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WET 8 JUNI 1972

WET BETREFFENDE DE HAVENARBEID
(BS 10 AUGUSTUS 1972)

Artikel 1
Niemand mag in de havengebieden, havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan
erkende havenarbeiders.

Artikel 2
De omschrijving van de havengebieden en de havenarbeid zoals bepaald door de Koning in
uitvoering van de Artikelen 3 en 37 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, geldt voor de toepassing van deze wet.

Artikel 3
De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten van de erkenning van de havenarbeiders
op advies van het voor het betrokken havengebied bevoegd paritair comité.
Het geraadpleegd paritair comité deelt zijn advies mede binnen twee maanden nadat het
daarom verzocht werd, zoniet wordt er geen rekening mede gehouden.
Het beroep tegen de individuele bestuurshandelingen, bedoeld in artikel 583, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, moet op straffe van verval ingesteld worden binnen zestig kalenderdagen
na de kennisgeving van de bestreden bestuurshandeling.
Artikel 3-bis
Op advies van het voor het betrokken havengebied bevoegd paritair comité, kan de Koning de
werkgevers, die in dit gebied havenarbeiders tewerkstellen, verplichten zich aan te sluiten bij
een door hem erkende organisatie van werkgevers, die in de hoedanigheid van lasthebber alle
verplichtingen vervult die voor de betrokken werkgevers krachtens de individuele en collectieve
arbeidswetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, voortvloeien uit de tewerkstelling van
havenarbeiders.
Om te kunnen erkend worden, moet de in het eerste lid bedoelde organisatie van werkgevers
reeds de meerderheid van de betrokken werkgevers, als aangeslotene tellen.

Artikel 4
Onverminderd de Artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden met een boete van 26 tot
500 BEF (12,39 €) gestraft:
1. de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die arbeid doen of laten verrichten in strijd
met de bepalingen van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan;
2. al wie het krachtens deze wet geregelde toezicht verhindert;
3. de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die de krachtens Artikel 3-bis opgelegde
verplichting niet naleven.

______________________________
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Artikel 5
Voor de in Artikel 4, 1., bedoelde misdrijven wordt de geldboete zoveel maal toegepast als er
personen in strijd met de bepalingen van de wet of de uitvoeringsbesluiten ervan arbeid
verrichten; het bedrag van de geldboete mag niet hoger zijn dan 50.000 BEF (1.239,47 €).

Artikel 6
Bij herhaling binnen één jaar na een vorige veroordeling kan de straf op het dubbel van het
maximum worden gebracht.

Artikel 7
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.

Artikel 8
Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd Hoofdstuk V, maar met inbegrip
van Hoofdstuk VII en van Artikel 85, zijn van toepassing op de bij deze wet bepaalde misdrijven.

Artikel 9
De strafvordering wegens overtreding van de bepalingen van deze wet en van de ter uitvoering
hiervan genomen besluiten verjaart door verloop van drie jaren na het feit waaruit de vordering is
ontstaan.

Artikel 10
Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de
Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze wet en de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16
november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.

Artikel 11
Opgeheven.

Artikel 12
Opgeheven.

______________________________
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Artikel 13
Opgeheven.

Artikel 14
In Artikel 1 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk
in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, wordt een 29. bijgevoegd, dat luidt als volgt:
"29. de werkgever die de bepalingen overtreedt van de wet van 8 juni 1972 betreffende de
havenarbeid of van de besluiten ter uitvoering ervan."

Artikel 15
Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
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