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PROMOOT VEILIGE AANGIFTE
Internationale Arbeidsorganisatie – Conventie 81
‘De arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de bepalingen
inzake arbeidsomstandigheden en de bescherming van arbeiders.
Eventuele andere taken mogen deze primaire taken niet in het
gedrang brengen. De inspecteurs behandelen de bron van elke
klacht als absoluut vertrouwelijk.’
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Ontdek hoe de “firewall” werkt in de praktijk en wat u kunt doen

WWW.PICUM.ORG

+32 2 210 17 80
Rue du Congrès /
Congresstraat 37–41,
Postbus 5
1000 Brussel België

info@picum.org
@PICUM_post
facebook.com/picum.org
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