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Voorwoord
Het arbeidsauditoraat is het jongste1 en meest originele korps van het openbaar
ministerie. Het kent evenmin zijn gelijke in onze buurlanden. Bij de oprichting
van de arbeidsgerechten, nu ruim 45 jaar geleden, werd het auditoraat een zeer
bescheiden bevoegdheidssfeer toebedeeld op het civiele vlak en nog meer op het
penale vlak. Deze bevoegdheden zijn intussen sterk uitgebreid terwijl de missie
van het arbeidsauditoraat daarentegen nauwelijks is gewijzigd.
Ondanks de recente publieke aandacht voor de sociale fraudebestrijding ligt de
klemtoon nog steeds op de burgerlijke werking. Door het bewaken en bevorderen
van de wapengelijkheid tussen de civiele procespartijen geeft het auditoraat als
autonoom en gespecialiseerd korps uiting aan zijn maatschappelijke rol in zijn
adviesverlening na een eerste, onpartijdige beoordeling van het rechtsgeschil. Dit
klemt des te meer nu het sociaal recht voortdurend evolueert via veelvuldige tech
nische regelgeving.
Daarnaast heeft het arbeidsauditoraat gaandeweg een volwaardige penale compo
nent ontwikkeld en fungeert het inmiddels als motor van de sociale fraudebeteu
geling. De uitbreiding en verdieping van zijn strafrechtelijke werking, die naast
een passende sanctie vaak ook de (pecuniaire) regularisatie van de onwettigheid
beoogt, is niet steeds zonder slag of stoot gegaan: cassatiearresten hebben gere
geld de weg geëffend die de wetgever vervolgens zou bewandelen.
Volgens de auteur contrasteert deze dubbele bevoegdheidsuitbreiding met de
afnemende erkenning van de maatschappelijke meerwaarde van het korps.
Enerzijds wordt geregeld het nut van de adviesverlening in vraag gesteld, wat
recent nog het geval was naar aanleiding van de besprekingen over de justitie
hervorming. Anderzijds is een deel van de sociale handhaving gedepenaliseerd
door de invoering van het Sociaal Strafwetboek. De ruime waardering voor de
wezenlijke en gezaghebbende bijdragen van de auditeur of advocaat-generaal als
adviesverlenend orgaan bij sommige hoogste nationale en internationale instel
lingen zoals het Hof van Cassatie, de Raad van State en het Hof van Justitie van de
Europese Unie valt de arbeidsauditeur zelden te beurt.

1

Het federaal Parket is van recentere datum: oprichting bij wet 21 juni 2001 (BS 20 juli 2001).
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Dit werk is een vurig pleitbezorger voor het behoud van het arbeidsauditoraat in
zijn huidige vorm. Griet Provoost komt tot haar besluit na een diepgaande histo
rische analyse van het ontstaan en de bevoegdheidsuitbreiding van het auditoraat
via de talloze wetswijzigingen die hieraan ten grondslag liggen. Ik mag hopen dat
zij erin slaagt ook bij u, waarde lezer, de vonk te doen overslaan.

Stephanie Steylemans
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Inleiding en dankwoord
De inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek op 1 november 1970 was het
officiële startschot voor de activiteiten van het ‘arbeidsauditoraat’. Een nieuw,
autonoom korps binnen het Openbaar Ministerie, naast dat van de procureur des
Konings. De aanzet hiertoe werd echter veel eerder gegeven.
In wat volgt, staan we stil bij die genese en de ontwikkeling ervan tot de
invulling die het arbeidsauditoraat vandaag geeft aan de hem toegewezen taken.2
In een laatste deel blikken we kort vooruit naar een mogelijke invulling van zijn
specialisme na de vooropgestelde – inmiddels langverwachte – gerechtelijke
hervorming.
Deze tekst is in de eerste plaats een poging om de werking van de veelal
‘nobele onbekende’ die dit korps niet alleen voor heel wat rechtzoekenden, maar
helaas ook voor veel rechtenstudenten is, te duiden en het belang, de meerwaarde
en de evolutie van de diverse aspecten van zijn werking te doen inzien.
Precies om mezelf een duidelijk beeld te kunnen vormen van de globale
werking en invloed en van de dagelijkse activiteit van een arbeidsauditoraat, heb
ik mijn keuze voor de praktijkstage tijdens mijn opleiding daarop afgestemd.
De korte stageperiode die ik kon doormaken bij het arbeidsauditoraat te
Antwerpen was zonder meer bijzonder boeiend en verrijkend. Ze was een
prima eerste kennismaking en spoorde aan tot diepgaander interesse voor de
totstandkoming, geleidelijke uitbreiding en toekomstvisie op de werking van dit
korps. Ik maak dan ook met veel plezier gebruik van de gelegenheid die deze
inleiding me biedt om in het bijzonder de arbeidsauditeur te Antwerpen, mevrouw
S. Steylemans, haar korps en de administratieve diensten welgemeend hartelijk
te danken voor hun bereidwillige, enthousiaste en inspirerende medewerking.
Zowel tijdens de stage als in aanloop naar het schrijven kon ik zonder beperking
een beroep doen op de aanwezige expertise en het delen van kennis en relevante
informatie. Verder was er steeds ruimte en gelegenheid voor levendige, leerrijke
en motiverende gedachtewisselingen. Ik heb dit erg gewaardeerd.
Daarnaast kon ik mijn interpretatie van de praktijk en van de bestaande
wetgeving, van de ontwikkeling in rechtsleer en rechtspraak ook toetsen aan
de inzichten van een aantal andere magistraten. Met name voor het laatste
deel, was de bijdrage vanuit deze gesprekken erg zinvol. Ik dank hierbij graag
in het bijzonder mevrouw L. Boeykens, eerste voorzitter van het arbeidshof te

	De stof werd bijgehouden tot 1 september 2013.

2
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Antwerpen en de heer Piet Van den Bon, eerste advocaat-generaal bij dit hof, voor
hun interesse, feedback en kritische blik.
Ook een aantal arbeidsauditeurs van de naburige arrondissementen3 was
bereid om via werkingsverslagen informatie van hun korps ter beschikking te
stellen en deze toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek. Aan hen uiteraard
eveneens hartelijk dank.
Bij het schrijven heb ik gepoogd de persoonlijke meningen en de informatie
die door de diverse magistraten met oog op deze publicatie ten vertrouwelijke
titel werd gedeeld, zo goed mogelijk vanuit dat uitgangspunt te benaderen. De
verantwoordelijkheid voor de verwerking en eventueel foutieve interpretatie en
weergave ervan ligt dan ook enkel bij mij.
Tot slot ook dank aan prof. dr. M. Rigaux, die me als promotor volledig vrij
liet bij het afbakenen van de invulling van het onderwerp van de oorspronkelijke
scriptie en bereid was meer dan één academiejaar geduldig te wachten op
het afronden ervan. Zijn aanmoediging maakte het mogelijk om de tekst te
actualiseren voor deze publicatie.

Griet Provoost

3

Het betreft de arrondissementen Dendermonde, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.
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