Mondelinge parlementaire vraag van Nadia
Moscufo aan Nathalie Muylle, minister van
Werk, Economie en Consumenten, over "De
opvolging van de COVID-preventiemaatregelen
in de bedrijven" (55006177C)

Question parlementaire orale de Nadia
Moscufo à Nathalie Muylle, ministre de
l'Emploi, Économie et Consommateurs, sur "Le
suivi des mesures de prévention contre le
COVID au sein des entreprises" (55006177C)

(uittreksel uit het Integraal Verslag nr. 215 met
vertaald beknopt verslag van de toespraken tijdens
de vergadering op 17 juni 2020 van de Commissie
voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers)

(extrait du Compte rendu intégral n° 215 avec
compte rendu analytique traduit des interventions
lors de la réunion du 17 juin 2020 de la Commission
des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions du
Chambre des représentants de Belgique)

Sinds maandag 4 mei kan iedereen terug aan
het werk. Ten minste, op voorwaarde dat in het
bedrijf de COVID-preventiemaatregelen
gerespecteerd worden. Tegelijkertijd echter zijn
de sancties weggevallen die de inspectie
‘Toezicht op het Welzijn op het Werk’ kon
opleggen aan bedrijven die de
preventiemaatregelen niet nakomen. Dit
verzwakt de handhaving van deze maatregelen
aanzienlijk, op een moment dat er juist veel
meer bedrijven terug actief zijn. Kunt u daarom
antwoorden op de volgende vragen. Heeft u
sinds 4 mei het aantal controles opgedreven?
Heeft u sindsdien meer ingezet op proactieve
maatregelen? Maakt de inspectie ‘Toezicht op
het Welzijn op het Werk’ gebruik van informatie
van de contacttracers om bedrijven de
identificeren, die een mogelijke
besmettingshaard vormen? Hoeveel controles
voerde de inspectie ‘Toezicht op het Welzijn op
het Werk’ uit sinds 4 mei? Hoeveel van de
gecontroleerde bedrijven respecteerden de
maatregelen niet? Hoe heeft de inspectie in die
gevallen geleid tot de noodzakelijke
verbeteringen? Ik wil ook vragen om bij de twee
bovenstaande vragen telkens de sector,
omvang en provincie mee te geven.

Depuis le 4 mai, les activités peuvent reprendre
moyennant le respect des mesures nécessaires.
Le nombre de contrôles a-t-il augmenté depuis
le 4 mai? L'inspection utilise-t-elle les
informations des traceurs Covid pour localiser
les entreprises qui constituent un foyer de
contamination? Combien d'entreprises ne
respectent pas les sanctions imposées?
L'intervention de l'inspection a-t-elle conduit à
une amélioration de la situation?

Antwoord van minister Nathalie Muylle

La réponse de la ministre Nathalie Muylle

Ik wil uw uitspraken over de intrekking van de
sancties die de inspectiedienst van de AD
Toezicht op het Welzijn op het Werk kan
opleggen, rechtzetten. Die dienst heeft
bevoegdheden die in het Sociaal Strafwetboek
werden toegekend, zoals het geven van
waarschuwingen met oplegging van een
termijn, het treffen van maatregelen waaronder
de stopzetting van de arbeid bij onmiddellijk
gevaar, het opstellen van processen-verbaal ter

Tout d'abord, je voudrais rectifier votre
affirmation selon laquelle les sanctions que le
service d'inspection Contrôle du bien-être au
travail pouvait imposer ont été supprimées.
L'intervention de ce service d'inspection a
toujours été basée sur les compétences qui lui
sont attribuées par le Code pénal social, comme
notamment les avertissements avec imposition
éventuelle d'un délai, l'ordonnance de mesures
qui peuvent impliquer la cessation des activités
en cas de danger imminent, la rédaction de

attentie van de arbeids-auditeur, die het dossier procès-verbaux à l'attention de l'auditeur du
naar zich toe kan trekken.
travail qui, ensuite, peut intenter une
procédure devant le tribunal correctionnel,
De Inspectie TWW hanteert dezelfde proactieve proposer l'extinction de l'action publique ou
aanpak als bij het toezicht op de
remettre le dossier au service des amendes
basisreglementering, die immers op preventie is administratives du SPF Emploi, Travail et
gebaseerd, bijvoorbeeld via een sectorale
Concertation sociale.
aanpak. Die aanpak bewijst zijn nut tijdens de
huidige crisis, zoals onder meer blijkt uit de
La direction générale du CBE utilise la même
sectorale gidsen die door de paritaire comités in approche proactive, basée sur la prévention,
het kader van het heropstarten van
que dans le cadre du contrôle de la
ondernemingen werden uitgewerkt. Ook de
réglementation de base. Cette approche
Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten bekijkt montre son utilité pendant cette crise. La
bij haar inspecties een aantal punten inzake
direction générale du Contrôle des lois sociales
preventie tegen de verspreiding van corona.
examine des aspects liés à la prévention de la
Indien zij zware tekortkomingen vaststelt,
propagation du virus. En cas de manquements
verwittigt zij de collega's van de Inspectie TWW. graves, elle avertit la direction générale du CBE.
De controles zijn sinds 4 mei 2020 met de
heropstart van heel wat ondernemingen
opgedreven. Van 4 tot 29 mei 2020 werden
1.514 bedrijven gecontroleerd. Van het aantal
controles per sector, omvang en provincie kan
ik u een tabel bezorgen. Het geven van die
gegevens is immers moeilijk in een antwoord op
een mondelinge vraag. Ik heb echter begrepen
dat de tabel ook aan het secretariaat is bezorgd.

Les contrôles ont été multipliés depuis le 4 mai
2020, après le redémarrage d'un grand nombre
d'entreprises. Entre le 4 et le 29 mai 2020, 1
514 entreprises ont été contrôlées. J'ai remis un
tableau au secrétariat de la commission.

Nadia Moscufo

Nadia Moscufo

U hebt de cijfers over het aantal gecontroleerde
bedrijven meegedeeld. We zouden ook graag
weten aan hoeveel bedrijven er een sanctie
werd opgelegd.

À propos de la question des inspections, vous
avez aussi donné les chiffres du nombre
d'entreprises qui ont été contrôlées. C'était
important pour nous d'avoir cette information.
Je vous remercie. Nous voudrions aussi savoir
combien d'entreprises ont été sanctionnées.

