WET VAN 25 MAART 1996 TOT UITVOERING VAN DE RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 21 DECEMBER 1988 BETREFFENDE DE ONDERLINGE
AANPASSING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN DER LIDSTATEN INZAKE VOOR DE BOUW BESTEMDE PRODUKTEN. (B.S. 21.05.1996)
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenhied bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. De Koning neemt, bij in Ministerraad overlegd besluit, alle maat-regelen die nodig zijn voor de
uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn (89/106/EGG) van de Raad van 21
december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der Lidstaten inzake voor de bouw bestemde produkten zoals gewijzigd door de richtlijn
van de Raad van 22 juli 1993, maatregelen die de opheffing of de wijziging van bestaande wettelijke
bepalingen kunnen inhouden.
Art. 3. De basisnormen, nodig voor de invoering van de fundamentele voorschriften en van de
technische specificaties en andere voorzieningen in de bestaande en de toekomstige
reglementeringen, worden vastgesteld door de Koning, bij in de Ministerraad overlegd besluit en na
raadpleging van de Gewesten en de Gemeenschappen overeenkomstig de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus
1988.
Art. 4. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de
Koning aangewezen ambtenaren bevoegd om krachtens deze wet bepaalde strafbare feiten op te
sporen en vast te stellen.
De processen-verbaal welke door die ambtenaren worden opgesteld, hebben bewijskracht tot het
tegendeel is bewezen.
In de uitoefening van hun ambt mogen deze ambtenaren:

Art. 5. Met een geldboete van vijfhonderd tot twintigduizend frank worden gestraft, zij die de
krachtens deze wet genomen besluiten overtreden.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85,
zijn van toepassing op de overtredingen vermeld in het eerste lid.
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Na kennisneming van de processen-verbaal opgemaakt op grond van het eerste lid, kan het
Openbaar Ministerie bevel geven beslag te leggen op de produkten die het voorwerp van de inbreuk
uitmaken.
Wanneer zij, ingevolge de hun door het eerste lid, toegekende bevoegdheden, een inbreuk
vaststellen, kunnen de aangestelde ambtenaren overgaan tot het bewarend beslag van de produkten
die het voorwerp van de inbreuk uitmaken. Dit beslag moet, overeenkomstig de bepalingen van het
voorafgaande lid, door het Openbaar Ministerie bevestigd worden binnen een termijn van ten hoogste
acht dagen.
De persoon bij wie beslag op de produkten wordt gelegd, kan als gerechtelijk bewaarder van deze
produkten aangesteld worden.
Het beslag wordt van rechtswege opgeheven door het vonnis dat een einde maakt aan de
vervolgingen, zodra dit in kracht van gewijsde is gegaan, of door seponering van de zaak.
Het Openbaar Ministerie kan het beslag dat het bevolen of bevestigd heeft, opheffen als de
overtreder ervan afziet de produkten aan te bieden in de omstandigheden die tot vervolging aanleiding
hebben gegeven; dat houdt generlei erkenning van de gegrondheid van die vervolging in.
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- tijdens de gewone openings- of werkuren binnentreden in werkplaatsen, gebouwen, belendende
binnenplaatsen en besloten ruimten waar zij voor het vervullen van hun opdracht toegang toe
moeten hebben;
- alle dienstige vaststellingen doen, zich bij de eerste vordering, zonder zich ter plaatse te
begeven, alle documenten, stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen
nodig hebben, doen overleggen en daarvan afschrift nemen;
- tegen ontvangstbewijs, beslag leggen op documenten, noodzakelijk voor het bewijs van een
inbreuk of om de mededaders of de medeplichtigen van de overtreders op te sporen;
- monsters nemen op de wijze en onder de voorwaarden door de Koning bepaald.

Art. 6. De Koning kan, op voorstel van de Ministers bevoegd voor Economische Zaken en
Infrastructuur, administratieve boetes instellen van duizend tot tien miljoen frank, opgelegd aan de
personen die de besluiten genomen op grond van deze wet overtreden.
De Koning wijst de ambtenaar aan die gemachtigd is de administratieve boete op te leggen.
Het Openbaar Ministerie beslist, rekening houdend met de ernst van de overtreding, of er al of niet
strafrechtelijke vervolgingen moeten ingesteld worden. Strafrechtelijke vervolging sluit de toepassing
uit van administratieve boetes, ook als ze uitmondt op een vrijspraak.
De Koning bepaalt de procedure en de mogelijke verweermiddelen voor administratieve boetes,
evenals de termijn en de belastingsmodaliteiten.
Art. 7. De Koning kan, op voordracht van de Ministers tot wier bevoegdheid Economische Zaken en
Infrastructuur behoren, een Fonds tot dekking van de kosten verbonden aan de erkenning van
organismen en aan de technische goedkeuring oprichten. Onverminderd de toepassing van andere
wets- en reglementsbepalingen kan de Koning, op voordracht van de Ministers tot wier bevoegdheid
Economische Zaken en Infrastructuur behoren, ten bate van dit Fonds, vergoedingen opleggen aan
de te erkennen organismen en aan de firma’s die produkten en systemen voorleggen ter technische
goedkeuring, tot dekking van de kosten en de wijze van berekening en betaling van de vergoedingen
en uitgaven vaststellen.
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Art. 8. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

