
Tot waar mag de sociale inspectie gaan?  Hebben zij toegang tot uw werkplaatsen en tot 
uw woning?

Sociale inspecteurs hebben niet de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.  Toch 
geeft  de  Arbeidsinspectiewet  hun  verregaande  bevoegdheden  om  sociaalrechtelijke 
misdrijven op te sporen.  Uiteraard zijn er grenzen.  U bent er bij gebaat te weten waar deze 
grenzen precies liggen.

Wanneer  de politie  toegang tot  uw woning wil,  dienen zij  over  een huiszoekingsbevel  te 
beschikken.  Sociale inspecteurs hebben dikwijls geen huiszoekingsbevel nodig… 

De Arbeidsinspectiewet geeft sociale inspecteurs de bevoegdheid om op elk ogenblik van de 
dag en de nacht vrij binnen te gaan in al uw werkplaatsen.  Door een recente wetswijziging 
werd deze ‘visitatiebevoegdheid’ zelfs nog verder uitgebreid. 

Werkplaatsen

Werkplaatsen  zijn  alle  plaatsen  waar  u werkzaamheden verricht  of  laat  verrichten en alle 
plaatsen waar u personen tewerkstelt.  Het betreft onder meer de onderneming, inrichtingen, 
gebouwen, lokalen, plaatsen gelegen binnen het gebied van de onderneming alsook werven en 
werken buiten de onderneming.

Tevens hebben de sociale inspecteurs vrije toegang tot andere plaatsen zoals refters, de plaats 
waar het loon wordt uitbetaald, en elke andere plaats waarvan de inspectie kan vermoeden dat 
daar personen tewerkgesteld zijn.

Dit bezoek hoeft de sociale inspectie niet vooraf aan te kondigen.  Wel dienen zij voorzien te 
zijn van een behoorlijk legitimatiebewijs.

Sociale inspecteurs hebben niet de bevoegdheid om een huiszoeking te verrichten.  Vroeger 
mochten zij geen kasten open maken of boeken inkijken.  Zij konden wel vragen dat bepaalde 
documenten ter inzage werden voorgelegd, en de weigering hiertoe kon aanleiding geven tot 
strafvervolging wegens verhindering van toezicht.  

Sinds  de  wetswijziging  van 20 juli  2006 hebben sociale  inspecteurs  wel  de  bevoegdheid 
verkregen om een zoeking te  verrichten  enkel met  betrekking tot  sociale  documenten  die 
volgens  de  wet  verplicht  dienen  te  worden  opgemaakt,  bijgehouden  of  bewaard  zoals 
individuele  rekeningen,  aanwezigheidsregister,  studentencontracten,  registers  voor 
werktijdregeling…  

De sociale inspecteurs kunnen hierbij ook een zoeking doen in het informaticasysteem van 
een PC of notebook. 

U kunt  zich  al  voorstellen  dat  sociale  inspecteurs  bij  het  zoeken  naar  deze  documenten, 
“toevallig” andere gegevens onder ogen krijgen.  

Bij  een  bezoek  van de  sociale  inspectie  vraagt  u  best  zelf  welke  sociale  documenten  de 
inspecteurs  willen  inkijken.   De  verplicht  op  te  maken  /  en  of  bij  te  houden  sociale 
documenten overhandigt u dan zelf aan de sociale inspecteurs.  Eventueel maakt u zelf een 



outprint van deze gegevens of zet u ze op een USB stick.  Zo hoeven de sociale inspecteurs 
geen verdere zoeking uit te voeren.     

Zij  kunnen  op  dat  ogenblik  geen  verdere  zoeking  meer  doen,  aangezien  de 
Arbeidsinspectiewet  hun  geen  huiszoekingsbevoegdheid  geeft.   Wel  kunnen  de  sociale 
inspecteurs vragen dat u hen nog andere gegevens voorlegt ter inzage.         

Bewoonde lokalen

Sociale  inspecteurs  hebben  niet  zondermeer  toegang  tot  uw  woning.   Zij  hebben  enkel 
toegang  tot  de  bewoonde  lokalen  indien  zij  over  een  machtiging  beschikken  door  de 
Politierechter.  

Een machtiging door de Politierechter is geen huiszoekingsbevel.  

Wanneer een sociaal inspecteur een machtiging tot huisbezoek heeft, kan hij nog steeds enkel 
maar zoeken naar de verplicht op te maken / bij te houden sociale documenten.  U kunt hem 
deze documenten dus opnieuw best zelf overhandigen.   

Op welke gronden verleent of weigert de Politierechter een machtiging tot huisbezoek?

De sociaal inspecteur dient aan te tonen dat er redenen zijn om te geloven dat in de bewoonde 
lokalen inbreuken worden gepleegd op de sociale wetten.  Tegen deze beoordeling door de 
Politierechter  is  achteraf  geen  verhaal  mogelijk.   De  Politierechter  vervult  hier  dus  een 
belangrijke taak.    

Wat moet precies worden verstaan onder de notie ‘bewoonde lokalen’?  

De notie ‘bewoond lokaal’ is niet hetzelfde als de notie ‘woning’ in de zin van artikel 15 van 
de Grondwet.  Dit betekent uiteraard niet dat de aanhorigheden uitgesloten zouden zijn van 
het begrip ‘bewoond lokaal’.  De tuin, de garage en de oprit dienen ook te worden beschouwd 
als ‘bewoond lokaal’.  

Praktijk

In  de  praktijk  gebeurt  de  opsporing  van  sociale  misdrijven  vaak  in  het  kader  van  een 
gerechtelijk  onderzoek,  onder  leiding  van  een  onderzoeksrechter.   In  dat  geval  kan  een 
huiszoekingsbevel worden afgeleverd, op basis waarvan de politiediensten, daarbij vergezeld 
door  de  betrokken  (sociale)  inspectiediensten,  een  daadwerkelijke  huiszoeking  kunnen 
uitvoeren.  
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