
Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze 

betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk 

(BS, 06-06-2007) 

 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

 

HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk 

Artikel 2 

In artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999 en 11 juni 2002 worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 

a) de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : 

« 3° de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen 

en ongewenst seksueel gedrag op het werk; » 

b) de bepaling onder 8° wordt opgeheven. 

Artikel 3 

Artikel 32bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« Artikel 32bis. De werkgevers en de werknemers alsmede de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 

2, § 1, en de andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde personen die in contact komen met de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

De andere dan de bij artikel 2, § 1, bedoelde personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk passen met het oog op hun bescherming de bepalingen van de artikelen 32decies tot 32duodecies 

toe. 

De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels betreffende de toepassing van dit hoofdstuk op de 

werknemers van de ondernemingen van buitenaf die voortdurend aanwezig zijn in de inrichting van de 

werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd. » 

Artikel 4 

In artikel 32ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

a) de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt : 



« 1° geweld op het werk : elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk 

van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk »; 

b) de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : 

« 2° pesterijen op het werk : meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, buiten of 

binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg 

hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een 

andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn 

betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 

eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, 

handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming »; 

c)  de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt : 

« 3° ongewenst seksueel gedrag op het werk : elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk 

gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt 

aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. »; 

d)  het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : 

« Voor zover de pesterijen verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 

geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming zijn de bepalingen van dit hoofdstuk de omzetting in Belgisch 

recht van : 

 1° de richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

 behandeling in arbeid en beroep; 

 2° de richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke 

 behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming; 

 3° de richtlijn 76/207/EEG van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van 

 gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 

 beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij de 

 richtlijn 2002/73 van 23 september 2002 ». 

Artikel 5 

Artikel 32quater, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« Article 32quater, § 1. De werkgever bepaalt in toepassing van de algemene preventiebeginselen bedoeld in 

artikel 5 welke maatregelen moeten getroffen worden om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 

het werk te voorkomen. 

Hij stelt deze preventiemaatregelen vast op grond van een risicoanalyse en rekening houdend met de aard van de 

activiteiten en de grootte van de onderneming. 

De in het tweede lid bedoelde maatregelen zijn ten minste : 

 1° materiële en organisatorische maatregelen waardoor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

 gedrag op het werk, kunnen worden voorkomen; 

 2° de procedures van toepassing, wanneer er een melding gebeurt van feiten en die inzonderheid 

 betrekking hebben op : 



a) het onthaal en de adviesverlening aan de personen die verklaren het voorwerp te zijn van 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; 

b) de nadere regels volgens welke deze personen een beroep kunnen doen op de 

preventieadviseur en de vertrouwenspersoon, aangewezen voor de feiten van geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; 

 

c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon en de 

preventieadviseur 

 

d) de wedertewerkstelling van de werknemers die verklaard hebben het voorwerp te zijn geweest 

van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en de begeleiding van deze 

personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling. 

 3° de specifieke maatregelen ter bescherming van de werknemers die bij de uitvoering van hun werk in 

 contact komen met de andere dan de bij artikel 2, § 1 bedoelde personen die in contact komen met de 

 werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

 4° de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de voorkoming van feiten van geweld, pesterijen en 

 ongewenst seksueel gedrag op het werk; 

 5° de voorlichting en de opleiding van de werknemers; 

 6° de voorlichting van het comité. 

De in het derde lid bedoelde maatregelen worden getroffen, na advies van het comité, met uitzondering van de 

maatregelen bedoeld in 2°, die worden vastgesteld na akkoord van het comité. 

Indien geen akkoord wordt bereikt vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels 

bepaald door de Koning, het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar bedoeld in artikel 80. 

Onverminderd de toepassing van de bepalingen tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel, kan de werkgever, indien ingevolge het in het vijfde lid bedoelde advies, nog 

geen akkoord wordt bereikt, de maatregelen treffen, voor zover ten minste twee derden van de leden-

vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité hun akkoord geven. 

Artikel 6 

Artikel 32quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« Artikel 32quinquies. De werkgever waakt er over dat de werknemers die, bij de uitvoering van hun werk, het 

voorwerp zijn geweest van een daad van geweld, gepleegd door andere personen dan deze bedoeld in artikel 2, § 

1, van de wet en die zich op de arbeidsplaats bevinden, een passende psychologische ondersteuning krijgen van 

gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, draagt de werkgever de kosten van de in het 

eerste lid bedoelde maatregel. 

De Koning kan de grenzen bepalen waarbinnen de in het tweede lid bedoelde kosten ten laste zijn van de 

werkgever. 

Artikel 7 

Artikel 32sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« Artikel 32sexies. § 1. De werkgever beslist, overeenkomstig de bepalingen vastgesteld in uitvoering van 

hoofdstuk VI, of de opdrachten die in dit hoofdstuk aan de preventieadviseur worden toegewezen zullen worden 



uitgevoerd door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of door een externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk. 

Indien hij de opdrachten toevertrouwt aan de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, wijst hij, 

na het voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité, een 

preventieadviseur aan die gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van het werk, waaronder geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Indien geen akkoord wordt bereikt, vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels 

bepaald door de Koning, het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar bedoeld in artikel 80. 

Indien, ingevolge het in het derde lid bedoelde advies, nog steeds geen akkoord wordt bereikt of indien de 

werkgever minder dan 50 werknemers tewerkstelt, doet de werkgever een beroep op een preventieadviseur die 

gespecialiseerd is inzake de psychosociale aspecten van het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk die behoort tot een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

De werkgever die in zijn interne dienst voor preventie en bescherming op het werk beschikt over een 

preventieadviseur die gespecialiseerd is inzake de psychosociale aspecten van het werk, waaronder geweld, 

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, mag aanvullend een beroep doen op een externe dienst 

voor preventie en bescherming op het werk. 

De preventieadviseur bedoeld in deze paragraaf mag niet tezelfdertijd de functie van preventieadviseur bevoegd 

voor de arbeidsgeneeskunde uitoefenen. 

§ 2. De werkgever wijst, in voorkomend geval, één of meerdere vertrouwenspersonen aan, na het voorafgaand 

akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité. 

Hij verwijdert hen uit hun functie na voorafgaand akkoord van alle leden vertegenwoordigers van de 

personeelsleden binnen het comité. 

Indien er geen akkoord wordt bereikt over de aanwijzing van de vertrouwenspersoon of de verwijdering uit zijn 

functie, vraagt de werkgever, onder de voorwaarden en de nadere regels bepaald door de Koning, het advies van 

de met het toezicht belaste ambtenaar, vooraleer de beslissing te treffen. Indien hij het advies van deze 

ambtenaar niet volgt, deelt hij eveneens de redenen hiervoor mee aan het comité. 

Indien de werkgever slechts een beroep doet op een preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk, moet de vertrouwenspersoon behoren tot het personeel van de werkgever, indien deze 

meer dan 20 werknemers tewerkstelt. 

De vertrouwenspersonen oefenen hun functie volledig autonoom uit en mogen geen nadeel ondervinden van hun 

activiteiten als vertrouwenspersoon. 

De vertrouwenspersoon mag niet tezelfdertijd de functie van preventieadviseur bevoegd voor de 

arbeidsgeneeskunde uitoefenen. 

De Koning kan de voorwaarden en de nadere regels betreffende de rechtspositie van de vertrouwenspersoon 

vaststellen. 

§ 3. De Koning bepaalt de opdrachten en de taken van de preventieadviseur en van de vertrouwenspersonen, 

alsmede de opleiding die nodig is voor de goede uitvoering van hun opdracht. » 

Artikel 8 

In artikel 32septies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, worden de woorden « in overleg 

met het slachtoffer » vervangen door de woorden « na akkoord van de werknemer die de met redenen omklede 

klacht heeft ingediend ». 



 

Artikel 9 

Artikel 32octies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002 wordt vervangen als volgt : 

« Artikel 32octies. In het arbeidsreglement worden ten minste de volgende elementen opgenomen : 

 1° de coördinaten van de preventieadviseur en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon; 

 2° de procedures bedoeld in artikel 32quater, § 1, derde lid, 2°. » 

Artikel 10 

In het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk Vbis van dezelfde wet, worden de woorden « van de werknemers » 

vervangen door de woorden « van de werknemers, de werkgevers en de andere personen die zich op de 

arbeidsplaats bevinden ». 

Artikel 11 

Artikel 32nonies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« Artikel 32nonies. De werknemer die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk richt zich tot de preventieadviseur of de vertrouwenspersoon en kan bij deze personen een 

met redenen omklede klacht indienen volgens de voorwaarden en de nadere regels vastgesteld met toepassing 

van artikel 32quater, § 2. 

De in het eerste lid bedoelde werknemer kan zich eveneens richten tot de met het toezicht belaste ambtenaar 

bedoeld in artikel 80, die, overeenkomstig de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, 

onderzoekt of de werkgever de bepalingen van dit hoofdstuk alsook zijn uitvoeringsbesluiten naleeft ». 

Artikel 12 

In artikel 32duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : 

 « 5° het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, in de geschillen die betrekking 

 hebben op de domeinen bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 15 februari 1993 tot 

 oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; 

 6° het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, opgericht door de wet van 16 december 

 2002 in de geschillen die betrekking hebben op het geslacht ». 

 2° het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepalingen : 

 « De bevoegdheid van de in het eerste lid bedoelde organisaties doet geen afbreuk aan het recht van de 

 persoon die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

 werk om zelf op te treden of in het geding tussen te komen ». 

 3° In het derde lid, wordt het woord « 4° » weggelaten. 

 4° in het derde lid, worden de woorden « het slachtoffer » vervangen door de woorden « de persoon die 

 meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk ». 

 



Artikel 13 

In artikel 32tredecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht : 

a)  § 1 wordt vervangen als volgt : 

« § 1. De werkgever mag, behalve om redenen die vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de 

getuigenverklaring, de arbeidsverhouding van de volgende werknemers niet beëindigen, en hij mag evenmin de 

arbeidsvoorwaarden van die werknemers op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen : 

 1° de werknemer die op het vlak van de onderneming of instelling die hem tewerkstelt, overeenkomstig 

 de vigerende procedures, een met redenen omklede klacht heeft ingediend; 

 2° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de met het toezicht belaste ambtenaar bedoeld in 

 artikel 80; 

 3° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de politiediensten, een lid van het openbaar 

 ministerie of de onderzoeksrechter; 

 4° de werknemer die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld op 

 grond van dit hoofdstuk; 

 5° de werknemer die optreedt als getuige doordat hij, in het kader van het onderzoek van de met 

 redenen omklede klacht, in een ondertekend en gedateerd document de feiten die hij zelf heeft gezien of 

 gehoord en die betrekking hebben op de toestand die het voorwerp is van de met redenen omklede 

 klacht, ter kennis brengt van de preventieadviseur of doordat hij optreedt als getuige in rechte. » 

b) in § 2 worden de woorden « de in § 1 bedoelde redenen » vervangen door de woorden « de in § 1 bedoelde 

redenen en rechtvaardiging » 

 

c) § 4 wordt vervangen als volgt : 

« § 4. De werkgever moet in de volgende gevallen een vergoeding betalen aan de werknemer : 

 1° wanneer de werknemer na het in § 3, eerste lid bedoelde verzoek niet opnieuw wordt opgenomen of 

 zijn functie niet kan uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor de feiten die tot de klacht 

 aanleiding hebben gegeven en de rechter geoordeeld heeft dat het ontslag of de eenzijdige wijziging van 

 de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de bepalingen van § 1; 

 2° wanneer de werknemer het in § 3, eerste lid bedoelde verzoek niet heeft ingediend en de rechter 

 geoordeeld heeft dat het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de 

 bepalingen van § 1. 

 Deze vergoeding is, naar keuze van de werknemer, gelijk aan hetzij een forfaitair bedrag dat 

 overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij aan de werkelijk door de werknemer geleden 

 schade. In laatstgenoemd geval moet de werknemer de omvang van deze schade bewijzen. » 

d) § 5 wordt opgeheven; 

 

e) § 6 wordt vervangen als volgt : 

« § 6. Wanneer een procedure op grond van een met redenen omklede klacht wordt aangevat op het niveau van 

de onderneming of instelling stelt de preventieadviseur de werkgever onmiddellijk op de hoogte van het feit dat 

de werknemer die de met redenen omklede klacht heeft ingediend of dat de werknemer die de getuigenverklaring 



heeft afgelegd de bescherming bedoeld in dit artikel geniet vanaf het ogenblik dat deze klacht werd ingediend of 

vanaf het ogenblik dat de getuigenverklaring werd afgelegd. 

De getuige in rechte deelt zelf aan de werkgever mede dat de in dit artikel bedoelde bescherming op hem van 

toepassing is, vanaf het ogenblik van de oproeping of de dagvaarding om te getuigen in rechte. In de oproeping 

en de dagvaarding wordt vermeld dat het aan de werknemer toekomt zijn werkgever op de hoogte te brengen van 

deze bescherming. 

In de andere gevallen dan deze bedoeld in het eerste en tweede lid, is de persoon die de klacht in ontvangst 

neemt er toe gehouden zo snel mogelijk de werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat een klacht werd 

ingediend en dat de betrokken personen derhalve de bescherming bedoeld in dit artikel genieten vanaf het 

ogenblik waarop de klacht werd ingediend. » 

f) § 7 wordt opgeheven. 

Artikel 14 

In hoofdstuk Vbis van dezelfde wet wordt een afdeling 4 ingevoegd, luidende : 

« Afdeling 4. - Informatie en toegang tot documenten 

Artikel 32quaterdecies. De klager ontvangt een kopie van de met redenen omklede klacht. 

In het kader van het onderzoek van de met redenen omklede klacht, ontvangen de aangeklaagde en de getuigen 

een kopie van hun verklaringen. 

Artikel 32quinquiesdecies. De preventieadviseur en de vertrouwenspersonen zijn gehouden door het 

beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek. 

In afwijking van deze verplichting : 

 1° delen de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon aan de personen die deelnemen aan een 

 verzoening, de informatie mee die naar hun mening pertinent is voor het goede verloop van deze 

 verzoening; 

 2° is de preventieadviseur, in het kader van het onderzoek van de met redenen omklede klacht, er toe 

 gehouden aan de aangeklaagde de feiten mee te delen die hem worden ten laste gelegd; 

 3° overhandigt de preventieadviseur aan de werkgever een geschreven advies over de resultaten van het 

 onpartijdig onderzoek van de met redenen omklede klacht waarvan de inhoud wordt vastgesteld door de 

 Koning; 

 4° bezorgt de preventieadviseur aan ieder die een belang kan aantonen een kopie van het document 

 waarbij de werkgever op de hoogte werd gebracht van het feit dat een met redenen omklede klacht werd 

 ingediend evenals van de vraag tot tussenkomst van de met het toezicht belaste ambtenaar bedoeld in 

 artikel 32septies ; 

 5° houdt de preventieadviseur het individueel klachtendossier, met uitzondering van de documenten die 

 de verklaringen bevatten van de personen die werden gehoord door de bevoegde preventieadviseur, ter 

 beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar. 

Artikel 32sexiesdecies. Wanneer de werkgever in toepassing van dit hoofdstuk overweegt maatregelen te nemen 

die de arbeidsvoorwaarden van de werknemer kunnen wijzigen of wanneer de werknemer overweegt een 

rechtsvordering in te stellen, bezorgt de werkgever aan deze werknemer enkel een afschrift van de volgende 

elementen van het advies van de preventieadviseur : 

 a) de samenvatting van de feiten; 



 b) de vaststelling of volgens de preventieadviseur de feiten al dan niet beschouwd kunnen worden als 

 geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en de verantwoording van deze 

 vaststelling; 

 c) het resultaat van de verzoeningspoging; 

 d) de analyse van alle oorzaken van de feiten; 

 e) de maatregelen die moeten getroffen worden om, in het individuele geval, een einde te stellen aan de 

 feiten of de aanbevelingen aan de werkgever om passende individuele maatregelen te treffen in het 

 kader van de voorkoming van psychosociale belasting. 

Artikel 32septiesdecies. De betrokken persoon heeft, in afwijking van artikel 10 van de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 

geen toegang tot de persoonsgegevens en de oorsprong van de gegevens die opgenomen zijn in de volgende 

documenten : 

 1°de notities die de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon hebben gemaakt tijdens de gesprekken 

 gevoerd buiten het onderzoek van een met redenen omklede klacht, onder voorbehoud van de 

 toepassing van artikel 32quinquiesdecies, tweede lid, 1° 

 2° de met redenen omklede klacht, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 32quaterdecies, 

 eerste lid en artikel 32quinquiesdecies, tweede lid, 2°; 

 3° de documenten die de verklaringen bevatten van de personen die, tijdens het onderzoek van de met 

 redenen omklede klacht, werden gehoord door de preventieadviseur, onder voorbehoud van de 

 toepassing van artikel 32quaterdecies, tweede lid; 

 4° het verslag van de preventieadviseur, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 32sexiesdecies 

 ; 

 5° de bijzondere gegevens van persoonlijke aard vastgesteld door de preventieadviseur of de 

 vertrouwenspersoon naar aanleiding van de stappen die zij hebben ondernomen en die uitsluitend aan 

 hen zijn voorbehouden. » 

Artikel 15 

In hoofdstuk Vbis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 11 juni 2002, wordt een artikel 32octiesdecies 

ingevoegd, luidende : 

« Artikel 32octiesdecies. De griffier van de arbeidsrechtbank en deze van het arbeidshof, stellen de door de 

Koning aangeduide dienst, bij gewone brief, in kennis van de beslissingen die werden genomen krachtens artikel 

578, 11° van het Gerechtelijk wetboek. 

De griffiers van de correctionele rechtbank en deze van het hof van beroep stellen de door de Koning aangeduide 

dienst, bij gewone brief, in kennis van de beslissingen betreffende misdrijven die werden vastgesteld naar 

aanleiding van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

De griffier van de Raad van State, afdeling administratie, stelt de door de Koning aangeduide dienst, bij gewone 

brief, in kennis van de arresten die betrekking hebben op zaken waarin middelen worden ingeroepen betreffende 

de toepassing van dit hoofdstuk. » 

 

 



HOOFDSTUK III. - Wijziging van andere wetten 

Afdeling I. - Wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 

Artikel 16 

Artikel 14, 2°, s) van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, toegevoegd bij de wet van 

11 juni 2002, wordt vervangen als volgt : 

« s) de elementen bedoeld in artikel 32octies, 1° en 2° van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. » 

Afdeling II. - Wijziging van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie 

Artikel 17 

Artikel 3, § 1, tweede lid van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, gewijzigd bij de 

wetten van 22 december 1989 en 25 februari 2003 wordt aangevuld als volgt : 

« 10° bevelen maatregelen te treffen, organisatorische maatregelen inbegrepen, wanneer zij vaststellen dat de 

werkgever geen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft opgericht of geen beroep doet op 

een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk terwijl hij hiertoe verplicht was en deze 

nalatigheid de veiligheid of de gezondheid van de werknemers in het gedrang brengt. 

Zij kunnen, vooraleer de in het tweede lid, 10° bedoelde maatregelen te bevelen, aan de werkgever de 

verplichting opleggen een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten of een beroep 

te doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, binnen de termijn die zij bepalen. » 

Afdeling III. - Wijziging van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 

Artikel 18 

Artikel 8 van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk wordt opgeheven. 

 


