderzoek uitmaken, te schorsen en te bestraffen.
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een
vergunning/intrekking of inhouding
van een identificatiekaart
6 Andere: dwangsom

7. Andere:

쏔

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie, de procureur-generaal

VIII. Legitimatiekaart

648

IX. Varia

–

–

De raadsleden van de Raad voor de Mededinging, de leden van het Auditoraat, de griffiers en
de ambtenaren van de Dienst voor de Mededinging, alsmede iedereen die onder hun gezag
werkt, zijn gebonden door het beroepsgeheim;
Bij het uitoefenen van hun opdracht kunnen de
inspecteurs een beroep doen op de openbare
macht.

X. Organigram

48
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De legitimatiekaart zal binnenkort worden vernieuwd.
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7.4 ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Economisch Potentieel is
belast met de volgende opdrachten:
– Zorgen voor de follow-up en de analyse van de
belangrijkste economische sectoren en de residuaire federale bevoegdheden in die sectoren
uitoefenen;
– België vertegenwoordigen en doen gelden in de
Europese en internationale economische context;
– De Belgische economische en industriële wereld een gesprekspartner en een coördinator op
federaal niveau bieden;
– De verwezenlijking van de Europese integratie
voortzetten;
– Deelnemen aan verschillende internationale
manifestaties (congressen, vergaderingen, buitenlandse opdrachten...);
– Deelnemen aan het uitwerken van EU-verordeningen inzake economisch beleid;
– Duitenlandse investeerders ontvangen in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking en de regionale autoriteiten;
– Deelnemen aan onderhandelingen over overeenkomsten inzake economische compensaties
betreffende de Defensiemarkt en de naleving
van de uitvoering ervan controleren;
– Specifieke acties verrichten die voortspruiten
uit de wetgevingen inzake het economisch
beleid, namelijk: in- en uitvoervergunningen
verlenen; de aanvragen tot tariefschorsing van
de Belgische firma's op Europees niveau
recupereren; het verlenen van certificaten van
oorsprong door de Kamers van Koophandel en
Nijverheid coördineren en controleren.
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II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: 02/277.63.46
Fax: 02/277.53.03
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Door het ministerieel besluit van 19 maart 2001 tot
aanstelling van bepaalde ambtenaren bevoegd om
overtredingen op te sporen en vast te stellen van de
wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uiten doorvoer van goederen en de daaraan verbonden
technologie en van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en
speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie werden 6 ambtenaren van de Algemene
Directie Economisch potentieel door de toenmalige
minister van Economie aangewezen om overtredingen op voornoemde wetten op te sporen en vast te
stellen.

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

202

De wet van 11 september 1962 betreffende de
in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;
De wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-,
uit- en doorvoer van en de bestrijding van
illegale handel in wapens, munitie en speciaal
voor militair gebruik of voor ordehandhaving
dienstig materieel en daaraan verbonden
technologie;
Het voornoemde ministerieel besluit van
19 maart 2001.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

In concreto dienen de door de minister aangewezen
ambtenaren hun bijstand te verlenen aan andere bevoegde officieren van gerechtelijke politie (douane,
politiediensten, enz.) als men van hun technische
en/of administratieve expertise wenst gebruik te
maken inzake wapens en dual use goederen (controle van wapenhandelaars, vaststellingen op de
kaai…).
Deze ambtenaren treden dus nooit op eigen
initiatief op.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inzage van stukken
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inbeslagneming
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
쏔 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

쏔 Op eigen initiatief
쏔 Op klacht van derden
6 In opdracht van andere bevoegdeofficieren van
gerechtelijke politie (douane, politiediensten…)
쏔 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
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6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling
쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning/
intrekking of inhouding van een identificatiekaart
쏔 Andere
7. Andere

쏔…

VI. Jaarverslag

649

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie

VIII. Legitimatiekaart

쏔50

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Economisch Potentieel is
een van de 7 algemene directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie51.

49
50
51

204

Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
De aangewezen ambtenaren beschikken niet over een legitimatiekaart, maar kunnen in gegeven
omstandigheden verwijzen naar het ministerieel besluit van 19 maart 2001.
Naast de Algemene Directies ‘KMO-Beleid’; ‘Kwaliteit en Veiligheid’; ‘Energie’; ‘Regulering en
Organisatie van de Markt’; ‘Controle en Bemiddeling’ en ‘Statistiek en Economische Informatie’.

FOD economie, kmo, middenstand en energie

Cahier 4 Comite P.fm Page 205 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

205

Cahier 4 Comite P.fm Page 206 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Cahier 4 Comite P.fm Page 207 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

7.5 ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID –
AFDELING ACCREDITATIE
Algemene omschrijving

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid52 van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zet zich in voor het uitvoeren van technische
opdrachten zodat de kwaliteit en de veiligheid van
producten, diensten en installaties, de knowhow en
de competitiviteit van de ondernemingen ondersteund worden.
Zo verhoogt zij het vertrouwen van nationale en internationale actoren in een competitieve economie,
ondersteund door ontwikkelingen die samengaan
met controle, normalisatie, accreditatie en certificatie, hand in hand met innovatie.
Daarnaast begeleidt en coördineert ze het wetenschappelijk onderzoek inzake metrologie en het
duurzaam beheer van het continentaal plat.
De Afdeling Kwaliteit en Innovatie heeft als
opdracht het bevorderen en uitbreiden van de innovatie en de kwaliteit om de technologische competitiviteit van de bedrijven te stimuleren, rekening
houdend met de Europese en internationale context, in het bijzonder door: (1) het beheer en de promotie van het Belgisch accreditatiesysteem; (2) de
ondersteuning van de technische normatieve activiteiten van de collectieve onderzoekscentra ten gunste van de KMO’s en (3) de opwaardering van de
kwaliteitszorg in de bouw.

52

Met de Copernicushervorming, werd de benaming ‘Administratie van de Kwaliteit en Veiligheid’
vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid’.
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II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Kwaliteit en Innovatie
Accreditatie
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02/277.63.44
Fax: 02/277.54.41
E-mail: belac@economie.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

–

IV. Wettelijke grondslag

–

–

De wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling (artikel 9);
De wet van 27 februari 2002 ter bevordering
van sociaal verantwoorde productie (artikel 11,
§ 2 en 3).

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

208

De Afdeling ‘Accreditatie’ van de Afdeling Kwaliteit
en Innovatie vervult de volgende opdrachten:
– Verzekeren van het beheer van het Belgisch accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling die de kwaliteit van onze
producten en diensten aantonen, om zo hun
vrije toegang tot de wereldmarkt te garanderen.
Dit systeem is gebaseerd op het officieel erkennen, overeenkomstig Europese normen, van de
objectiviteit en de bekwaamheid van de geaccrediteerde instellingen;
– Bijdragen tot het wegwerken van de technische
belemmeringen door het deelnemen aan onderhandelingen over de wederzijdse erkenningen
tussen de EU en derde landen wat instellingen
voor conformiteitsbeoordeling betreft, door het
coderen van de Belgische aangemelde instanties
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–

met toepassing van de Europese richtlijnen
‘Nieuwe Aanpak’ en door de WTO-notificatie
van de reglementen die mogelijk technische belemmeringen voor het handelsverkeer zijn;
Bevorderen van de kwaliteitssystemen en van
de sociaal verantwoorde productie.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid

6 Zegels leggen
6 Gepaste maatregelen nemen om bewijselementen te bewaren

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
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쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere: voorstel tot betaling van minnelijke schikking
7. Andere

6 Stalen nemen
6 Bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag

653

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie
De bevoegdheden toegekend door artikel 9 van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van
instellingen voor de conformiteitsbeoordeling worden uitgeoefend onder het toezicht van de procureur-generaal.

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is één
van de 7 Algemene Directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie54.
Ze omvat drie afdelingen: (1) de afdeling ‘Controle’;
(2) de afdeling ‘Kwaliteit en Innovatie’; (3) de afdeling ‘Reglementering en Controlebeleid’ die is opgesplitst in de afdelingen “Veiligheid” en ‘Metrologie’,
die in afzonderlijke fiches worden besproken.

53

54

210

Opgenonen in het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Zie ook artikel 13 van de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde
productie: “De minister legt elk jaar een verslag over de toepassing van deze wet voor aan de federale wetgevende
Kamers”.
Naast de Algemene Directies ‘Energie’, ‘Regulering en organisatie van de markt’, ‘Economisch
potentieel’, ‘KMO-beleid’, ‘Statistiek en economische informatie’, ‘Controle en bemiddeling’.
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De afdeling ‘Accreditatie’ is één van de vier afdelingen van de Afdeling ‘Kwaliteit en Innovatie’, naast
de afdelingen ‘Normalisatie en Competiviteit’,
‘Bouw” en ‘Continentaal Plat’.
Voor meer informatie: zie het organigram hierna.
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7.6 ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID –
AFDELING METROLOGIE
I. Algemene omschrijving:

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid55 van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zet zich in voor het uitvoeren van technische opdrachten zodat de kwaliteit en de veiligheid van
producten, diensten en installaties, de knowhow en
de competitiviteit van de ondernemingen ondersteund worden.
Zo verhoogt zij het vertrouwen van nationale en internationale actoren in een competitieve economie,
ondersteund door ontwikkelingen die samengaan
met controle, normalisatie, accreditatie en certificatie, hand in hand met innovatie.
Daarnaast begeleidt en coördineert ze het wetenschappelijk onderzoek inzake metrologie en het
duurzaam beheer van het continentaal plat.
De Afdeling ‘Metrologie’ van de Algemene directie
Kwaliteit en Veiligheid zorgt ervoor dat de metingen in het economisch verkeer correct worden uitgevoerd door tussen te komen op het vlak van de
fundamentele metrologie56 en van de wettelijke metrologie57. Ze volgt de internationale metrologische
activiteiten op en voert internationaal vergelijkende

55
56

Met de Copernicushervorming, werd de benaming ‘Administratie van de Kwaliteit en Veiligheid’
vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid’.
De fundamentele metrologie houdt zich bezig met de definitie van het wettelijk stelsel van meeteenheden en met het realiseren en bewaren van nationale standaarden zodat ze zo getrouw mogelijk zouden aansluiten bij de internationale standaarden die bewaard worden op het ‘Bureau
international des Poids et Mesures (BIPM)’ (Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten) of dat ze
zo trouw mogelijk de theoretische definities zouden benaderen. Door het realiseren en het bewaren
van de eenheden van het ‘Système international d’unités (SI)’ (internationaal eenhedensysteem) is het
mogelijk de traceerbaarheid te garanderen van de metingen die uitgevoerd worden in een vrijwillige
context (kalibraties) en in een reglementaire context (wettelijke ijkingen); men moet erop wijzen dat
de Dienst Kalibratie ook kalibraties uitvoert voor derden.
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metingen uit. Sedert het begin van het jaar 2001
speelt ze een rol in het kader van de goedkeuring en
de controle van de automatische kansspelen.
II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Reglementering en Controlebeleid
Metrologie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.71.70
Fax: 02/277.54.02
E-mail: metrology@mineco.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

115 personen

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–

–

57

214

Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen;
Koninklijk besluit van 5 december 1978 houdende bepaling van de bevoegdheden inzake de
controle van de goede werking en van het juist
gebruik van meet- en weegwerktuigen;
Koninklijk besluit van 2 februari 1987 houdende aanwijzing van de dienst belast met de uitvoering van de metrologische verrichtingen
voorzien door de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en
de meetwerktuigen;
Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument;

De wettelijke metrologie moet ervoor zorgen dat de meetwerktuigen die onder meer in het economisch verkeer (de meting geeft aanleiding tot een handelsovereenkomst) en op het gebied van de
openbare veiligheid gebruikt worden, in overeenstemming zijn met de reglementering en moet
voorkomen dat niet-conforme werktuigen in gebruik worden gesteld. De controle op ‘voorverpakte waren’ wordt eveneens uitgevoerd op het vlak van massa of volume. Bepaalde verrichtingen
van de wettelijke metrologie worden uitgevoerd door erkende instellingen.
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–

–
–

–

Ministerieel besluit van 24 januari 1992 tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken van de
wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument belast zijn;
Wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro;
Ministerieel besluit van 11 december 1998 tot
aanstelling van de ambtenaren die ermee belast
zijn de daders van inbreuken op de artikelen 3
en 4 van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, de minnelijke schikking bedoeld in
artikel 61 voor te stellen;
Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige
motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen
in bulk.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van: rechterlijke macht, politie, enz.
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Voorstel tot betaling van minnelijke
schikking
쏔 Andere

7. Andere

6 Bijstand van de politie vorderen
6 Stalen nemen
6 Opsporen en vaststellen van de daden die, zonder strafbaar te zijn, het voorwerp kunnen zijn
van een vordering tot staking op initiatief van de
minister

VI. Jaarverslag

658

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie
De gemachtigde ambtenaren oefenen de hun door
het artikel 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument verleende bevoegd-

58

216

Opgenomen in het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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heden uit onder het toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun
meerderen en in het bestuur.
VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Toepassing van artikel 29 van het Wetboek van
strafvordering

X. Organigram

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is één
van de zeven Algemene Directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie59.
Ze omvat drie afdelingen: (1) de afdeling ‘Controle’;
(2) de afdeling ‘Kwaliteit en Innovatie’; (3) de afdeling ‘Reglementering en Controlebeleid’ die is opgesplitst in de afdelingen ‘Metrologie’ en ‘Veiligheid’,
die in een afzonderlijke fiche wordt besproken.
Voor meer informatie: zie het organigram hierna.

59

Naast de Algemene Directies ‘Energie’, ‘Regulering en organisatie van de markt’, ‘Economisch
potentieel’, ‘KMO-beleid’, ‘Statistiek en economische informatie’, ‘Controle en bemiddeling’.
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7.7 ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID –
AFDELING VEILIGHEID
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid60 van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zet zich in voor het uitvoeren van technische opdrachten zodat de kwaliteit en de veiligheid van
producten, diensten en installaties, de knowhow en
de competitiviteit van de ondernemingen ondersteund worden.
Zo verhoogt zij het vertrouwen van nationale en internationale actoren in een competitieve economie,
ondersteund door ontwikkelingen die samengaan
met controle, normalisatie, accreditatie en certificatie, hand in hand met innovatie.
Daarnaast begeleidt en coördineert ze het wetenschappelijk onderzoek inzake metrologie en het
duurzaam beheer van het continentaal plat. De Afdeling ‘Veiligheid’ van de Algemene Directie Kwaliteit
en Veiligheid staat in voor het verzekeren en coördineren van het toezicht in de volgende domeinen:
– De openbare veiligheid: fabricatie, vervoer, opslag, verkoop en gebruik van springstoffen, ondergrondse opslag van gas, vervoer en
distributie van gasachtige producten en andere
door middel van leidingen;
– De veiligheid van de consumenten: producten,
diensten en installaties; toezicht op de naleving
van de wet van 9 februari 1994 betreffende de
veiligheid van producten en diensten en haar
toepassingsbesluiten; medewerking aan nationale en internationale informatienetwerken;
– De reglementering betreffende springstoffen en
gas.

60

Met de Copernicushervorming, werd de benaming ‘Administratie van de Kwaliteit en Veiligheid’
vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid’.
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II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Reglementering en Controlebeleid
Veiligheid
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.51.11
Fax: 02/277.54.13
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

26 agenten van niveau A, buiten het administratief
en technisch personeel.

IV. Wettelijke grondslag

1. In verband met springstoffen:
– De wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en
mengsels en de daarmede geladen tuigen;
– Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het
fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen;
– Het regentsbesluit van 31 maart 1949 tot regeling van het gebruik der springstoffen in de
bedrijven verschillend van de mijnen, ondergrondse groeven;
– Koninklijk besluit van 4 augustus 1959 tot reglementering van het gebruik van springstoffen
en gesteente in open ontginningswerken van
graverijen en groeven.
2. In verband met vervoer van gasachtige en andere producten
door middel van leidingen:
– Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
– Koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de
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–

–

–

–

–

oprichting en bij de exploitatie van installaties
voor gasvervoer door middel van leidingen;
Koninklijk besluit van 25 juli 1967 betreffende
de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor
het vervoer door middel van leidingen van
vloeibare koolwaterstoffen en/of vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen, andere dan deze beoogd door artikel 1, littera a, van de wet van
12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van
leidingen;
Koninklijk besluit van 20 februari 1968 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de
oprichting en bij de exploitatie van installaties
voor het vervoer door middel van leidingen van
pekel, natronloog en afvalvloeistoffen;
Koninklijk besluit van 9 mei 1969 betreffende
de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor
het vervoer van gasvormige zuurstof door middel van leidingen;
Koninklijk besluit van 27 december 1971 betreffende het toezicht op de installaties voor het
vervoer en de distributie van gasachtige en andere producten door middel van leidingen;
Ministerieel besluit van 20 maart 2006 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor
het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

3. In verband met de verspreiding van gas:
– Wet van 24 december 1970 betreffende de te
nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van gasdistributie-installaties;
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–

–

–

Koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende
de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor
gasdistributie door middel van leidingen;
Koninklijk besluit van 27 december 1971 betreffende het toezicht op de installaties voor het
vervoer en de distributie van gasachtige en andere producten door middel van leidingen (supra);
Ministerieel besluit van 20 maart 2006 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor
het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (supra).

4. In verband met de ondergrondse gasopslagplaatsen:
– Wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen
en exploiteren van ondergrondse bergruimten
in situ bestemd voor het opslaan van gas.
5. Met betrekking tot SEVESO:
– Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken, zoals goedgekeurd door
de wet van 22 mei 2001 houdende instemming
met dit akkoord;
– Ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in
artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord
van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het
Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

222
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6. In verband met producten en diensten:
– Wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;
– Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering
van de wet van 9 februari 1994 betreffende de
veiligheid van de consumenten, alsmede van
haar uitvoeringsbesluiten.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

6

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
쏔 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere

6 Stalen nemen
6 Bijstand van de politie vorderen

VI. Jaarverslag

661

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie
De gemachtigde ambtenaren oefenen de hun door
het artikel 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument verleende bevoegdheden uit onder het toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun
meerderen en in het bestuur.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Beroepsgeheim

X. Organigram

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is één
van de 7 Algemene Directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie62.
Ze omvat drie afdelingen: (1) de afdeling ‘Controle’;
(2) de afdeling ‘Kwaliteit en Innovatie’; (3) de afdeling ‘Reglementering en Controlebeleid’ die is opge-

61
62

224

Geïntegreerd in het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Naast de Algemene Directies ‘Energie’, ‘Regulering en organisatie van de markt’, ‘Economisch
potentieel’, ‘KMO-beleid’, ‘Statistiek en economische informatie’, ‘Controle en bemiddeling’.
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splitst in de afdelingen ‘Veiligheid’ en ‘Metrologie’,
die in een afzonderlijke fiche wordt besproken.
Voor meer informatie: zie het organigram hierna.
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7.8 ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling
(ADCB) werd op 1 januari 2003 in het kader van de
nieuwe FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie opgericht.
De ADCB is belast met:
– Het toezicht op de naleving van de economische reglementeringen, enerzijds, ter bescherming van de verbruiker, anderzijds, om de
eerlijke concurrentie te vrijwaren. Deze opdracht heeft zowel een preventief als een repressief karakter;
– Het controleren van de aanpassing van de Belgische economische reglementeringen aan de
communautaire normen (onder andere de wetgevingen op de handelspraktijken, de bescherming van de consument, de voorwaarden voor
het uitoefenen van het beroep van handelaar, de
prijzenreglementering, het verbruikskrediet, de
kwaliteit en de veiligheid van de verkochte producten, de eerlijke concurrentie…).
Daarnaast is deze Algemene Directie ook belast met
het controleren van de toepassing van bepaalde gemeenschappelijke marktordeningen op Europees
vlak. Deze opdracht bestaat in de administratieve en
operationele controle van de activiteiten die aanleiding geven tot financiële transacties met het EOGFL63 (EU) via het BIRB64 (België).

63
64

Dit is het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw.
Dit is het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, een erkend betaalorgaan in het kader van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Gemeenschap. Het is belast met de uitbetaling van financiële tegemoetkomingen aan economische operatoren die geen producenten zijn. De
financiering wordt verzekerd door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL).
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II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
WTC III, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: 02/277.51.11
Fax: 02/277.54.51
E-mail: eco.inspec@mineco.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be

III. Personeelsbezetting

305 medewerkers, onder wie 190 over een
controlebevoegdheid beschikken.

IV. Wettelijke grondslag

De ADCB ziet toe op de correcte naleving van verschillende wetten, besluiten en EU-verordeningen
die het economisch leven regelen.
Het betreft in de praktijk een vijftigtal wetten, waarvan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument (WHPC) de belangrijkste uitmaakt.
De ADCB staat eveneens vermeld in een aantal wetgevingen waarvoor andere Algemene Directies van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bevoegd zijn. In de praktijk oefent enkel de
ADCB de controle op het terrein uit.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

228

Bij het opsporen en het vaststellen van de inbreuken
waarvoor ze bevoegd zijn, kunnen de ambtenaren
van de ADCB, onder toezicht van de procureur-generaal, over het algemeen (al naargelang de toepasselijke wetgeving):
– Rechtsgeldige onderzoeken instellen en getuigen verhoren;
– Proces-verbaal opmaken met bewijskracht (geldig tot bewijs van het tegendeel);
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–
–
–
–
–
–
–

Elk soort van transport controleren;
Monsters nemen waarvoor een proces-verbaal
van monsterneming wordt opgemaakt;
Goederen en documenten in beslag nemen;
Zegels leggen;
Assistentie vorderen van de politie;
Huiszoekingen verrichten;
Als getuige voor de rechtbank verschijnen.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
쏔
6

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het parket
Op basis van inlichtingen verkregen vanderden
Andere: op verzoek van de minister van Economie, van een andere Algemene Directie van de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, van de Europese Commissie of een andere
officiële instantie

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
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5. 6 Regulerende bevoegdheid:

6 Verbod om een product op de markt te brengen;
6 verzegeling; het beletten van de verkoop van
een product

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling:
6 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
6 De schorsing of de intrekking van de erkenning
voorstellen aan de minister/de schrapping of de
schorsing van de inschrijving voorstellen aan de
minister
6 Andere: minnelijke schikking
7. Andere

6 Bijstand van de politie vorderen
6 Monsters nemen
6 Het opsporen en het vaststellen van de daden
die, zonder strafbaar te zijn, het voorwerp kunnen zijn van een vordering tot staking op initiatief van de minister

VI. Jaarverslag

665

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie
De ambtenaren van de ADCB oefenen de bevoegdheden die hen worden toegekend door artikel 113
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument uit onder het toezicht van de procureur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen en in het bestuur.

VIII. Legitimatiekaart

65
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6 (Zie exemplaar op cd-rom)

Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Controle en Bemiddeling is
een van de 7 Algemene Directies van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie66.

66

Naast de Algemene Directie ‘Energie’, de Algemene Directie ‘Regulering en Organisatie van de
Markt’, de Algemene Directie ‘Economisch Potentieel’, de Algemene Directie ‘KMO-Beleid’, de
Algemene Directie ‘Kwaliteit en Veiligheid’ en de Algemene Directie ‘Statistiek en Economische
Informatie’.

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

231

Cahier 4 Comite P.fm Page 232 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

Cahier 4 Comite P.fm Page 233 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

7.9 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE
INFORMATIE
I. Algemene omschrijving

De opdracht van de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie is vastgelegd in de wet van
4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en in
een aantal bindende internationale teksten en Europese regelgevingen.
Zij verzamelt statistische en economische gegevens
om een modern en performant statistisch apparaat
voor België te ontwikkelen.
Zij stelt relevante, betrouwbare en van commentaar
voorziene statistische en economische documentatie en informatie ter beschikking van alle sectoren.
Zij werkt tot slot mee aan de ontwikkeling van een
toekomstvisie voor de Belgische economie.
Daartoe wordt, voor zover mogelijk, een beroep gedaan op bestaande administratieve bestanden. Bij
gebrek daaraan wordt overgegaan tot rechtstreekse
ondervraging van personen, gezinnen en ondernemingen.
De verzamelde gegevens worden verwerkt, gecontroleerd, gecodeerd, eventueel geëxtrapoleerd volgens kwaliteits-normen en een wetenschappelijke
methodologie en opgeslagen in de vorm van nietidentificeerbare reeksen en tabellen.

II. Coördinaten

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Leuvenseweg 44
1000 Brussel
Tel.: 02/548.62.11
Fax: 02/548.62.62
Website: www.mineco.fgov.be
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III. Personeelsbezetting67

Niveau
A
B
C
D
Totaal

IV. Wettelijke grondslag

De wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en het koninklijk besluit van 10 januari 1975
houdende uitvoering van artikel 19, eerste lid, 1°,
van de wet van 4 juli 1962 waarbij de regering
gemachtigd wordt statistische en andere onderzoekingen te houden betreffende de demografische,
economische en sociale toestand van het land.

FTE
88,2
9,2
265,2
249,3
611,9

V. Bevoegdheden
1. Algemeen
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijskracht? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
쏔 Op klacht van derden

67
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Geschat in fulltime-equivalent van het jaar 2006.
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쏔 In opdracht van…
쏔 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere
4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling
쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning/
intrekking of inhouding van een identificatiekaart
쏔 Andere
7. Andere

6 Sterke arm
6 Machtiging om over te gaan tot de statistische
verwerking en studie van de informatie opgenomen en bewaard in het rijksregister van de natuurlijke personen + machtiging om gebruik te
maken van het identificatienummer
6 Medewerking van de openbare besturen en instellingen
6 Bijzondere bepalingen omtrent de uitoefening
van hun controlerende bevoegdheden ten aanzien van de geneesheren

VI. Jaarverslag

668

VII. Toezichthoudend orgaan

De ambtenaren van de Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie oefenen de hun door
artikel 19 van de wet van 4 juli 1962 verleende
bevoegdheden uit onder het toezicht van de procu-

68

Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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reur-generaal, onverminderd hun ondergeschiktheid ten opzichte van hun meerderen in het bestuur.
VIII. Legitimatiekaart

669

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie is een van de 7 Algemene Directies van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie70.
Voor verdere details, zie organigram.

69
70
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Zendingsorder getekend door de directeur P&O van de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie.
Naast de Algemene Directies ‘Energie’, ‘KMO-Beleid’, ‘Kwaliteit en Veiligheid’, ‘Economisch
Potentieel’, ‘Regulering en Organisatie van de Markt’, ‘Controle en Bemiddeling’.
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7.10ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE – AFDELING AARDOLIE EN
STEENKOLEN – AFDELING GAS EN ELEKTRICITEIT
I. Algemene omschrijving

De Algemene Directie Energie (Ex Bestuur Energie71) van de FOD Economie, KMO, Middenstand
en Energie staat in voor het behoud en de continuïteit van de energiebevoorrading van het land, in het
vooruitzicht van duurzame ontwikkeling door:
– Een gevarieerd en evenwichtig aanbod van
energiedragers en energiebronnen;
– De uitbouw van een systeem voor de omkadering van en het toezicht op de energieprijs;
– Gestalte te geven aan de Belgische specifieke eigenheid en het algemeen belang binnen de Eenheidsmarkt.
De afdeling Aardolie en Steenkolen en de afdeling
Gas en Elektriciteit van de Algemene Directie Energie zijn beide belast met inspectietaken.
De afdeling Aardolie en Steenkolen houdt in het bijzonder toezicht op de bevoorrading en de kwaliteit
van de bevoorrading. Ze houdt eveneens toezicht
op de uitrustingen.
De afdeling Gas en Elektriciteit houdt in het bijzonder toezicht op het vrij verkeer van elektrisch materiaal en gastoestellen; op de toelatingen betreffende
elektrische leidingen en op de veiligheid van elektrische installaties. Ze houdt zich eveneens bezig met
controles in situ.

II. Coördinaten

71

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02/277.51.11

Met de Copernicushervorming werd de benaming van ‘Bestuur Energie’ van de FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie vervangen door de benaming ‘Algemene Directie Energie’.
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Fax: 02/277.52.02
E-mail: dg.ener@mineco.fgov.be
Website: www.mineco.fgov.be
III. Personeelsbezetting

De Algemene Directie Energie bestaat uit 20
personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag

1) Wat de afdeling Aardolie en Steenkolen betreft:
– De wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten72;
– De Koninklijke besluiten betreffende de benamingen en de kenmerken van de petroleumproducten, waaronder: het Koninklijk besluit van
28 oktober 1996 betreffende de benaming, de
kenmerken en het zwavelgehalte van LPG voor
wegvoertuigen;
– Het Koninklijk besluit van 19 november 1996
betreffende de benaming, de kenmerken en het
zwavelgehalte van de lampolie; – Het Koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot vervanging
van het Koninklijk besluit van 28 oktober 1996
betreffende de benaming, de kenmerken en het
zwavelgehalte van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen;
– Het Koninklijk besluit van 20 maart 2000 tot
vervanging van het Koninklijk besluit van
26 september 1997 betreffende de benamingen,
de kenmerken en het loodgehalte van de benzines voor motorvoertuigen;
– Het Koninklijk besluit van 7 maart 2001 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie voor de zeescheepvaart;

72

240

Nota bene: Vóór zijn wijziging door de wet van 18 december 2002 betreffende de veiligheid van producten en diensten (B.S. 6 februari 2003), was het opschrift van deze wet als volgt: de “wet betreffende de veiligheid van de consumenten”.
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–

–

Het Koninklijk besluit van 7 maart 2001 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de residuele brandstoffen;
Het Koninklijk besluit van 3 oktober 2002 tot
vervanging van het Koninklijk besluit van
7 maart 2001 betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de gasolie
voor verwarming.

2) Wat de afdeling Gas en Elektriciteit betreft:
– De wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen en haar uitvoeringsbesluiten;
– De wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten;
– De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
– Het Koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische
installaties voor de huishoudelijke installaties en
sommige lijnen van transport en verdeling van
elektrische energie bindend wordt verklaard;
– Het Koninklijk besluit van 2 september 1981
houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties en houdende
bindendverklaring ervan op de elektrische installaties in inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen
beoogd bij artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
– Het Koninklijk besluit van 23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal;
– Het Koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van gastoestellen;
– Het Koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit;
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–

–

Het ministerieel besluit van 20 maart 2006 tot
aanduiding van de ambtenaren die belast zijn de
minister, tot wiens bevoegdheid de Energie behoort, te vertegenwoordigen, overeenkomstig
sommige besluiten genomen tot uitvoering van
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen;
Het ministerieel besluit van 20 maart 2006 betreffende de aanduiding van de ambtenaren die
belast zijn met het toezicht op de installaties
voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

V. Bevoegdheden
V.a). Wat de afdeling Aardolie en Steenkolen betreft:
1. Algemeen:

De controles op het terrein worden uitgevoerd door
de Algemene Directie Energie, eventueel in samenwerking met de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.
Indien daarbij echter inbreuken worden vastgesteld,
wordt de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (zie aparte fiche) daarvan op de hoogte gesteld,
die dan verdere stappen onderneemt. Dit kan gaan
om een minnelijke schikking of om het opstellen
van een ‘Pro Justitia’, dat dan wordt overgemaakt aan
het parket dat uiteindelijk moet beslissen om al dan
niet tot vervolging over te gaan.
Wat de analyse van aardolieproducten betreft, betekent dit concreet dat de stalen van petroleumproducten door ambtenaren van de Algemene Directie
Energie genomen worden en indien, na de analyse
in het labo, blijkt dat die niet conform de norm zijn,
dit gemeld wordt aan de Algemene Directie Contro-
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le en Bemiddeling. In geval van inbreuk wordt dus
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling altijd ingeschakeld.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van
derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling
쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning
쏔 Andere

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau
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7. Andere

6 Bijstand van de politie vorderen
6 Monsters nemen en (laten) analyseren

V.b) Wat de afdeling Gas en Elektriciteit betreft:
1. Algemeen:
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van
derden
Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des
Konings
쏔
5. 6 Regulerende bevoegdheid:

244

6 Direct intrekken van de verkoop van het product
6 Onmiddellijk maatregelen nemen indien een installatie gevaar vormt voor personen en goederen
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6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling:
쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
6 Waarschuwing
쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning
6 Andere: minnelijke schikking
7. Andere

6 Bijstand van de politie vorderen
6 Stalen nemen en analyseren

VI. Jaarverslag

673

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Economie
De ambtenaren van de Algemene Directie Energie
oefenen de bevoegdheden die hen worden toegekend door artikel 20 van de wet van 9 februari 1994
betreffende de veiligheid van producten en diensten
uit onder het toezicht van de procureur-generaal,
onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun hiërarchische meerderen. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheden die hen worden toegekend door
artikel 113 van de wet van 14 juli 1991 betreffende
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Plicht tot geheimhouding

X. Organigram

De Algemene Directie Energie is een van de 7 Algemene Directies van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie74.

73
74

Als onderdeel van het jaarverslag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Naast de Algemene Directies 'KMO-Beleid', 'Kwaliteit en Veiligheid', 'Economisch Potentieel',
'Regulering en Organisatie van de Markt', 'Controle en Bemiddeling' en 'Statistiek en Economische
Informatie'.
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8. FOD WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
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8.1 ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN
I. Algemene omschrijving75

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde
markteconomie, het evenwicht tussen werknemers
en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD
zorgt voor de bescherming en de bevordering van
het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de
ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.
De algemene opdracht van de Algemene Directie
Toezicht op de Sociale Wetten is ervoor te zorgen
dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen wordt nageleefd, door een raadgevende, preventieve en
repressieve rol te vervullen.
Het Toezicht op de Sociale Wetten is toegespitst op
het informeren, adviseren, verzoenen en controleren in de verschillende domeinen van het reglementair arbeidsrecht (het arbeidsreglement, de deeltijdse
arbeid, de nachtarbeid...) en van het collectief arbeidsrecht.
Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft eveneens
als opdracht het informeren en adviseren in het domein van het burgerlijk arbeidsrecht (de arbeidsovereenkomst, de moederschaps-bescherming, de
tussenkomst in de vervoerskosten van arbeiders en
bedienden...) en het niet-verbindend verklaarde
conventioneel arbeidsrecht.
De Algemene Directie is samengesteld uit een centrale afdeling en 25 externe directies (13 in het
Vlaamse Gewest, 10 in het Waalse Gewest, 1 voor

75

Informatiebron: www.meta.fgov.be.
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de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest). Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven
territoriaal ambtsgebied.
Twee directies Vervoer coördineren de controles inzake transport van goederen op de weg op nationaal
niveau. Dit toezicht gebeurt in samenwerking met
de FOD Mobiliteit en Vervoer, de federale en de
lokale politie.
II. Coördinaten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233.41.11
Fax: 02/233.48.29
E-mail: tsw@meta.fgov.be
Website: www.meta.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De opdrachten en bevoegdheden van de Algemene
Directie Toezicht op de Sociale Wetten vinden hun
grondslag in de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie en in de wetten en uitvoeringsbesluiten (zie punt V.7) waarvoor ze belast
wordt met het toezicht op de naleving ervan.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
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Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
6
6
6
쏔
6

3. Initiatief van het optreden:

6
6
6
6
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen

7. Andere:

6 De sociale inspecteurs zijn bevoegd om de passende maatregelen voor te schrijven in het kader van
hun opdracht:
– Bevel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen
binnen een bepaalde termijn of zonder uitstel;
– Verbod bepaalde plaatsen te betreden, bepaalde
machines te gebruiken…;
– Stopzetting van arbeid;
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–
–
–
–
6
6
6

Werkplaats doen ontruimen;
Werkplaatsen, uitrustingen, machines…
Verzegelen;
…
Stalen nemen
Bevelen verplichte documenten aan te plakken
Vervangende documenten opmaken of overhandigen
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Toezicht op de naleving van onder meer:
– Arbeidswet van 16 maart 1971;
– Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
– Wet van 12 april 1960 tot oprichting van een intern compensatiefonds voor de diamantsector;
– Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
– Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités;
– Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
– Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen
tot bevordering van de tewerkstelling;
– Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
– et van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces
en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen
voor sociale zekerheid;
– Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring
van het concurrentievermogen;
– Wet van 5 september 2001 tot de verbetering
van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers;
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–

–

–
–

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden;
Koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende
de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk;
Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van
discriminatie.

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Werk

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

–

–
–

–

Wanneer zij het 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;
Op hun verzoek worden aan de sociale inspecteurs inlichtingen die ze nuttig achten, verstrekt;
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de sociale inspecteurs belast zijn;
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uit-
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–
–

–
–

wisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is;
De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen;
De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren;
Het toezicht van de sociale inspecteurs dient
onafhankelijk te zijn;
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.

X. Organigram
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8.2 ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET
WERK
I. Algemene omschrijving76

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde
markteconomie, het evenwicht tussen werknemers
en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD
zorgt voor de bescherming en de bevordering van
het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de
ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.
De algemene opdracht van de Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk bestaat erin
het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze te verbeteren en ervoor te zorgen dat
de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn
worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen. Welzijn op het
werk definieert men als het geheel van factoren met
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het
werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de
bescherming van de gezondheid van de werknemer,
de psychosociale belasting veroorzaakt door het
werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen en de door de bedrijven getroffen milieumaatregelen.
De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk is als volgt samengesteld:
– Directie van de algemene diensten: beheer van de human resources, de begroting en de informatieen communicatietechnologieën, verbetering
van de technische doeltreffendheid;
– Afdeling van het beleid van het toezicht: uitwerken
van het toezichtsbeleid van de afdeling van het
basistoezicht, verbetering van de kwaliteit van

76

Informatiebron: www.meta.fgov.be.
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–

–

de regelgeving inzake welzijn op het werk en
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening geleverd door de erkende organisaties in
het domein van het welzijn (externe diensten
voor preventie en bescherming, externe diensten voor technische controles, externe diensten voor aanvullende opleiding van de
preventieadviseurs, erkende laboratoria…);
Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s: taken
voorzien in het samenwerkingsakkoord over de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen, toezicht op de welzijnswet in de Seveso-bedrijven (bedrijven met risico op zware
ongevallen), ondersteuning van de Afdeling van
het basistoezicht op het vlak van de blootstelling aan chemische agentia;
Afdeling van het basistoezicht: toezicht op de welzijnswet in de bedrijven en instellingen (met uitzondering van de Seveso-bedrijven), toezicht
op andere wetten zoals de wet op de controlegeneeskunde, bijstand aan de Afdeling van het
toezicht op de chemische risico’s voor het gespecialiseerd gezondheidstoezicht.

De Afdeling van het basistoezicht van de Algemene
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat tien regionale directies, die bevoegd zijn voor
een welbepaald ambtsgebied.
II. Coördinaten
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Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het
Werk
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233.45.11
Fax: 02/233.42.31
E-mail: tww@meta.fgov.be
Website: www.meta.fgov.be
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III. Personeelsbezetting

67 administratieve
191 inspecteurs

IV. Wettelijke grondslag

–

–

–
–

personeelsleden

en

Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (de Welzijnswet);
Codex over het welzijn op het werk (= verzameling van besluiten77 over verschillende materies);
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)78;
Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk houdt toezicht op de naleving van de Welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Ze oefent
dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie en binnen de grenzen bepaald door
het koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid
en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie.
De voornaamste uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet zijn:
– Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

77
78

Bepaalde van deze besluiten zijn de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijnen inzake
preventie en bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk.
Het ARAB vormde sedert 1947 de gecoördineerde tekst van alle reglementaire en algemene bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Sinds 1993 wordt het ARAB
geleidelijk vervangen door de Codex over het welzijn op het werk.
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–

–

–

–

–

–
–

–

–

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

258

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk;
Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het Werk;
Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende
de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats;
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende
de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het werk;
Koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende
de opdrachten en de werking van de Comités
voor preventie en bescherming op het werk;
Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
Koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende
de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
Koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat
de deskundigen betreft;
Koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende
het gezondheidstoezicht op de werknemers

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
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쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen

7. Andere:

6 De sociale inspecteurs zijn bevoegd om de passende maatregelen voor te schrijven in het kader van
hun opdracht:
– Bevel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen
binnen een bepaalde termijn of zonder uitstel;
– Verbod bepaalde plaatsen te betreden, bepaalde
machines te gebruiken…;
– Stopzetting van arbeid;
– Werkplaats doen ontruimen;
– Werkplaatsen, uitrustingen, machines… verzegelen;
– …
6 Stalen nemen
6 Bevelen verplichte documenten aan te plakken
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6 Vervangende documenten opmaken of overhandigen
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Territoriale bevoegdheid
VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Werk

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

–

–
–

–

260

Wanneer zij het 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;
Op hun verzoek worden aan de sociale inspecteurs inlichtingen die ze nuttig achten, verstrekt;
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de sociale inspecteurs belast zijn;
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is;

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Cahier 4 Comite P.fm Page 261 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

–

–

–
–

De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen;
De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren;
Het toezicht van de sociale inspecteurs dient
onafhankelijk te zijn;
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.

X. Organigram
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8.3 ALGEMENE DIRECTIE WERKGELEGENHEID EN
ARBEIDSMARKT
I. Algemene omschrijving79

De opdracht van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt is de voorbereiding, de
bevordering en de uitvoering van het beleid inzake
werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en
werkloosheidsverzekering.
De dienst is samengesteld uit de afdeling van de studie van de arbeidsmarkt en de afdeling van het
werkgelegenheidsbeleid.

II. Coördinaten

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg
Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02/233.41.11
Fax: 02/233.48.60
E-mail: wea@meta.fgov.be
Website: www.meta.fgov.be

III. Personeelsbezetting
IV. Wettelijke grondslag

Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

79

De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt is bevoegd om toe te zien op de naleving
van bepaalde sociale wetten. De inspecteurs oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen

Informatiebron: www.meta.fgov.be.
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van de wet van 16 november 1972 betreffende de
arbeidsinspectie.
2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6
6
6
6
6
6
6
쏔
6

Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot het Rijksregister

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid (zie infra)
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 6
6
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen
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7. Andere:

De sociale inspecteurs zijn bevoegd om de passende
maatregelen voor te schrijven in het kader van hun
opdracht:
– Bevel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen
binnen een bepaalde termijn of zonder uitstel;
– Verbod bepaalde plaatsen te betreden, bepaalde
machines te gebruiken…;
– Stopzetting van arbeid;
– Werkplaats doen ontruimen;
– Werkplaatsen, uitrustingen, machines… verzegelen;
– …
6 Stalen nemen
6 Bevelen verplichte documenten aan te plakken
6 Vervangende documenten opmaken of overhandigen
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Toezicht op de uitvoering van onder meer:
– Afdeling 6 – toekenning van betaald educatief
verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV
van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
– Ministerieel besluit van 1 december 1975 tot
uitvoering van het Koninklijk besluit van
28 november 1975 betreffende de exploitatie
van de bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen
betaling;
– Koninklijk besluit van 27 mei 2003 tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden
naar startbanen;
– Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
– Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten;
– Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
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stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
VI. Jaarverslag
VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Werk

VIII. Legitimatiekaart
IX. Varia

–

–
–

–

–

266

Wanneer zij het 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.
Op hun verzoek worden aan de sociale inspecteurs inlichtingen die ze nuttig achten, verstrekt.
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de sociale inspecteurs belast zijn.
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is.
De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen.
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–

–
–

De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren.
Het toezicht van de sociale inspecteurs dient
onafhankelijk te zijn.
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.

X. Organigram
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8.4 RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
I. Algemene omschrijving80

De RVA is een openbare dienst, meer bepaald een
federale sociale parastatale die wordt beheerd door
een paritair samengesteld beheerscomité.
In het begin (1945) bestond de taak erin de onvrijwillig werklozen een vervangingsinkomen te bezorgen. Later zijn er andere opdrachten bijgekomen.
Zo worden er vier onderscheiden:
1. De preventieopdracht:
Bedoeling is de contractuele band tussen werkgever
en werknemer te behouden zolang de toestand tijdelijk en niet structureel is. Zo wil men vermijden dat
volledige werkloosheid ontstaat en er daarna eventueel problemen rijzen bij de herinschakeling op de
arbeidsmarkt.
In het Belgische werkloosheidsstelsel wordt bepaald
dat een werknemer in sommige gevallen van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst werkloosheidsuitkeringen krijgt als tijdelijk werkloze.
Binnen het stelsel van loopbaanonderbreking en
tijdskrediet wordt de contractuele band tussen
werkgever en werknemer eveneens behouden en
worden er aan de werknemer onderbrekingsuitkeringen toegekend.
In geval van herstructurering kan ook het Fonds
voor Sluiting van Ondernemingen deze band verlengen door middel van een voorlopige betaling van
het sociale luik.

80

Informatiebron: www.rva.be.
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2. De vergoedingsopdracht:
Wanneer de contractuele band tussen de werknemer
en zijn werkgever verbroken is, wordt de werknemer opgevangen via:
– Een vergoeding in de gewone werkloosheid (op
basis van loonarbeid of op basis van gevolgd
onderwijs);
– Een vergoeding binnen het stelsel van de conventionele brugpensioenen.
Onder sommige voorwaarden kent de RVA voorschotten toe aan de werknemer die recht heeft op
een verbrekingsvergoeding, op ziekte-uitkeringen of
op een pensioen, maar die niet onmiddellijk deze
voordelen kan verkrijgen.
3. De inschakelingsopdracht:
Als een werknemer volledig werkloos is, werkt de
RVA mee aan de uitvoering van maatregelen met
het oog op de wedertewerkstelling van werklozen.
De rol van de RVA varieert naargelang van de maatregel: het gaat van de eenvoudige aflevering van een
attest tot een veel actievere rol.
In het systeem van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) is het de bedoeling in
te spelen op de vraag naar bepaalde activiteiten
waaraan niet wordt tegemoetgekomen op de normale arbeidsmarkt en op de vraag naar arbeid van
langdurig werklozen en mensen met een leefloon.
Het activaplan is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en deze van de oudere
(45-plusser) en jonge werknemers in het bijzonder
te verhogen door de herinschakeling van de werklozen in het normale arbeidscircuit. Dit gebeurt door

270

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Cahier 4 Comite P.fm Page 271 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

de toekenning van een gedeeltelijke vrijstelling van
de betaling van werkgeversbijdragen voor de RSZ
en door een geactiveerde werkloosheidsuitkering
(werkuitkering genaamd) die de werkgever in mindering kan brengen op het nettoloon.
Het systeem van de dienstencheques is ook een activeringsmaatregel. De federale regering wil zo extra
banen scheppen via buurtdiensten en -banen voor
laaggeschoolden en wil een deel van het zwartwerk
wegwerken. De RVA is op verschillende niveaus bij
dit project betrokken: het invoeren van een erkenningssysteem voor ondernemingen, het bevorderen
van de mogelijkheden om van het PWA-stelsel door
te stromen naar een volwaardig werknemersstatuut
binnen het systeem van de dienstencheques en het
voeren van een promotiecampagne naar werkgevers, werknemers en gebruikers toe.
4. Een opdracht tot handhaving van het stelsel:
Het Belgische stelsel van de werkloosheidsverzekering voorziet in bepaalde gevallen een vergoeding
die niet beperkt is in de tijd.
Dit stelsel kan slechts blijven bestaan dankzij preventie- en controleacties. De RVA wil via zijn preventie- en controleactiviteiten bijdragen tot het
behoud van dit sociaal systeem.
Ze hebben ook tot doel, door toezicht op de naleving van de sociale wetgeving, en meer in het
bijzonder de werkloosheidsreglementering, oneigenlijk gebruik en georganiseerde fraude tegen te gaan.
In dit opzicht blijft het Protocol van 1993 betreffende de samenwerking tussen de diverse sociale inspectiediensten een sterk wapen tegen sociale fraude.
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De handhavingsopdracht is net de opdracht van de
sociale controleurs van de RVA.
II. Coördinaten

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7-9
1000 Brussel
Tel.: 02/515.41.11
Fax: 02/514.11.06
Website: www.rva.be

III. Personeelsbezetting

Het kader in fysieke eenheden bestaat uit
297 sociale controleurs. Ze zijn verdeeld over de
30 werkloosheidsbureaus. Op diezelfde werkloosheidsbureaus zijn er daarnaast ongeveer
120 personeelsleden belast met de coördinatie en de
administratie van de controle. Ten slotte zijn er op
de Directie Interne Audit van het hoofdbestuur
4 personeelsleden van niveau A en 3 sociale controleurs die hoofdzakelijk met de coördinatie van de
controleactiviteiten belast zijn.

IV. Wettelijke grondslag

–
–

–
–

Besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Wet van 14 februari 1961 voor economische
expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
Wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie;
Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

272

De sociale controleurs van de RVA oefenen het toezicht op de naleving van de werkloosheidsreglementering uit overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.
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2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6
6
6
6
6
6
6
쏔
6

Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking81
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwangmiddelen
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
6 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
6
쏔
6

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
Op vordering van de arbeidsauditeur
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
In het kader van een gerechtelijk onderzoek geleiddoor de onderzoeksrechter

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid
6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling: 쏔
쏔
6
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
6 Andere: voor de overtreder een termijn
bepalen om zich in regel te stellen

81

Passieve aanwezigheid bij een gerechtelijke huiszoeking.
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7. Andere:

6 De sociale inspecteurs zijn bevoegd om de passende maatregelen voor te schrijven in het kader
van hun opdracht
6 Stalen nemen
6 Bevelen verplichte documenten aan te plakken
6 Vervangende documenten opmaken of overhandigen
6 Een vordering tot staking kan worden ingesteld
6 Wetgeving die onder het toezicht valt van de sociale controleurs van de RVA:
Werkloosheidsreglementering:
– Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
– Ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
Schadeloosstelling van de werknemers:
– Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen;
– Wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg;
– Koninklijk besluit van 17 januari 1968 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast
met het toezicht op de toepassing van de wetgeving betreffende de schadeloosstelling van de
door het sluiten van ondernemingen getroffen
werknemers;
– Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van de ondernemingen.
Conventioneel brugpensioen:
– Wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen;
– Koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitke-
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–

ringen
in
geval
van
conventioneel
brugpensioen;
Koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende
het halftijds brugpensioen.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet:
Onder meer:
– Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
– Koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.
Bijhouden van sociale documenten:
– Koninklijk besluit van 30 september 1980 tot
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van het
Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan.
Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling:
– Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van
de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van
de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
Werkroosters van deeltijdse werknemers:
– Toezicht op de uitvoering van Titel II, Hoofdstuk IV, Afdelingen 2 en 3 van de programmawet van 22 december 1989 en op de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit:
– Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
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–

Onder het toezicht van de RVA valt tevens de
regelgeving inzake de sociale identiteitskaart,
misbruik van het activaplan, onderzoek naar de
bestaansmiddelen, dienstencheques en outplacement.

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Werk, het Beheerscomité van de
RVA

VIII. Legitimatiekaart

6

IX. Varia

–

–
–

–

276

Wanneer zij het 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.
Op hun verzoek worden aan de sociale inspecteurs inlichtingen die ze nuttig achten, verstrekt.
Inlichtingen verkregen bij de uitoefening van de
inspectieopdracht mogen gebruikt worden voor
de uitoefening van het toezicht waarmee de sociale inspecteurs belast zijn.
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de Internationale Arbeidsorganisatie mogen de sociale inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van
hen belast is.
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–

–

–
–

De sociale inspecteurs kunnen in de uitoefening
van hun ambt de bijstand van de politie vorderen.
De sociale inspecteurs moeten het vertrouwelijke karakter van de sociale gegevens respecteren
en de anonimiteit van de indiener van een klacht
vrijwaren.
Het toezicht van de inspectiediensten verbonden aan de RVA dient onafhankelijk te zijn.
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.

X. Organigram
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9.

MINISTERIE VAN DEFENSIE
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9.1 MILITAIRE POLITIE
I. Algemene omschrijving

De Groep Militaire Politie is ontstaan op
7 februari 2003 met personeel van de 4de en
6de Compagnie MP, die hetzelfde jaar werden ontbonden. Ondanks het feit dat de Groep Militaire
Politie deel uitmaakt van COMOPSLAND, is zij
toch een intermachteneenheid met militairen van de
Lucht-, Marine- en Landcomponent.
De Groep Militaire Politie staat ten dienste van Defensie en voert de volgende opdrachten uit:
Dienst orde en tucht: omvat het toezicht, de handhaving, en indien noodzakelijk, het herstel van de
militaire tucht en discipline. Dit behelst tuchtpatrouilles; controle van achterblijvers en vluchtelingen in oorlogstijd; bewaking en escorte van
krijgsgevangenen; medewerking aan alcoholpreventie.
Verkeersdienst: omvat het toezicht en de regeling van
het verkeer met volgende objectieven: de handhaving van de tucht in het verkeer, de begeleiding en
het vlot verloop van de militaire bewegingen, conform de commandoplannen.
De opdrachten in dit domeinen zijn: verkeerscontrole (verkenning van reiswegen; escorte van colonnes en van voertuigen buiten maat; verkeersplanton;
signalisatie volgwegen; verkeerspost; implanting;
overschrijding van waterlopen); wegcontrole; in bepaalde gevallen, vaststelling van verkeersongevallen;
organisatie van voertuigenparken en parkeerterreinen.
Dienst veiligheid: deze opdracht omvat het uitvoeren
van veiligheidsdiensten, het treffen van alle onont-

Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden – Het federaal niveau

281

Cahier 4 Comite P.fm Page 282 Friday, July 13, 2007 9:33 AM

beerlijke maatregelen en het uitvoeren van alle acties, noodzakelijk om elke bedreiging of aanslag
tegen beschermde personen en goederen, in het kader van de hieronder beschreven opdrachten, te
voorkomen: MP-dienst in het paleis der Natie, in de
Parlementen en Raden der Gewesten en gemeenschappen; dienst in staven, hoofdkwartieren en geclassificeerde conferenties; escorte van autoriteiten
en erediensten; bescherming van personen; escorte
van geclassificeerde documenten en materieel; escorte van fondsen; toezicht.
Deze opdrachten worden ambtshalve enkel uitgevoerd buiten de militaire installaties. Binnen deze installaties gebeuren de tussenkomsten slechts op
aanvraag en in steun van het betrokken commando.
De Militaire Politie wordt bovendien ingezet bij internationale missies, onder meer in Kosovo, Afghanistan en Congo.
II. Coördinaten

Ministerie van Defensie
Staf van de Groep Militaire Politie
Kwartier Koningin Elisabeth
Everestraat 1
1140 Brussel
Tel.: 02/701.48.35 (48.07/48.29)
Website: www.mil.be

III. Personeelsbezetting

De Groep Militaire Politie is uit 188 militairen samengesteld.

IV. Wettelijke grondslag

De artikelen 3, 11° en 4, 1°, 2° en 3° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg.
Voor het overige, zijn de opdrachten van de Militaire Politie omschreven in het reglement IF 185.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De essentiële taak van de Groep Militaire Politie tijdens het uitvoeren van de diverse MP-opdrachten
bestaat erin preventief op te treden vanuit een voorbeeldfunctie. Door een aanwezigheids- en controlebeleid moet zij voorkomen dat er overtredingen van
de reglementen, voorschriften en orders aangaande
de tucht, het verkeer en de veiligheid gebeuren. Het
repressief karakter van haar interventies komt
slechts op de tweede plaats. Wanneer zij overtredingen vaststelt, neemt de MP alle nodige bewarende
maatregelen en verwittigt zij onmiddellijk de gerechtelijke overheid.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
쏔 Inlichtingen inwinnen
쏔 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal82
Æ Zo ja, bewijswaarde?
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ83 Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

82

83

De Militaire Politie is enkel gemachtigd om een proces-verbaal op te stellen wegens het niet naleven
van een bevel wanneer zij optreedt als bevoegd persoon in het kader van de reglementering op de
politie van het wegverkeer, binnen de perken van de bevoegdheden die haar zijn toegekend krachtens het artikel 4, 1°, 2° en 3° van het Koninklijk besluit van 1 december 1975, en dit zowel ten
overstaan van burgerbestuurders als van militaire bestuurders. In alle andere gevallen is de Militaire
Politie niet bevoegd om proces-verbaal op te stellen, maar stelt zij een verslag van militaire politie
op (administratief of à charge) dat geldt als intern verslag en zal worden toegezonden: in geval van
overtreding, aan het parket en de korpsoverste van de betrokkene; in geval van schending van een
militair reglement, enkel aan de korpsoverste van de betrokkene.
De leden van de Militaire Politie zijn gemachtigd om, net als iedere particulier, iemand vast te houden die bij een misdaad of wanbedrijf op heterdaad betrapt werd en om de feiten onverwijld aan te
geven bij een agent van de openbare macht (cf. artikel 1, 3° van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis).
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3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van …
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling

쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

7. Andere

6 Samenwerking mogelijk met de politiediensten
in de vorm van steun in het kader van de ordehandhaving84
6 De Militaire Politie is gebonden door het
artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering

VI. Jaarverslag

쏔

VII. Toezichthoudend orgaan

De minister van Defensie85

84

85
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De Militaire Politie kan dienen samen te werken met de politiediensten in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het Protocolakkoord afgesloten tussen de minister van Defensie en de
minister van Binnenlandse Zaken van 31 januari 2003 regelt de steun van de Defensie, met inbegrip
van de leden van de Militaire Politie, aan de operaties van de geïntegreerde politiedienst en beoogt
onder meer de invoering van gemengde patrouilles ‘politieambtenaren-militairen’. Voor de implementatie van dit Protocol dient, in elk geval, een vraag te worden gericht door de minister van Binnenlandse Zaken aan de minister van Defensie. Tijdens dergelijke opdrachten van steunverlening
nemen de leden van de strijdkrachten niet de plaats in van de politieambtenaren en verkrijgen zij
geen bevoegdheden noch van bestuurlijke politie noch van gerechtelijke politie.
Wij merken niettemin op dat de Militaire Politie die bij het Parlement is tewerkgesteld niet afhangt
van de militaire overheid maar van de Commandant van het Paleis der Natie die niet onder het
gezag van de minister van Defensie valt.
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VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

쏔

X. Organigram

De Groep Militaire Politie is een eenheid van de
Landcomponent die is samengesteld uit vijf detachementen die over het nationale grondgebied zijn
verspreid.
– Het detachement ‘Alpha’ is te Evere gestationeerd. Zijn verantwoordelijkheidssector omvat
de provincies Vlaams-Brabant en de hoofdstad
Brussel;
– Het detachement ‘Bravo’ is te Nijvel gestationeerd. Zijn verantwoordelijkheidssector omvat
de provincies Waals-Brabant, Henegouwen en
Namen;
– Het detachement ‘Charlie’ is te Marche-en-Famenne gestationeerd. Zijn verantwoordelijkheidssector omvat de provincies Luik en
Luxemburg;
– Het detachement ‘Delta’ is te Leopoldsburg gestationeerd. Zijn verantwoordelijkheidssector
omvat de provincies Antwerpen en Limburg;
– Het detachement ‘Echo’ is te Lombardsijde gestationeerd. Zijn verantwoordelijkheidssector
omvat de provincies West- en Oost-Vlaanderen.
De Staf van de Groep Militaire Politie is in het
Kwartier Koningin Elisabeth te EVERE gestationeerd.
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10. VARIA
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10.1BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN
TELECOMMUNICATIE
I. Algemene omschrijving

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (B.I.P.T.) is in 1993 gestart met zijn
activiteiten als regulerend orgaan van de post- en telecommunicatiesector in België. Het Instituut houdt
toezicht op de correcte toepassing van de bestaande
regelgeving op de gebieden waarvoor het bevoegd
is. Daartoe heeft de Koning 76 ambtenaren van het
Instituut, die allemaal laureaat zijn van een bijzonder
examen, de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie toegekend.

II. Coördinaten

B.I.P.T.
Astrotoren
Sterrenkundelaan 14 bus 21
1210 Brussel
Tel.: 02/226.88.88
Fax: 02/226.88.77
E-mail: info@ibpt.be
Website: www.bipt.be

III. Personeelsbezetting

Het B.I.P.T. bestaat uit 207 ambtenaren (56 niveau
A, 30 niveau B, 105 niveau C en 16 niveau D), onder
wie 76 ambtenaren die de hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie bekleden.

IV. Wettelijke grondslag

Het B.I.P.T. werd opgericht door de wet van
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsdiensten. Door de wet
van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut
van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector beschikt het Instituut voortaan
over een statuut sui generis.
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V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De statutaire personeelsleden van het Instituut aan
wie de Koning de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie heeft toegekend, zijn belast met de
vaststelling van inbreuken op:
– De wet van 26 december 1956 op de postdienst
(opgeheven door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie);
– De wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving;
– De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (gedeeltelijk opgeheven door de wet
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie);
– De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
– Hun uitvoeringsbesluiten, alsook
– Het Koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

2. Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
6 Huiszoeking
6 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
6 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het tegendeel
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden:

6 Op eigen initiatief
6 Op klacht van derden
6 In opdracht van parketten, Gemeen-schappen…
6 Op basis van inlichtingen verkregen van derden
쏔 Andere

4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 6 Regulerende bevoegdheid:

6 Het nemen van alle passende voorlopige maatregelen in geval van hoogdringendheid, wanneer het risico op een moeilijk te herstellen,
ernstig nadeel bestaat
6 Ingebrekestelling + het bevelen van de gehele
of gedeeltelijke stopzetting van een exploitatie

6. 6 Administratiefrechtelijke afhandeling

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning
쏔 Andere
6
쏔
쏔
쏔

7. Andere

6 Een beroep doen op de openbare macht en
over alle middelen beschikken die aan de agenten van de openbare macht worden toegekend
6 Overgaan tot het nemen van monsters

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

In de uitoefening van hun opsporingsopdrachten of
bij de vaststelling van inbreuken, staan de OGP’s
onder het toezicht van de procureur-generaal.
Het Instituut maakt een jaarverslag over aan de minister die bevoegd is voor aangelegenheden die de
postdiensten en telecommunicatie betreffen, mo-
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menteel: de Federale overheidsdienst Economie,
energie, Buitenlandse Handel en Wetenschaps-beleid.
Daarnaast wordt er eveneens een algemeen toezicht
uitgeoefend door: de Kamer van Volksverte-genwoordigers; de ministers van Begroting en Financieen, en het Rekenhof.
VIII. Legitimatiekaart

6 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

6 Beroepsgeheim

X. Organigram

De Raad van het Instituut is samengesteld uit vier
leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden.
Het Instituut telt negen diensten, namelijk:
– Zes verticale diensten: de dienst Markteconomische
Analyse Telecom; de dienst Internationale Relaties Telecom; de dienst Post; de dienst Controle,
Publieke Dienst, Consumenten, Universele
Dienst Telecom; de dienst Juridische Aspecten
Telecom; de dienst Technologie, Telecom- en
Radiogebruik;
– Drie horizontale diensten: de dienst Personeel; de
dienst IT en Vertalers; de dienst Budget en Logistiek.
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10.2COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER
I. Algemene omschrijving

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd in 1992 opgericht als een
onafhankelijk toezichtorgaan bevoegd voor de privacybescherming ten overstaan van de verwerking
van persoonsgegevens.
De Commissie heeft een vrij ruim en algemeen bevoegdheidsgebied: ze is bevoegd voor alle vormen
van gegevensverwerking, ongeacht het werkveld
waarbinnen deze verwerking plaatsvindt (private
sector of publieke sector) en ongeacht de aard ervan
(geautomatiseerd of niet).
De inspectie- en controletaken van de Commissie
zijn dus specifiek gericht op de privacyproblematiek
en onderscheiden zich van zuiver politionele aangelegenheden.
De Commissie (1) verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; (2) verleent machtigingen voor de
verwerking of de mededeling van persoonsgegevens
aan de bevoegde instanties; (3) controleert de wijze
waarop de mededeling en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt; en (4) informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen bij de
uitoefening van hun rechten en plichten.
De Commissie werd oorspronkelijk bij het Ministerie van Justitie opgericht en is sinds 26 juni 2003 bij
de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingesteld.
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II. Coördinaten

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Espace Jacqmotte
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel.: 02/213.85.40
Fax: 02/213.85.65
E-mail: commission@privacy.fgov.be
Website: http://privacy.fgov.be

III. Personeelsbezetting

Bij de Commissie is momenteel geen specifieke
inspectiedienst actief. Het bestuursplan voorziet wel
in de geleidelijke ontwikkeling van inspectie- en
controle-activiteiten maar laat voorlopig in het
midden op welke wijze daarvoor personele
middelen zullen worden ingezet.
Vooralsnog worden de inspectie- en controletaken
hoofdzakelijk uitgeoefend, hetzij naar aanleiding
van aangiften van verwerkingen, hetzij na klacht. De
inspectie geschiedt door de medewerkers van, al
naargelang het geval, de afdeling II Studie en Onderzoek of van de afdeling III Externe Betrekkingen. Het gaat dus om deeltaken van 13 ambtenaren.

IV. Wettelijke grondslag

De Commissie werd opgericht door de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens.
Deze wet werd door de wet van 11 december 1998
aangepast aan de bepalingen van de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De omzetting
van deze richtlijn heeft de wet van 8 december 1992
ingrijpend gewijzigd zodat een nieuw uitvoeringsbesluit nodig was: het koninklijk besluit van
13 februari 2001.
De wet van 8 december 1992 werd nogmaals aangepast door de wet van 26 februari 2003 tot wijziging
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van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens en van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden.
V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De Commissie mag voor het vervullen van al haar
taken een beroep doen op de medewerking van deskundigen. Zij mag een of meer van haar leden, eventueel bijgestaan door deskundigen, belasten met de
uitvoering van een onderzoek ter plaatse. De leden
van de Commissie hebben in dat geval de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

2. 6 Controlerende bevoegdheid:

6 Plaatsen betreden
6 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
6 Inlichtingen inwinnen
6 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
쏔 Fouillering
쏔 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?
쏔 Gebruik van dwang
쏔 Aanhouding Æ Zo ja, termijnen?
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
6
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen vanwege…
Andere
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4. 6 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid
6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling:
쏔 Administratieve geldboete
쏔 Onmiddellijke inning
쏔 Waarschuwing
쏔 Intrekking of schorsing van een vergunning
쏔 Andere
7. Andere

6 Aangifte bij de procureur des Konings van de
misdrijven waarvan zij kennis heeft86
6 Aanhangigmaking van ieder geschil aangaande
de toepassing van deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen bij de rechtbank van eerste aanleg

VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

De Kamer van volksvertegenwoordigers

VIII. Legitimatiekaart

쏔

IX. Varia

Verplichting tot vertrouwelijkheid

X. Organigram

86

296

Sinds haar oprichting geeft de Commissie de voorrang aan haar bemiddelingsopdracht, zoals
omschreven in artikel 31, § 3 van de wet van 8 december 1992. Indien nodig, doet ze bij de procureur des Konings aangifte van de misdrijven waarvan zij kennis heeft. Volgens de wet dient deze
aangifte niet de vorm van een proces-verbaal aan te nemen; ze gebeurt dus hetzij door een advies
van de Commissie, hetzij door een brief van de voorzitter van de Commissie aan de procureur des
Konings.
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10.3SECURAIL
I. Algemene omschrijving

Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS-Groep,
werd opgericht per Koninklijk besluit van
13 september 2004 en per ministerieel besluit van
14 september 2004, teneinde de reële veiligheid en
het veiligheidsgevoel te vergroten in de stations en
in de treinen, zowel voor de reizigers als voor de
personeelsleden. Deze dienst is operationeel sinds
1 december 200587.
De opdrachten van Securail zijn het vaststellen en
voorkomen van inbreuken op de spoorwegwetgeving in alle spoorweginstallaties; interventie en
ondersteuning in het kader van openbare ordehandhaving; het beheer van de oproepcentrale; het begeleiden van VIP’s; en het bewaken en beveiligen van
onder meer de TGV-installaties.
De leden van Securail zijn beëdigd en mogen dus
processen-verbaal opstellen wegens inbreuken op
de vigerende wetgeving op het vlak van spoorweg.
In sommige gevallen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, kunnen ze tevens gebruik maken van
de beschermings- en verdedigingsmiddelen die hen
ter beschikking worden gesteld.
In december 2004 werd een algemeen wettelijk kader geschapen voor de veiligheidsdiensten van alle

87

B-Security, de interne bewakingsdienst van de NMBS, werd opgericht in 1999 ten gevolge van de
politiehervorming. Deze dienst stond onder meer in voor de beveiliging van personen, gebouwen,
ateliers en treinen en leverde bijstand bij ongeval of ramp. B-Security werkte actief samen met de
politie, hoofdzakelijk voor de beveiliging van de reizigers en het personeel. Sinds 1 december 2005
behoort deze laatste specifieke opdracht tot het takenpakket van Securail, de veiligheidsdienst van
de NMBS-Groep, die daarvoor ook nauw samenwerkt met de politie. B-Security heeft op
1 december 2005 evenwel niet opgehouden te bestaan, maar is zich meer gaan toeleggen op bewakingstaken, met name: de bewaking en beveiliging van de installaties van de NMBS-Groep; de toegangscontroles van de directiegebouwen en andere gebouwen; de bewaking in de spoorwegbundels
(treinen) en de technische beveiliging van welbepaalde plaatsen (camera’s, alarminstallaties).
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openbare vervoersmaatschappijen door middel van
de Programmawet van 27 december 2004 die een
hoofdstuk IIIbis invoegde in de wet van 10 april
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Dit hoofdstuk handelt over de bijzondere uitoefeningsvoorwaarden voor de organisatie van
veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij.
Bijgevolg werden aan de veiligheidsdiensten van de
openbare vervoersmaatschappijen specifieke bevoegdheden toegekend. Aangezien deze bevoegdheden niet van toepassing waren op de andere
bewakingsagenten, werd er een apart hoofdstuk aan
gewijd in de wet van 10 april 1990.
Deze bijzondere bevoegdheden stellen de personeelsleden van die diensten in staat om hun werk op
meer doeltreffende wijze uit te voeren wanneer ze
worden geconfronteerd met het specifieke probleem van geweld tegen reizigers en personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen. Ze
kunnen niet worden uitgeoefend op alle openbare
vervoermiddelen, maar enkel in de door de Koning
bepaalde infrastructuur.
II. Coördinaten

NMBS-Holding
Securail
HCS 12 – sectie 26/3
Frankrijkstraat 52-54
1060 Brussel
Tel.: 02/525.47.69
Fax: 02/525.46.81
Website: www.b-rail.be

III. Personeelsbezetting

345
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IV. Wettelijke grondslag

–

–

De wet van 25 juli 1891 houdende herziening
der wet van 15 april 1843, op de politie der
spoorwegen en het ministerieel besluit van
14 september 2004;
Het hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april
1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid, zoals ingevoegd door de Programmawet van 27 december 2004, en haar uitvoeringsbesluiten.

V. Bevoegdheden
1. Algemeen:

De bijzondere bevoegdheden voorzien in de van
kracht zijnde reglementering hebben als voornaamste doel om de personeelsleden en de reizigers te beschermen tegen gewelddaden. In dat verband
kunnen de betrokken veiligheidsagenten maatregelen nemen op voorwaarde dat de politie onmiddellijk wordt verwittigd en in afwachting dat zij ter
plaatste komt. Zodra ter plaatse, neemt de politie de
situatie in handen; de meest ingrijpende bevoegdheden, zoals de identiteitscontrole, het ophouden van
een persoon, het gebruik van handboeien of spuitbussen, mogen dan niet meer worden uitgeoefend
door de veiligheidsagenten. Het primaat van de politie – die, zodra ze ter plaatse is, haar politiebevoegdheden laat gelden om de beoogde daden te
stellen – blijft bijgevolg ongeschonden.
Daar er zeer verregaande bevoegdheden werden
toegekend aan deze veiligheidsagenten, moeten de
leden van de veiligheidsdiensten een uniform dragen. Deze maatregel is noodzakelijk opdat de burger
duidelijk zou kunnen onderscheiden wie deel uitmaakt van die veiligheidsdienst en wie niet.
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2. 6 Controlerende bevoegdheid:

쏔 Plaatsen betreden
쏔 Doorzoekingen verrichten
쏔 Huiszoeking
쏔 Inbeslagneming
쏔 Inlichtingen inwinnen
쏔 Inzage van stukken
쏔 Verklaringen of getuigenissen opnemen
6 Fouillering/veiligheidscontrole
6 Opstellen van proces-verbaal
Æ Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het
tegendeel
6 Gebruik van dwang
6 Aanhouding/Recht om iemand te vatten
쏔 Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden:

6
쏔
쏔
쏔
쏔

Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. 쏔 Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings
5. 쏔 Regulerende bevoegdheid

6 Iemand de toegang tot de vervoersbewijszone
ontzeggen/iemand uit de vervoersbewijszone
verwijderen

6. 쏔 Administratiefrechtelijke afhandeling

7. Andere

300

쏔
쏔
쏔
쏔

Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/intrekking of inhouding van
een identificatiekaart
쏔 Andere

6 Identiteitscontrole
6 Informatieplicht
6 Verplichting om gevolg te geven aan de bevelen
van de leden van Securail
Varia
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VI. Jaarverslag

6

VII. Toezichthoudend orgaan

Gezien, enerzijds, de meer doorgedreven bevoegdheden die zijn toegekend aan deze categorie van veiligheidsagenten en, anderzijds, de noodzaak om te
waken over het primaat van de politiediensten,
wordt de controle op de correcte naleving van deze
regels op specifieke wijze uitgeoefend in vergelijking
met de bewakingsagenten.
In concreto, kan de naleving van de voorwaarden
waaraan de bijzondere bevoegdheden van de
veiligheidsagenten zijn onderworpen, enkel op
preventieve wijze worden gecontroleerd door de
Directie Private Veiligheid van de FOD
Binnenlandse Zaken of door het Vast Comité van
Toezicht op de politiediensten, allebei gemachtigd
om processen-verbaal op te stellen die bewijskracht
hebben tot bewijs van het tegendeel.
Deze twee organen hebben te allen tijde toegang tot
de infrastructuur van de openbare vervoersmaatschappij en kunnen inzage nemen van alle stukken
die noodzakelijk zijn voor de controle. Tot slot kunnen zij de staking bevelen van een handeling die een
inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de wet.
De inbreuken gepleegd naar aanleiding van het stellen van specifieke handelingen, met name het gebruik van handboeien of spuitbussen, het
retentierecht of de veiligheidscontrole, kunnen
daarentegen enkel ter plaatse op reactieve wijze
worden vastgesteld, door de politiediensten die zich
ter plaatse begeven ingevolge de melding van een incident.
Aan de persoon die wordt gecontroleerd, moeten
alle mogelijkheden worden geboden om, bij de juis-
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te instanties, de legitimiteit te kunnen betwisten van
de handelingen die een ernstige impact hebben op
zijn meest fundamentele rechten (gebruik van spuitbussen, handboeien, ophouding van de persoon…).
Daarom moeten de veiligheidsagenten betrokkene
een formulier overhandigen opdat hij dusdanig zou
kunnen handelen. Het formulier vermeldt niet de
naam maar wel het nummer van de identificatiekaart
van de veiligheidsagent in kwestie. Het gebrek aan
naam verhindert dat de daders zich te makkelijk
wreken op de betrokken agenten. Dankzij het nummer van de identificatiekaart kan de instantie waarbij
de klacht werd ingediend of de gerechtelijke overheid de veiligheidsagenten identificeren met het oog
op bijkomend onderzoek.
Bovendien wordt er bij de veiligheidsdienst een register bijgehouden. Dit register moet de voogdijoverheid in staat stellen om nauwgezet toezicht te
houden op het stellen van voornoemde handelingen.
VIII. Legitimatiekaart

쏔 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

쏔

X. Organigram
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INVENTARIS VAN DE GEKENDE
INSPECTIEDIENSTEN
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OP FEDERAAL NIVEAU
FOD Binnenlandse Zaken
1.
2.
3.
4.

Directie Private Veiligheid
Voetbalcel
Dienst Vreemdelingenzaken: Gerechtelijke Sectie
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FOD Justitie
5.

Kansspelcommissie

FOD Financiën
6.
7.
8.
9.

Administratie der Douane en Accijnzen
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie
Algemene Administratie van de patrimoniale documentatie

FOD Mobiliteit en Vervoer
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Dienst Controle van het Wegvervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Intermodaliteit, Dienst Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en
per spoor
Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Spoorvervoer
Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Binnenvaart
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Directoraat-generaal Luchtvaart:
Directie Inspectie
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer:
Directie Scheepvaartcontrole
Direction générale Transport maritime :
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
17.
18.

19.

20.
21.
22.

Directoraat-generaal Leefmilieu:
Inspectiedienst
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel Consumptieproducten
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel Dierenwelzijn
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel CITES
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Directie-generaal Sociale Inspectie
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid:
Algemene Directie van de inspectiediensten
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Fonds voor Arbeidsongevallen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
29.
30.
31.
32.
33.

306

Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt:
Dienst Bescherming van de consumentenrechten
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt:
Dienst Handelsreglementering
Algemene Directie Mededinging
Algemene Directie Economisch Potentieel
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:
Afdeling Accreditatie
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34.
35.
36.
37.
38.

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:
Afdeling Metrologie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:
Afdeling Veiligheid
Algemene Directie Controle en Bemiddeling
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
Algemene Directie Energie:
Afdeling Aardolie en Steenkolen – Afdeling Gas en Elektriciteit

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
39.
40.
41.
42.

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Ministerie van Defensie
Ministère de la Défense
43.

Militaire politie

Varia
44.
45.
46.

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer
Securail
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VLAANDEREN
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
47.

Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
48.

Agentschap Kunsten en Erfgoed

Werk en Sociale Economie
49.

Inspectie Werk en Sociale Economie

Leefmilieu, Natuur en Energie
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie:
Afdeling Milieu-inspectie
Agentschap voor Natuur en Bos
Vlaams Energieagentschap
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij

Economie, Wetenschap en Innovatie
56.

Agentschap Economie:
Entiteit Inspectie

Landbouw en Visserij
57.
58.

Agentschap voor Landbouw en Visserij
Dienst Zeevisserij
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Mobiliteit en Openbare Werken
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Algemeen Beleid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Agentschap Infrastructuur:
Vlaamse Wegeninspectie
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
nv De Scheepvaart
Waterwegen en Zeekanaal nv

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed
66.

Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Financiën en Begroting
67.

310

Agentschap Vlaamse Belastingdienst
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RÉGION WALLONNE
Ministère de la Région wallonne
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Direction générale de l’Agriculture :
Division des aides à l’agriculture
Direction générale de l’Agriculture :
Division de la recherche, du développement et de la qualité
Direction générale de l’Action sociale et de la Santé :
Établissements de soins, maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil
de jour pour personnes âgées
Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :
Division de la police de l’environnement
Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :
Division de la Nature et des Forêts
Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :
Commissariat général au Tourisme
Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :
Division de l’emploi et de la formation professionnelle, Direction de l’inspection
Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division du logement
Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Énergie

Ministère de l’Équipement et des Transports
78.
79.
80.

Direction générale des Autoroutes et des Routes : police domaniale
Direction générale des Voies hydrauliques
Direction générale des Transports

Autres acteurs publics de la Région wallonne
81.
82.

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées : Service Inspection
et Audits externes
Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité
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COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
83.
84.
85.
86.
87.

Direction générale de la santé : Direction de la surveillance de la santé, « cellule antidopage »
Conseil supérieur de l’audiovisuel : Secrétariat d’instruction
Service de la perception de la redevance radio et télévision
Enseignement : service de l’inspection de l’enseignement
Culture : service général de l’inspection
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE
88.
89.
90.

Administration « affaires culturelles et tourisme »
Administration « affaires sociales et santé » :
Maison de repos, services actifs en matière de toxicomanie, service de santé mentale
Service bruxellois francophone des personnes handicapées
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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Administration de l’économie et de l’emploi
91.
92.

Direction de l’inspection régionale de l’emploi
Direction de l’inspection économique

Administration de l’équipement et des déplacements
93.
94.
95.

Direction des taxis et des transports réguliers spécialisés
Direction de l’eau
Direction gestion et entretien des voiries (Nedl. : Directie programma-management)

Administration de l’aménagement du territoire et du logement
96.
97.
98.

Direction de l’urbanisme
Direction des monuments et sites
Direction de l’inspection régionale du logement

Organismes (para)régionaux
99.
100.
101.
102.

Bruxelles environnement – I.B.G.E.
Agence bruxelloise pour la propreté
Société des transports intercommunaux de Bruxelles
Port de Bruxelles

Intercommunales
103. Laboratoire intercommunal bruxellois de chimie et de bactériologie
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DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
104. Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
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