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AMENDEMENT AMENDEMENT

N° 6 DE M. CASAER

Art. 2

À l’article 410bis alinéa 1er, proposé, apporter les
modifications suivantes:

1° supprimer les mots «, un guichetier»;

2° remplacer les mots «un assistant social, ou un
psychologue d’un service public» par les mots «un tra-
vailleur social ou un guichetier d’un service public ou
d’un service social agréé par les pouvoirs publics».

JUSTIFICATION

Les assistants sociaux ou les psychologues d’un service
public ne sont pas les seuls à être confrontés à des actes
d’agression, les guichetiers et les autres travailleurs sociaux
d’un service public ou social le sont tout autant.

Nr. 6 VAN DE HEER CASAER

Art. 2

In het eerste lid van het voorgestelde artikel
410bis, de volgende wijzigingen aanbrengen:

1° de woorden «een loketbediende» weglaten;

2° de woorden «een maatschappelijk werker of een
psycholoog van een openbare dienst» vervangen door
de woorden «een hulpverlener of een loketbediende
van een openbare dienst of van een door de overheid
erkende sociale dienst».

VERANTWOORDING

Niet enkel maatschappelijk werkers of psychologen van
een openbare dienst, maar ook loketbedienden en andere
hulpverleners van een openbare of een sociale dienst wor-
den geconfronteerd met daden van agressie.
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PROJET DE LOI WETSONTWERP

insérant un article 410bis dans le Titre VIII,
du Livre II, du Code pénal

tot invoeging van een artikel 410bis in
Titel VIII, van Boek II, van het Strafwetboek
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Het ontworpen artikel  410bis vermeldt expliciet de «loket-
bediende van een uitbater van een netwerk voor openbaar
vervoer». Ook de loketbediende van bijvoorbeeld een OCMW
wordt geconfronteerd met agressie, maar toch is hij niet op-
genomen in het ontwerp. Een loketbediende is geen hulpver-
lener in de strikte betekenis van het woord, noch een maat-
schappelijk werker van een openbare dienst, zodat we de
categorie «loketbediende van een openbare dienst» toevoe-
gen.

Een loketbediende van een uitbater van een netwerk voor
openbaar vervoer valt ook onder de nieuwe categorie «loket-
bediende van een openbare dienst», zodat de eerste catego-
rie vervalt door toevoeging van de tweede.

We willen niet enkel hulpverleners of loketbedienden van
een openbare dienst beschermen. Ook de sociale dienstver-
lening in de door de overheid erkende private sector verdient
extra aandacht en bescherming.

Dylan CASAER (sp.a-spirit)

L’article 410bis en projet mentionne explicitement le «gui-
chetier d’un exploitant d’un réseau de transport public». Le
guichetier d’un CPAS, par exemple, est lui aussi confronté
aux agressions. Or, il ne figure pas dans le projet. Un guiche-
tier n’étant pas un travailleur social au sens strict du terme, ni
un assistant social d’un service public, nous ajoutons la caté-
gorie «guichetier d’un service public».

Un guichetier d’un exploitant d’un réseau de transport pu-
blic relève également de la nouvelle catégorie «guichetier d’un
service public», si bien que cette première catégorie est sup-
primée au profit de la seconde.

Nous ne voulons pas uniquement protéger les travailleurs
sociaux ou les guichetiers d’un service public. Le service so-
cial dans le secteur privé agréé par les pouvoirs publics mé-
rite également une attention et une protection supplémentai-
res.
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