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VOORWOORD

Deze strategie werpt vruchten af: in 2016 heeft de strijd tegen
sociale fraude 194 miljoen euro opgebracht of 40% meer dan in
2014.

De strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping is een prioriteit voor de federale regering. Sociale fraude ondermijnt het
draagvlak van onze sociale zekerheid, zorgt voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven en voor sociale achteruitgang, vooral
ten nadele van de meest kwetsbare groepen. Het is daarom van
essentieel belang om sociale fraude en sociale dumping aan te
pakken.

Het Actieplan sociale fraudebestrijding 2017 bevat 50 concrete
acties van de regering, de SIOD en de sociale inspectiediensten die samen moeten zorgen voor een versterkte en meer
coördineerde aanpak tegen frauduleuze mechanismen. Daarmee willen we de nadruk leggen op een mentaliteitswijziging en
gelijke spelregels voor iedereen.
Eerlijke concurrentie is een garantie voor een gezonde, productieve en sociaal verantwoorde economie. Samen met de sociale
inspectiediensten, justitie, politie, de sociale partners en alle betrokken stakeholders gaan we deze uitdaging aan !

Philippe De Backer
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
Deze strijd omvat voor mij een aantal belangrijke bouwstenen:
- lagere lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid van sociale
fraude bij de bron weg te nemen
- een administratieve vereenvoudiging en meer mogelijkheden
tot flexibiliteit, waardoor de regels makkelijker kunnen worden
nageleefd én gecontroleerd.
- een hogere pakkans, door onder meer het gebruik van technieken van datamining en datamatching - een sectorale aanpak.
Met diverse sectoren wordt een Plan voor eerlijke concurrentie
(PEC) afgesloten; de sociale partners zijn dus belangrijke actoren
in de strijd tegen sociale fraude. Sinds vorig jaar worden ook regelmatig vooraf aangekondigde sociale flitscontroles per sector
georganiseerd.
- een Europese aanpak. Ik ben momenteel bezig met een Europese tournee om onze EU-partners te sensibiliseren voor het
belang van een gezamenlijke aanpak van sociale fraude en sociale dumping. Ik blijf ook pleiten voor meer gegevensuitwisseling op Europees niveau, alsook voor meer uniforme en duidelijke regels inzake detachering
- ook de hervorming van de sociale inspectiediensten maakt
deel uit van de strategie. Daarbij zijn reeds 50 extra sociaal inspecteurs aangeworven en zijn er nog 50 op komst voor meer
slagkracht op het terrein.
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INLEIDING
Het actieplan 2017 met als titel ‘Strijd tegen de sociale fraude en
sociale dumping’ is het resultaat van een actieve en constructieve
bijdrage van de volgende instellingen en diensten:
-

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

-

Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (TSW);

-

Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

-

inspectie FOD Sociale Zekerheid (SI) ; (tot 1 juli 2017,
nadien integratie in nieuwe structuur RSZ inspectie)

-

Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);

-

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering –
Dienst van de administratieve controle (RIZIV-DAC);

-

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

-

Famifed

-

Federale Pensioendienst (FPD)

diensten die gericht zijn op de strijd tegen de sociale
fraude;

Elk voorstel zal dan ook voor akkoord aan de minister van begroting worden voorgelegd, conform de geëigende procedure.
De uitvoering van het plan gebeurt in overleg met de andere vakkabinetten en met respect voor elkaars bevoegdheden.

Aangezien de impact van deze hervorming op de sociale inspectiediensten vrij groot is, moet 2017 dan ook als een overgangsjaar
beschouwd worden zowel op het vlak van het aantal uit te voeren
controles, als op het vlak van de opmaak van het actieplan.
De prioritaire acties worden weergegeven in vijf hoofdstukken:

Hoofdstuk II handelt over de sociale dumping;

-

Hoofdstuk III geeft een overzicht voor 2017 van de
specifieke prioriteiten bij de verschillende (inspectie)

Hoofdstuk V beschrijft het sanctioneringsbeleid.

Dit actieplan kan maar correct worden gerealiseerd voor zover de
noodzakelijke middelen effectief kunnen worden besteed.

Er wordt ook een begin van uitvoering gegeven aan het eindrapport
inzake de hervorming van de inspectiediensten zoals goedgekeurd
op de Ministerraad van 10 november 2016.

-

-

Wat de arrondissementscellen betreft, streeft dit actieplan, in
overleg met de Raad van Arbeidsauditeurs en met het College
van Procureurs-generaal, een betere harmonisatie van de acties
van de arrondissementscellen na zonder daarbij afbreuk te doen
aan hun autonomie.

Dit actieplan heeft de ambitie om een overzicht te geven van de
prioritaire acties die in 2017 zullen worden ondernomen om de
fraude inzake sociale dumping, de sociale bijdragen en ook sociale uitkeringen te bestrijden. Er dient op te worden gewezen
dat de inspectiediensten ook moeten instaan voor andere taken
dan enkel de strijd tegen de sociale fraude (vb. bescherming van
de werknemers/sociaal verzekerden, informatie aan de burger,
sociaal overleg, ondersteuning van de instelling, enz.).

Hoofdstuk I herneemt de prioritaire acties uitgevoerd in
bepaalde domeinen door meerdere inspectiediensten
(het betreft acties waarbij een gemeenschappelijke aanpak een meerwaarde oplevert);

Hoofdstuk IV beschrijft de ondersteunende acties;

Het actieplan2017 viseert zowel de arrondissementscellen, de
Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) alsook de (inspectie)diensten. Dit plan vormt tevens het geïntegreerd actieplan “sociale fraude” van de Regering, zoals vooropgesteld in het
Regeerakkoord.

Dit actieplan werd opgesteld in toepassing van artikel 2 van het
Sociaal Strafwetboek en houdt rekening met de beschikbare marges van elke inspectiedienst, die men maximaal wil optimaliseren.

-

-
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NIEUWE BELEIDSINITIATIEVEN EN OPERATIONELE
ACTIES
1. BELEIDSINITIATIEVEN

1.2. Creatie eerstelijns inspecteurs

1.1. Hervorming inspectiediensten

In uitvoering van het eindrapport van de taskforce hervorming
van de inspectiediensten worden de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs wettelijk uitgebreid zodat in een eerste lijn interventie alle sociaal inspecteurs bepaalde sociale documenten
kunnen opvragen voor een eerste controle, zonder dat het hierbij
gaat om uitgebreide controles, het opstellen van PV’s of zonder
dat zij geacht worden de wetgeving buiten de bevoegdheden van
hun eigen inspectiedienst te kennen. In geval verder onderzoek
vereist is, gaan de dossiers in tweede lijn naar de bevoegde sociale inspectiedienst(en).

Het Regeerakkoord van 9 oktober 2014 stelt dat “de coördinatie
tussen de diverse inspectiediensten dient te worden verdergezet
en versterkt desgevallend door een integratie van de verschillende diensten daar waar er overlapping is, zonder de inningsprocessen in gevaar te brengen met het oog op meer slagkracht”.
Op het vlak van de sociale inspectiediensten werd op de ministerraad van 22 april 2016 beslist om een taskforce op te richten van
regeringsleden (staatssecretaris De Backer en de beleidscellen
van ministers Peeters, De Block en Borsus) en de topambtenaren
van de administraties (SIOD, RSZ, SI, TSW/TWW, RSVZ, DG Zelfstandigen, RVA, RIZIV en Famifed) met als doel na te gaan waar er
synergieën mogelijk zijn.
-

-

Een werkgroep “ SIOD “wordt hiertoe gecreëerd om dit actiepunt verder uit te werken in samenwerking met alle betrokken
actoren.

1.3. Digitalisering en vereenvoudiging processen
inzake handhaving

Voor het fenomeen van de sociale bijdragefraude:
o

Synergieën tussen de sociale inspectie en de
RSZ

o

Synergieën tussen de DG zelfstandig en van de
FOD SZ en het RSVZ

De technologische evoluties moeten verder opgevolgd worden
om op een moderne en zoveel mogelijk elektronische manier
sociale fraudebestrijding te organiseren. Zo is in de wetgeving
met betrekking tot de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven
voorzien dat registratie niet enkel kan door middel van een klassieke badge, maar ook via smartphone, e-ID, bestaande trackand-trace GPS-systemen, en dergelijke meer. Uitgangspunt hierbij
is in eerste plaats streven naar goedkope en eenvoudige systemen
zodat noch de kostprijs noch (het gebrek aan) gebruiksvriendelijkheid een belemmering vormt op het gebruik ervan.

Voor het fenomeen uitkeringsfraude:
o

Synergieën tussen RVA en RIZIV, met betrekking tot de centralisering van de datamining en
datamatching op vlak van uitkeringsfraude

De wetgeving, van toepassing op de sociale fraudebestrijding, is
vaak ondoorzichtig en ingewikkeld, de procedures zijn vaak niet
of te weinig gekend door de werknemers en werkgevers. Heel
wat inbreuken kunnen vermeden worden door transparante procedures.

Het eindrapport van de taskforce werd op de Ministerraad van
10 november 2016 goedgekeurd door de Regering.
-

Synergiën tussen de diverse inspectiediensten creëren.
Dit houdt in integratie van de DG Zelfstandigen in het
RSVZ, integratie van de SI in de RSZ, en een centralere
aansturing van de datamining voor RIZIV en RVA;

-

Oprichting van twee structurele overlegorganen (stelsel
werknemers en stelsel zelfstandigen) onder coördinatie
van de SIOD;

-

Re – design en versterking van de SIOD;

-

Uitwerken van uniforme werkprocessen bij de verschillende inspectiediensten (vb. uniforme definities,
digitalisering controles, uitbouw preventie en coaching,
centraal contactpunt voor externe partners (Fiscus,
justitie, politie,…),…) in de bestaande Werkgroep
”Modernisering sociale zekerheid”

De digitale (r)evolutie biedt heel wat kansen en mogelijkheden,
ook voor wat betreft de sociale fraudebestrijding. Digitalisering
kan bijdragen tot het vergemakkelijken van bepaalde procedures, het transparanter maken van bepaalde wetgeving én bij
het faciliteren van de controles. Daarom zal er in 2017 volop ingezet op het vereenvoudigen van procedures door gebruik van
digitale hulpmiddelen zoals apps, tablets, smartphones, gebruik
van web-toepassingen om aangiftes te vergemakkelijken, online
invullen van werkroosters, etc.
In 2017 zullen ten minste volgende toepassingen ontwikkeld
worden:
-

De concretisering van de voorgestelde hervorming zal in 2017
verder uitgewerkt worden in onderling overleg met de betrokken inspectiediensten , de SIOD en de betrokken vakministers
onder leiding van de Staatssecretaris voor de strijd tegen de
sociale fraude.

App “correcte ondernemer” en app “correcte werknemer”
De strijd tegen sociale fraude wordt meer en meer omkaderd door een aantal hoofdelijke aansprakelijkheden
van opdrachtgevers, hoofdaannemers en aannemers
tegenover hun onderaannemers. Dit op het vlak van
RSZ-schulden, fiscale schulden en loonschulden.
Om deze complexe wetgeving te vertalen naar de wereld
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van kmo’s dient er in 2017 een (eenvoudige) app “correcte ondernemer” te worden gelanceerd. Doel van
deze app is om op een gebruiksvriendelijke manier na
te gaan of een ondernemer die zijn diensten aanbiedt,
in orde is op het vlak van RSZ, fiscus, enz. Dit zal de
transparantie en het bewustzijn vergroten bij ondernemingen, maar ook bij burgers wanneer ze met Belgische
en buitenlandse aannemers in zee gaan. Daarnaast komt
er ook een “correcte werknemer” app waarbij op eenvoudige wijze nagegaan zal kunnen worden of de Limosa-melding voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen gebeurd is en hoe lang die nog geldig is.

bestaande Plannen voor eerlijke concurrentie en de samenwerkingsakkoorden. Daarnaast worden nieuwe ronde tafels opgestart of verder uitgewerkt zoals de land – en tuinbouwsector de
metaal – en garagesector en dit in overleg met de andere vakkabinetten en met respect voor elkaars bevoegdheden.

1.5. Afsluiten van bilaterale akkoorden
De top 10 van landen die het meeste arbeidskrachten naar België
detacheren maakt 87% uit van alle detacheringen naar ons land.
Veel detacheringen gebeuren volstrekt volgens de regels, zoals
ingenieurs die projectmatig aan de slag zijn in productiebedrijven.
Maar de inspectiediensten botsen ook op veel misbruiken met
A1-attesten, die de betaling van sociale zekerheid in het land van
oorsprong moeten waarborgen, en op een aantal ondernemers
die de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden niet respecteren.

App Overuren: overtime@work

-

Deze app zal ondernemers in staat stellen om eenvoudig
en snel “overuren” te melden aan de inspectiediensten.
Tevens zal het de werknemer in staat stellen om zijn eigen persoonlijke “rekening” van resterende overuren te
consulteren. Deze app zal in elke sector gebruikt kunnen
worden. De app zal bijdragen tot meer gebruiksvriendelijke en transparante procedures, een klantgerichte
overheid, meer rechtszekerheid en uiteindelijk een eenvoudiger en moderne wetgeving;

De Belgische sociale inspectiediensten zijn vandaag een referentie in Europa op het vlak van datamining (o.a. op basis van Limosa, checkin@work,...) en de strijd tegen de grensoverschrijdende
sociale fraude en dit willen we zo houden en de slagkracht van de
diensten verder versterken.
In 2017 vormt het afsluiten van nieuwe bilaterale akkoorden,
op zowel het vlak van sociale zekerheid, loon – en arbeidsvoorwaarden als voor zelfstandigen dan ook een prioriteit. Deze bilaterale akkoorden hebben als doel om – in afwachting van een
aanpassing van de Europese regels – tot een betere en grensoverschrijdende samenwerking tussen inspectiediensten te komen.
Eén van de prioriteiten hierbij is het mogelijk maken van gemeenschappelijke grensoverschrijdende controles zowel binnen de
Benelux als met andere lidstaten en of het uitwisselen van gegevens , best practices,….

De administratie onderzoekt op welke manier deze app
kan ontwikkeld worden.
Het Meldpunt Eerlijke Concurrentie wordt 		
verder versterkt

-

Het Meldpunt Eerlijke Concurrentie (MEC) willen we laten evolueren als hét contactpunt voor de uitwisseling
van data tussen de burger, ondernemer, sociale partners
en lokale overheden en de sociale inspectiediensten.
SIOD fungeert hier als coördinator en voert een eerste
controle uit op de ontvankelijkheid van de melding zodat desbetreffende inspectiedienst meldingen van hoge
kwaliteit ontvangt. De ontwikkeling van het meldpunt
wordt in 2017 op volgende punten verbeterd:
•

Het aantal meldingen dat rechtstreeks gebeurt
via de sociale inspectiediensten moet naar omlaag. Daartoe zal een richtlijn opgesteld worden
door SIOD.

•

Toevoegen van andere categorieën van fraude:
de mogelijkheid om andere categorieën van
fraude toe te voegen, wordt onderzocht.

1.6. Opmaak van een multilateraal verdrag inzake
sociale fraudebestrijding op Benelux- niveau
Zoals opgenomen in het Benelux – programma 2017 -2020 zullen
de (inspectie)diensten en het Secretariaat-Generaal van de Benelux in 2017 samenwerken om een verdrag “sociale fraudebestrijding” voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen
sociale inspectiediensten op te starten. Dit kan naar het voorbeeld van het Verdrag van Luik. Hierbij zal rekening gehouden
worden met de ‘lessons learned’ van de lopende samenwerking
tussen de sociale inspectiediensten binnen het kader van de Benelux.

1.4. Sectorspecifieke aanpak verder uitbouwen

2. OPERATIONELE ACTIES

De sectorspecifieke aanpak, waarbij concrete maatregelen in een
tripartite overleg afgesproken worden, werkt. Met deze sectorspecifieke aanpak werken vakbonden, werkgevers, sociale inspectiediensten en regering samen om concrete maatregelen te
nemen ter bevordering van de eerlijke concurrentie.

2.1. Tolken op afstand
Indien de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan die van
de procedure wenst uit te drukken, wordt momenteel ofwel een
beroep gedaan op een beëdigd tolk, ofwel worden zijn verklaringen
genoteerd in zijn taal, ofwel wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring
te noteren. Indien het verhoor met behulp van een tolk wordt afge-

In 2017 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de reeds
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nomen, worden diens identiteit en hoedanigheid vermeld.

tiediensten. De data kunnen enkel overgemaakt worden via het
parket.

In Nederland bestaat er reeds een systeem van “tolken op afstand” per telefoon. Uit bevraging van de SIOD lijkt dergelijk systeem nuttig om te gebruiken voor een eerste contact tijdens een
controle, voor een eerste evaluatie/inschatting van de situatie
alvorens noodgedwongen te moeten overgaan tot het vorderen
van (dure) tolken ter plaatse.

Momenteel verloopt de uitwisseling van gegevens tussen de politie en de inspectiediensten dus grotendeels via het parket. De
inspectiediensten zijn niet ontevreden over de uitwisseling van
gegevens maar een vlottere uitwisseling en een formalisering van
de uitwisselingskanalen dringt zich op. Uit een rondvraag blijkt
immers dat de uitwisseling van informatie en de manier waarop
afhankelijk is van het soort informatie en van de inspectiedienst.

De wet vereist niet dat de tolk ‘lijfelijk’ aanwezig is. Tolken op
afstand met behulp van de algemeen aanvaarde en gebruikte
telecommunicatiemiddelen is dus tekstueel niet in conflict met
de wet.

Deze rechtstreekse uitwisseling is mogelijk volgens artikel
44/11/9, §2 Wet Politieambt door het opstellen van een protocolakkoord inzake de uitwisseling van de gegevens tussen de
bevoegde Ministers, de bevoegde administraties en de bevoegde
diensten mits voorafgaand advies van het controle-orgaan.

In 2017 wordt een proefproject opgestart dat na gunstige evaluatie veralgemeend kan worden binnen de werking van SIOD.

2.2. Efficiënter gebruik van digitale
middelen en sociale media

In 2017 wordt het protocol inzake de gegevensuitwisseling tussen
politie –en sociale inspectiediensten uitgewerkt.

De inspecteurs moeten beschikken over moderne en performante apparatuur (smart Phone, tablet,….) om hun controles efficiënt af te handelen met respect voor de geldende privacyregels.
Deze apparatuur stelt de inspecteurs in staat om op een eenvoudige, snelle en efficiënte manier de noodzakelijke data te consulteren in ‘real time’ tijdens een controle. Deze werkmethode
zal bijdragen tot o.a. het vermijden van overbodige discussies
met de gecontroleerde ondernemingen en individuen.

2.3. Kruising van energie – en uitkerings		
gegevens
In 2016 werd de wetgeving aangepast om de automatische
kruising van energie- en uitkeringsgegevens mogelijk te maken.
Hierdoor kunnen sterk afwijkende energiegegevens (80% afwijken van een bepaald gezinstype) en adresgegevens automatisch doorgestuurd worden aan de KSZ. De KSZ zal op haar beurt
deze gegevens kruisen met de gegevens die zij krijgt van RVA en
RIZIV. Wanneer een match gevonden wordt, levert dit een knipperlicht op dat overgemaakt wordt aan de bevoegde inspectiediensten. Zij kunnen op basis hiervan nieuwe onderzoeken
opstarten of bestaande onderzoeken verder aanvullen. Vorige
zomer werd een pilootproject opgestart. De eerste gegevens
werden doorgestuurd aan RVA en RIZIV.
In 2017 wordt dit project verder uitgebouwd door de bevoegde
sociale inspectiediensten. Tevens wordt in 2017 dit project uitgebreid naar andere partners, vb. de watermaatschappij(en).

3. GEGEVENSUITWISSELING MET DE POLITIEDIENSTEN
Tot op heden kan de politie gegevens inzake vermoedens van sociale fraude niet rechtstreeks overmaken aan de sociale inspec-
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GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIES
UITVOERENDE DIENSTEN

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste acties weer gericht op de
strijd tegen de sociale fraude en gevoerd door ten minste twee
sociale inspectiediensten in het kader van de zogenaamde arrondissementscellen.

SIOD, de sociale inspectiediensten, de arrondissementscellen +
de FOD mobiliteit ( transport) + economische inspectie ( o.m. verhuis) + Binn.Zaken ( bewaking)

De “sociale fraude” dient in het kader van de gemeenschappelijke
acties van de arrondissementscellen begrepen te worden als:
-

Strijd tegen de niet-aangegeven arbeid (zwart		
werk) en bijdragefraude

-

Strijd tegen uitkeringsfraude

-

Strijd tegen fictieve statuten, waaronder schijnzelf-		
standigheid

-

Strijd tegen domiciliefraude

De SIOD doet de verdeling van de controles per arrondissementscel .
Zie tabel 1.2 met de minimum aantal controles per sector en per
arrondissementscel, gevoegd als bijlage bij de tekst van het actieplan 2017.
De verdeling per arrondissement beantwoordt aan de socio-economische werkelijkheid van elk gerechtelijk arrondissement, aan
de beschikbare mankracht aan controlepersoneel alsook aan de
bezorgdheid van de Regering om een evenwichtige behandeling
op het niveau van gecontroleerde ondernemingen na te streven.
De sociale flitscontroles (zie verder) komen bovenop deze minimumcontroles.

1. STRIJD TEGEN NIET AANGEGEVEN ARBEID EN BIJDRAGEFRAUDE

UITVOERENDE DIENSTEN

ACTIE 1: AANTAL VOOROPGESTELDE GEMEEN- SIOD, de sociale inspectiediensten en de arrondissementscellen
SCHAPPELIJKE CONTROLES
ACTIE 1.1.: controles in de bouwsector
MINIMUM UIT TE VOEREN ACTIES

Een deel van de voorziene controles moet zich toespitsen op de
bouwsector in ruime zin die op een relatief eenvormige wijze
aanwezig is in het hele land. De keuze van deze sector is niet vernieuwend, maar wordt opgedrongen vooreerst omwille van de
hoge graad van onregelmatigheden die er worden vastgesteld,
maar ook omwille van de vraag van de sector zelf. In dat verband
moet verwezen worden naar het verzoek van de bouwsector
geconcretiseerd in het samenwerkingsakkoord dat in 2012 is afgesloten tussen SIOD en de sector, maar ook naar het op 8 juli
2015 afgesloten plan voor de eerlijke concurrentie.

Gelet op de hervorming van de inspectiediensten moet 2017 beschouwd worden als een overgangsjaar en zullen het aantal controles dezelfde blijven als in 2016. De controles zullen nog beter
gecibleerd en dus effectiever worden dankzij een beter gebruik
van datamining (zie verder).
Evenwel zullen de sociale inspectiediensten in het kader van de
samenwerking binnen de arrondissementele cellen een minimum
aantal controles uitvoeren in volgende sectoren waarmee een
Plan voor eerlijke concurrentie werd afgesloten: 9000 controles.

In 2017 moeten er nationaal ten minste 2.000 controles worden
uitgevoerd in de bouwsector,. Het minimum aantal controles
per arrondissementscel is tevens vastgelegd (zie tabel 1.2).

Tabel 1.1. minimum aantal controles per sector: nationaal

AANDACHTSPUNTEN
- In 2017 moet ten minste 10 % van het
minimum aantal te verrichten controles
binnen de bouw sector uitgevoerd worden
“buiten de normale werkuren” (d.i.
’s avonds na 18h00 en in het weekend)
- In 2017 moeten per arrondissementscel ten minste 2 openbare werven, in de
zin van de Wet van 17 juni 2016 inzake
de overheidsopdrachten gecontroleerd
worden.
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per arrondissementscel is tevens vastgelegd (zie tabel 1.2).

Over beide aandachtspunten moet SIOD de statistische verwerking mogelijk maken en hierover kunnen rapporteren.

ACTIE 1.5.: controles in de transportsector

ACTIE 1.2.: controles in de elektrotechnische
sector

Dit actiepunt geeft ook mede - uitvoering aan het PEC Transport,
ondertekend op 3 februari 2016 door de regering, de inspectiediensten en de sociale partners van de sector van het goederenvervoer.

Dit actiepunt geeft uitwerking aan het Plan voor eerlijke concurrentie dat werd afgesloten met de elektrotechnische sector op 7
september 2016 . Deze arbeidsintensieve sector heeft zwaar te
leiden onder banenverlies omwille van de oneerlijke concurrentie
door buitenlandse ondernemingen.

In 2017 moeten er nationaal ten minste 400 controles worden
uitgevoerd in de transportsector,. Het minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd (zie tabel
1.2).

AANDACHTSPUNTEN:
-

In 2017 moeten ten minste 400 controles gebeuren bij
de “elektrotechnische sector“

ACTIE 1.6.: controles in de vleessector (slachthuizen en versnijderijen)

-

In 2017 moeten per arrondissementscel ten minste 2
openbare werven, in de zin van de Wet van 17 juni 2016
inzake de overheidsopdrachten gecontroleerd worden.

Deze sector heeft te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling, ketens van malafide onderaannemers,
enz..

ACTIE 1.3.: controles in de schoonmaak.

In 2017 worden ten minste 50 gerichte controles verricht in
de vleessector. Het minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd (zie tabel 1.2)

Een tweede prioritaire sector vormt de schoonmaaksector, gezien
het aantal vaststellingen van inbreuken wegens ‘zwartwerk’ en
de vaststellingen van inbreuken ‘valse onderwerpingen’ en deeltijdse arbeid in deze sector.

ACTIE 1.7.: controles in de taxi-sector (klassiek en
online platformen.)

Dit actiepunt geeft onder meer ook uitvoering aan de specifieke
vraag van de sector zelf om meer en betere controles te organiseren binnen de sector, zoals omschreven in het PEC
Schoonmaak dat werd ondertekend op 12 oktober 2016.

Wat de taxisector betreft zal verder toegekeken worden op de
naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van taxibedrijven die de minimumnormen niet naleven te bestrijden. Hierbij
worden zowel de onlineplatformen beoogd als de zogenaamde
“klassieke sector”.

In 2017 moeten er nationaal ten minste 270 controles worden
uitgevoerd in de schoonmaaksector. Het minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd (zie tabel
1.2).

In 2017 zullen in de (groot)steden ten minste 50 controleacties
uitgevoerd worden
AANDACHTSPUNTEN

ACTIE 1.4.: controles in de horeca.
De sector HORECA zal verder gecontroleerd worden, gezien de
vele vaststellingen van zwartwerk. De ondernemingen die zich
nog niet of laattijdig hebben geregistreerd voor een kassaregister
hebben een verhoogd risico op controle.
Dit actiepunt geeft ook uitvoering aan het Charter dat werd afgesloten op 1 mei 2016. Na 12 maanden dient een evaluatie
plaats te vinden van de controles in uitvoering van dit charter.
Deze evaluatie wordt gecoördineerd door SIOD en vindt plaats
tussen de ondertekenaars van het charter.

-

In 2017 zal bij de controle-acties per grootstad ook ten
minste 1 controle gebeuren op de “verhuur van auto
met chauffeur” (controle sociale wetgeving)

-

deze controles zullen gebeuren in samenwerking met de
Regionale inspectiediensten Mobiliteit.

ACTIE 1.8.: controles in de verhuissector
Wat de verhuissector betreft zal verder toegekeken worden op
de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de minimumnormen niet naleven te bestrijden.

In het tweede kwartaal 2017 dient dus een allereerste evaluatieverslag te worden opgesteld door SIOD. Het betreft een kwantitatieve en kwalitatieve analyse waarvoor de verschillende diensten input verstrekken.

In 2017 zullen ten minste 40 controleacties uitgevoerd worden.

ACTIE 1.9.: controles in de bewakingssector

In 2017 moeten er nationaal ten minste 2.200 controles worden
uitgevoerd in de horecasector. Het minimum aantal controles

Wat de bewakingssector betreft zal verder toegekeken worden op
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de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de minimumnormen niet naleven, te bestrijden.

betrokken diensten.
-

In 2017 zullen ten minste 40 controleacties uitgevoerd worden.

ACTIE 1.10.: controles in de groene sectoren

De selectie van de controles moet voor ten minste 10% van
alle uitgevoerde controles gebeuren door het gebruik van de
technieken datamining en datamatching en dit per sector.
De resultaten van de selecties op basis van datamining en datamatching moeten apart bijgehouden worden door de arrondissementscellen in een aangeleverde uniforme opvolgingstabel van de SIOD.

Deze sector heeft te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten, valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling,…
In 2017 zullen ten minste 100 controleacties uitgevoerd worden.

ACTIE 1.11.: controles in de garagesector

In het kader van de strijd tegen sociale fraude/dumping en om het werkproces van controles op basis van datamining te stroomlijnen, werd een versneld feedback-circuit uitgewerkt (S01 genoemd). Dit formulier laat toe om eenvoudig
en onmiddellijk na actie op het terrein, feedback te versturen
en te kunnen rapporteren. Hierdoor kunnen de gebruikte datamining-modellen worden aangepast/verbeterd door de input van het terrein en de eerste resultaten van de controles.

In 2017 zullen ten minste 150 controleacties uitgevoerd worden.

ACTIE 1.12.: controles in de metaalsector
In 2017 zullen ten minste 100 controleacties uitgevoerd worden.

ACTIE 2: GEBRUIK VAN DATAMINING + KWALITATIEVE NORM GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLES

De dataminingsequipe zal elk signaal van een uniek referentienummer voorzien dat automatisch opgenomen
wordt in het feedbackformulier. Dit kan een van de instrumenten zijn om de traceerbaarheid van detectie tot controle (en uiteindelijk de invordering/inning) te verhogen.

Naast het minimum aantal uit te voeren controles, met aandacht
voor een evenwichtige regionale spreiding, dienen de arrondissementele cellen tevens een vooraf vastgelegd minimaal percentage
positieve resultaten (vaststelling inbreuken) te realiseren, met als
doel het optimaliseren van doelgerichte controles. In combinatie
met het gebruik van dataminingstechnieken zal dit leiden tot een
grotere slagkracht op het terrein.

Er wordt onderzocht of het in de toekomst mogelijk zou zijn om in dit vernieuwde proces bepaalde stappen zoals het invullen, ondertekenen en versturen
van feedbackformulieren via apps te ondersteunen.

In 2017 dient minimum 28% van het totaal aantal uitgevoerde
controles per arrondissementele cel afgesloten te worden met
een positief resultaat (d.w.z. met vaststelling van inbreuken).
Om tot dit resultaat te komen, dienen de arrondissementele cellen, in samenwerking met de sociale inspectiediensten gebruik
te maken van de technieken datamatching en datamining.

Tegelijkertijd is het heel instrumenteel om de informatie
die wordt gepuurd uit dataminingmodellen en netwerkanalyses te visualiseren voor de inspectiediensten.
Al deze elementen zullen leiden tot een verdere vereenvoudiging van het gehele werkproces en een betere traceerbaarheid.

De flitscontroles worden niet in rekening gebracht voor het behalen van de minimumdoelstellingen, dus ook niet voor de kwalitatieve norm, aangezien de finaliteit hier vnl. ligt op het stimuleren
van compliance (het naleven van de normen) door het voorafgaandelijk aankondigen van acties.

Zeker wanneer dit gebeurt in aansluiting met “Het Nieuwe proceswerken RSZ”. Dit nieuwe proceswerken dat in ontwikkeling is
binnen de RSZ behandelt van begin tot einde de processen binnen de RSZ.
UITVOERENDE DIENSTEN

AANDACHTSPUNTEN
-

-

De arrondissementscellen zullen in 2017 alle gegevens
die nuttig zijn voor de meewerkende diensten na afloop
van de acties binnen de 3 werkdagen bezorgen aan de
meewerkende diensten.

SIOD, de sociale inspectiediensten en de arrondissementscellen

De resultaten van de flitscontroles moeten in 2017
door de Arrondissementscellen apart bijgehouden
worden en binnen de 3 werkdagen na de uitvoering
van de flitscontrole overgemaakt worden aan de SIOD
op basis van de door de SIOD aangeleverde uniforme
opvolgingstabel.

ACTIE 3: SOCIALE FLITSCONTROLES
De sociale flitscontroles werden in 2016 met succes uitgetest in de
bouw- en transportsector. Vanaf 2017 zullen de arrondissementele cellen niet alleen niet – aangekondigde controles uitvoeren
maar zich tevens verder toespitsen op de zgn. “Flitscontroles”.
Net zoals in 2016, zullen de sociale inspectiediensten, eventueel
bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit, regionale inspectiediensten, FOD Financiën,….) en politiediensten, in

Er zal door SIOD onderzocht worden welke formulieren
digitaal kunnen aangeleverd worden met het oog op een
efficiënte en snelle uitwisseling van gegevens tussen de
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de fraudegevoelige sectoren ook aangekondigde controles uitvoeren.

vlak van de sociale zekerheidsbijdragen. Het gaat
om frauduleuze constructies die vaak complex zijn
en die tot doel hebben geen aangifte te doen en /of
geen sociale bijdrage te betalen ( gebruik van fictieve
maatschappelijke zetels, spinconstructies, faillissementscarrousels om de sociale bijdragen te ontlopen).

Dergelijke controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD. Het informatieve en preventieve karakter neemt
uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van
zwaarwichtige inbreuken ook tijdens deze flitscontroles kordaat
zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

2. STRIJD TEGEN DE UITKERINGSFRAUDE

In 2017 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd:
-

Vrijdag 20 januari 2017: industriële schoonmaak.

-

Donderdag 16 maart 2017: Elektrotechnische sector.

-

Dinsdag 30 mei 2017: Bouw en ingrootsteden ook horeca.

-

Weekend 30 juni – tot en met 2 Juli 2017 : bewaking (festivals- organisaties).

-

Donderdag 14 september 2017 groene sectoren.

-

Weekend vrijdag 24 november tot en met 26 november
2017: taxi + vervoerssector.

-

Zaterdag 20 Januari 2018: sector verhuizingen.

Zoals aangegeven in het eindrapport inzake de hervorming van de
inspectiediensten (cfr supra) vormt de strijd tegen de uitkeringsfraude een prioritaire opdracht.
“Tussen de controlediensten op de RVA-en RIZIVuitkeringen wordt
geen integratie vooropgesteld, maar wel een intensievere samenwerking. Gezien de totaal verschillende wetgeving en de andere
structuur van de processen is een integratie niet opportuun. Wel
zijn veel fraudefenomenen gelijkaardig (domiciliefraude, niet
meer voldoen aan de voorwaarden, verblijf in het buitenland,…)
en dient er nauw samengewerkt te worden om goede praktijken
optimaal uit te wisselen en data maximaal uit te wisselen. (eindrapport taskforce inspectiediensten pag. 25)“
In 2017 wordt de strijd tegen de uitkeringsfraude verder gezet
en geïntensifieerd in de zin van:
- een ongeoorloofde cumul tussen een sociale uitkering en 		
inkomsten uit arbeid of een zelfstandige activiteit
- de ongeoorloofde cumul tussen verschillende sociale uitkeringen
- vermijden dat tegemoetkomingen uitgekeerd worden die onverenigbaar zijn met de gezinssituatie van de sociaal verzekerde
(zie ook verder domiciliefraude).

De controles worden voorafgaandelijk en tenminste 2 weken
vóór de controle gepubliceerd op de publieke website van de
SIDO (www.siod.belgie.be). Gelijktijdig zal er ook een checklist
gepubliceerd worden op de website van de SIOD zodat de werkgevers zelf al kunnen nagaan wat gecontroleerd kan worden.

De detectie van dergelijke cumul gebeurt in hoofdorde door de
kruising van de databanken van de verschillende sociale zekerheidsinstellingen (RVA, RIZIV, RSVZ, RSZ) en dit zowel “ a priori” als
“a posteriori”. De detectie “a priori” verdient hierbij de voorkeur
omdat op die manier uitgaven aan de bron vermeden worden, en
er finaal minder terugvorderingen moeten gebeuren en minder
repressief en sanctionerend moet worden opgetreden

Achteraf wordt ook een evaluatie voorzien van de vastgestelde
inbreuk en de gegeven mogelijkheden om dit recht te zetten.
Daartoe zal de betrokken inspectiedienst een maand na datum
minstens een administratieve controle uitvoeren door in de beschikbare databanken na te kijken of de fout is rechtgezet.
UITVOERENDE DIENSTEN

De betrokken sociale zekerheidsinstellingen zullen in 2017 naast
de detectie via datamatching ook de selecties op basis van datamining verder ontwikkelen en operationeel uitvoeren. Ze zullen hiervoor op een systematische en gestructureerde manier
samenwerken.

SIOD, de sociale inspectiediensten en de arrondissementscellen

ACTIE 4: VERDERZETTEN ONDERZOEK NAAR
SPINCONSTRUCTIES, FAILLISSEMENTSCARROUSELS EN “SOCIALE ENGINEERING”
-

-

ACTIE 5: VOORTZETTING “DATAMINING” VAN
DE SOCIAAL VERZEKERDE

Naast de strijd tegen zwartwerk zal de RSZ/SI ook in 2017
een deel van hun middelen spenderen aan de strijd tegen de “sociale engineering”. (onttrekken van bezoldigingscomponenten aan de onderwerping van sociale
zekerheidsbijdragen zonder dat er sprake is van zwartwerk). Er worden minimaal 300 controles verricht op
jaarbasis.

Het project “datamining van de sociaal verzekerde” wordt in 2017
verder gezet.
Doel is om risicoprofielen te detecteren die aanleiding kunnen
geven tot verdere gerichte onderzoeken bij het opsporen van potentiële misbruiken. Hierbij zullen de verschillende sociale zekerheidsinstellingen hun samenwerking met de KSZ verderzetten op

In 2017 wordt door de RSZ/SI verder werk gemaakt
van de strijd tegen georganiseerde fraude op het
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basis van de door de KSZ opgemaakte behoefteanalyse.

digen van de SI wordt opgeheven en overgenomen door RSVZ,
alsook RSZ.

In 2017 zullen de RVA en het RIZIV structureel samenwerken
met als doel om ten minste twee nieuwe profielen datamining
te ontwikkelen. De RSZ zal tevens zijn medewerking verlenen
en zijn output van haar datamining ter beschikking stellen. Tenminste één profiel dient betrekking te hebben op de ongeoorloofde cumul tussen een werkloosheidsuitkering en inkomsten
uit arbeid enerzijds en ten minste één profiel dient betrekking te
hebben op een ongeoorloofde cumul tussen een ziekte–uitkering en inkomsten uit arbeid anderzijds.

De RSVZ wordt aanzienlijk versterkt (+ 63 controleurs) en de dubbele controlebevoegdheid schijnzelfstandigheid tussen RSVZ en SI
wordt opgeheven.
De strijd tegen de schijnzelfstandigheid zal in 2017 worden verder gezet. Er worden concrete afspraken gemaakt op het vlak van
de organisatie van de controles, het aantal controles en de onderlinge samenwerking, tussen de RSVZ en de RSZ inzake de strijd
tegen de schijnzelfstandigheid/schijnwerknemers. De SIOD wordt
in kennis gesteld van deze afspraken.

UITVOERENDE DIENSTEN
SIOD, sociale inspectiediensten, KSZ, Staatssecretaris De Backer
en de bevoegde vakministers

ACTIE 7: ONDERZOEKEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID/SCHIJNWERKNEMERS

ACTIE 6: DOELGERICHTE CONTROLES BIJ DE
UITKERINGSGERECHTIGDEN

In afwachting van de aanpassing van de wetgeving, gaat de
voorkeur van de inspectiediensten uit naar het geven van uitvoering aan concrete klachten en aan gevallen die naar boven komen
bij concrete onderzoeken en waarbij er sprake kan zijn van frauduleuze constructies.

In 2017 zullen de RVA en het RIZIV (DAC) de doelgerichte controles
verder zetten welke georganiseerd worden na kruising van databanken (datamatching) om volgende cumulaties op te sporen:
-

De cumulatie van een inkomen (als werknemer
of als zelfstandige) met een sociale uitkering;

-

De cumulatie van een uitkering met een andere
uitkering (werkloosheid/ziekte);

-

En dit zowel aan de bron (preventief) als ex post
(repressief).

In dit kader wordt onderzocht of er acties kunnen ondernomen
worden naar het eventueel misbruik van het kunstenaarsstatuut.
In 2017 zullen de betrokken inspectiediensten samen (RSZ/
SI, TSW, RSZV) samen ten minste 100 controles schijnzelfstandigheid/schijnwerknemersschap verrichten en 70 procent ervan
afhandelen binnen een termijn van 12 maanden na start van het
onderzoek.
Om dit te kunnen opvolgen zullen de betrokken inspectiediensten hierover afspraken maken en trimestrieel rapporteren aan
de SIOD op basis van een door de SIOD aangeleverde en uniform
opgestelde opvolgingstabel.

In 2017 zullen de RVA en RIZIV op een structurele manier verder
samenwerken met als doel om ten minste 20% van de totale
controles cumul uitgevoerd door enerzijds de RVA en anderzijds
het RIZIV te selecteren op basis van de techniek datamining. De
RSZ verleent desgewenst hieraan zijn medewerking. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de problematiek van de
“foreign fighters”.

De rapportering heeft betrekking, datum binnenkomst klacht,
behandelingstermijn, het aantal uitgevoerde controles, het aantal vastgestelde inbreuken, het bedrag aan terugvorderingen,
het bedrag van de regularisatie.
UITVOERENDE DIENSTEN : SI, RSZ, TSW, RSVZ

3. STRIJD TEGEN SCHIJNSTATUTEN
EN MONITORING

VERBETERINGSACTIES
-

Door middel van valse documenten (meestal valse arbeidsbewijzen of Europese U1-documenten) verwerven personen de
valse verzekerbaarheid, de ‘verzekerden’ maken aanspraak op sociale zekerheidsprestaties.

7.1 Evaluatie wet arbeidsrelaties
Om een einde te stellen aan deze oneerlijke concurrentie en om de controles korter en efficiënter te maken,
werd naast een gezamenlijke controlemethodologie ook
een evaluatie van de wet arbeidsrelaties (onder meer
door de sociale partners) gevraagd.

Vaak wordt hiertoe een netwerk van fictieve ondernemingen
(misbruik vennootschapsstructuren) opgericht om de gebruikers
ervan in het bezit te stellen van valse documenten.

Op basis van de resultaten van deze evaluatie zullen de
bevoegde Ministers in 2017 desgevallend een aanpassing aan de wetgeving doorvoeren.

In uitvoering van het eindrapport hervorming van de inspectiediensten vormt de strijd tegen fictieve statuten en de verbetering
van de controlemogelijkheden daarop een prioritaire doelstelling
van de sociale fraudebestrijding. De bevoegdheid schijnzelfstan-
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-

7.2. Intrekking attest beroepsbekwaamheid

betrekking hebben op (vermoedens van) valse onderwerpingen.
De betrokken inspectiediensten zullen 70 % van de ontvangen
onderzoeken opstarten en afwerken binnen een termijn van 10
maanden. De resultaten van deze onderzoeken zullen trimestrieel overgemaakt worden aan de SIOD op basis van een door
de SIOD opgestelde uniforme opvolgingstabel.

De bevoegde vakministers (Peeters en Borsus) en de
Staatssecretaris De Backer zullen in 2017 een gezamenlijke analyse opmaken met als doel te onderzoeken of
het attest van beroepsbekwaamheid kan worden ingetrokken wanneer wordt aangetoond dat de houder ervan
zijn attest verhuurt of verkoopt zonder meer (inbrengen
zonder effectieve daden van beheer te stellen) met als
oogpunt om frauduleuze constructies op te stellen.

UITVOERENDE DIENSTEN

In overleg met de gewesten wordt onderzocht op welke wijze dit
kan gebeuren.

RVA, RSZ, RIZIV (DAC), FAMIFED, SI, RSVZ, Economische inspectie, politiediensten en parketten

ACTIE 8: AANPAK MISBRUIK DOOR
VENNOOTSCHAPPEN

4. STRIJD TEGEN DOMICILIEFRAUDE
De fictieve domiciliering vormt een fraudemechanisme waarbij
de sociaal verzekerde bewust zijn of haar werkelijke domicilie
en/of zijn of haar familiale toestand niet heeft aangegeven bij de
sociale zekerheidsinstellingen om op een ongeoorloofde wijze financiële voordelen te verkrijgen.

Dit fenomeen van schijnzelfstandigheid waarbij in ons land o.a.
coöperatieve vennootschappen worden opgericht door ondernemers, waarbij zij personen als helpers en meewerkende vennoten, zogenaamde zelfstandigen, inschrijven terwijl zij in feite
werknemers zijn, heeft zich in de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Uiteraard is dit oneerlijke concurrentie voor Belgische
ondernemers, die veel zwaardere sociale (loon)lasten moeten
betalen.

De strijd tegen de domiciliefraude, waarbij op een ongeoorloofde
manier getracht wordt verhoogde financiële voordelen te krijgen,
wordt ook in 2017 verder gezet door alle sociale inspectiediensten, die hiertoe nauw samenwerken met de (lokale) politiediensten, de gemeentebesturen en de arbeidsauditoraten.

De meewerkende vennoten zullen opgenomen worden in de KBO
(cfr PEC Bouw) wat moet toelaten om doelgerichte controles
adhv datamining te organiseren.

In 2017 zal een pilootproject opgestart worden met de nutsleverancier waarbij afwijkende gegevens van waterverbruik in combinatie met de gezinssamenstelling zal gebruikt worden als extra
knipperlicht waarop de inspectiediensten beroep kunnen doen
om bestaande dossiers extra te onderbouwen of nieuwe onderzoeken op te starten.

In 2017 zullen de bevoegde sociale inspectiediensten (RSZ/
SI, RSVZ) een analyse maken van het fenomeen en op basis
vanklachten, eigen selectie, …. tenminste 30 controle–onderzoeken uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken zullen
trimestrieel overgemaakt worden aan de SIOD op basis van een
door de SIOD opgestelde uniforme opvolgingstabel. (Zie tevens
actiepunt 27 - strijd tegen het oneigenlijk gebruik van het sociaal
statuut van zelfstandigen).

ACTIE 10: DOELGERICHTE CONTROLES DOMICILIEFRAUDE

UITVOERENDE DIENSTEN

In 2017 zullen RVA, RIZIV (DAC) en FAMIFED ten minste 500 controles op domiciliefraude uitvoeren (buiten pilootproject push
energie). De controle – onderzoeken moeten voor tenminste 10
% geselecteerd worden op basis van de technieken datamining
en datamatching. Daarbij zullen de betrokken inspectiediensten
de relevante gegevens waarvan zij in het bezit zijn onverwijld
overmaken aan de andere inspectiediensten en dit binnen een
termijn van maximum 3 werkdagen na afsluiting van het controleonderzoek.

RSZ/SI (15 acties) en RSVZ (15 acties) en Economie ( KBO)

ACTIE 9: VERDERZETTING CONTROLES VALSE
ONDERWERPINGEN
In 2017 zullen de inspectiediensten (in samenwerking met de gerechtelijke overheden) hun acties verder zetten ter bestrijding van
valse onderwerpingen (vervalsing die zich kenmerkt door bedrog,
witwasserij, misbruik en onttrekking van vennootschapsgoederen
en vereniging met het oogmerk om misdaden te plegen).

De resultaten van deze onderzoeken zullen trimestrieel overgemaakt worden aan de SIOD op basis van een door de SIOD opgestelde, uniforme opvolgingstabel.

In 2017 zal de RSZ zoals de vorige jaren, verder de output van
haar datamining ter beschikking stellen (bijvoorbeeld aan het
Fonds voor Sluiting van Ondernemingen) teneinde misbruiken
sneller aan de bron te kunnen tegenhouden.

UITVOERENDE DIENSTEN
RVA, RIZIV (DAC), FAMIFED

In 2017 zullen de betrokken inspectiediensten (RSZ, RVA, RIZIV,
RSVZ,…) op een systematische wijze gegevens uitwisselen die
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STRIJD TEGEN BIJSTANDSFRAUDE
Een betere fraudebestrijding houdt ook in dat naast de federale
overheid de gewesten en de lokale besturen betrokken worden
om fraudefenomenen van bijstands-en domiciliefraude beter te
bestrijden. Domiciliefraude in het kader van bijstandsfraude zal
tegengegaan worden via samenwerking tussen de politie, het
Rijksregister en de sociale inspectiediensten.
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STRIJD TEGEN SOCIALE DUMPING
Zoals opgenomen in het eindrapport van de taskforce inzake
de hervorming van de inspectiediensten blijft de strijd tegen de
grensoverschrijdende sociale fraude een prioriteit voor deze regering en de inspectiediensten.

ACTIE 13: DE BESTAANDE EUROPESE
BEMIDDELINGSPROCEDURE INZAKE GESCHILLEN A1- ATTESTEN OPTIMAAL BENUTTEN

Onwettelijke detachering wordt gekenmerkt door de niet-naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden1 (loon, arbeidstijd en
rusttijden) die van toepassing zijn in België en/of fraude op het
gebied van het regime van sociale zekerheid dat van toepassing is2 (met de bedoeling de betaling van de sociale bijdragen in
België te omzeilen als vaak ook in het land van herkomst). Om
dit fenomeen te bestrijden zal het gebruik van datamining/datamatchingstechnieken (onder meer Limosa maar ook andere databanken) worden geïntensifieerd.

In 2017 zal de FOD SZ trimestrieel rapporteren aan de bevoegde Ministers m.b.t. het aantal concrete dossiers waarbij
er (vermoedens van) misbruiken inzake detachering en A1 attesten (bestaan) of zijn vastgesteld. Deze rapportering heeft een
tweeledig doel: enerzijds het aanpakken van de sociale dumping
en anderzijds om de sterktes en zwaktes van de bemiddelingsprocedure over geschillen met A1-attesten bloot te leggen en dit
zowel in het werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel. Dit
zal ook verder gezet worden in de vernieuwde RSZ-structuur (na
de integratie van de SI).

ACTIE 11: AANLEVERING TARGETS VIA DATAMINING EN FEEDBACK OVER DE RESULTATEN

UITVOERENDE DIENSTEN

Een comité voor de strijd tegen sociale dumping, dat is
samengesteld uit vijf partners (TSW, SI, RSZ, RSVZ en de twee referentiemagistraten op het gebied van de grensoverschrijdende
fraude) heeft als opdracht toe te zien op de acties die worden opgezet op het gebied van de strijd tegen de grensoverschrijdende
fraude, om zo te komen tot een coherente aanpak:

ACTIE 14: BILATERALE OVEREENKOMSTEN UITWERKEN EN NIEUWE MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING (M.O.U.) AFSLUITEN

-

bij de benadering van het fenomeen;

-

bij de keuze van de onderzoeken;

-

bij de manier waarop de vastgestelde fraude wordt opgevolgd en vervolgd.

SIOD, RSZ/SI, RSVZ, FOD WASO en FOD SZ

De bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding, die
gesloten werden met Nederland en Frankrijk, alsook de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst die met Bulgarije afgesloten werd,
zullen door de verschillende FOD’s en OISZ verder uitgewerkt
worden.
Concreet wordt gestreefd om tegen eind 2017 naar de opstelling
van een operationeel samenwerkingsovereenkomst tussen de
bevoegde (sociale) inspectiediensten met de landen waarmee
een bilateraal akkoord werd afgesloten waarbij er concrete afspraken worden vastgelegd ( op het vlak van gezamenlijke controle – onderzoeken, systematische (elektronische) gegevensuitwisseling, best practices,…)

Dit comité ontwikkelt nieuwe fraudebestrijding strategieën in
samenwerking met de bevoegde staatssecretaris.
In 2017 zal de RSZ, in samenwerking met de gespecialiseerde
cellen van andere instellingen, op een systematische manier, en
ten minste 1 keer per trimester, een lijst met ondernemingen
aanleveren die op basis van datamining/datamatching een verhoogd risico hebben op inbreuken sociale dumping.

UITVOERENDE DIENSTEN
-

ACTIE 12: SOCIALE DUMPINGCONTROLES

ACTIE 15: GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING INSPECTIEDIENSTEN:
GEMEENSCHAPPELIJKE CONTROLES EN
VERBETEREN VAN STRUCTURELE SAMENWERKING TUSSEN DE INSPECTIEDIENSTEN
VAN VERSCHILLENDE LANDEN MET HET
OOG OP EEN BETERE BESTRIJDING VAN DE
GRENSOVERSCHRIJDENDE FRAUDE ONDERMEER BINNEN BENELUX

In 2017 worden ten minste 700 controles uitgevoerd door de
gespecialiseerde cellen van TSW en RSZ/SI en RSVZ met als doel
de onwettig gedetacheerde werknemers en zelfstandigen op te
sporen die tewerkgesteld zijn op diverse arbeidsplaatsen.
De gespecialiseerde cellen zullen trimestrieel rapporteren aan
de SIOD op basis van een door de SIOD verstrekt uniforme
opvolgingstabel.
UITVOERENDE DIENSTEN
SIOD, TSW, RSZ/SI en RSVZ
1
2

SIOD, RSZ/SI, RSVZ, Fod WASO en FOD SZ

Richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996, omgezet door de wet van 5 maart 2002.
Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 en Toepassingsverordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september
2009.
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Een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de sociale
inspectiediensten en de sociale zekerheidsinstellingen, waarbij de
inspectiegegevens efficiënt worden uitgewisseld bijvoorbeeld via
EESSI, wordt beoogd.
Daarnaast moet het opzetten van ‘single points of contact’
worden nagestreefd, en dit zowel in België als in de overige lidstaten, wat op termijn zou moeten toelaten om de andere lidstaten efficiënt in te lichten indien er grensoverschrijdende sociale
fraude wordt vastgesteld. De KSZ kan hierbij in zijn rol van dienstenintegrator als SPOC voor België optreden in internationaal
verband.
Tevens zullen de inspectiediensten en SIOD, hun medewerking
intensifiëren aan de verschillende werkgroepen die werden opgericht in de schoot van de Benelux.
Een eerste proefproject van een gemeenschappelijke controle
werd in 2016 gunstig geëvalueerd.
In 2017 zal er onder coördinatie van de SIOD ten minste één gezamenlijke controleactie met ten minste één inspectiedienst van
een ander land georganiseerd worden. De resultaten van deze
gezamenlijke controle–onderzoeken worden na de actie gerapporteerd aan de SIOD op basis van een uniforme opvolgingstabel.
Tot slot moeten er in 2017 gezamenlijke initiatieven worden genomen om tot gemeenschappelijke workshops te komen met de
landen waarmee een MOU werd afgesloten.
Een eerste proefproject van een gemeenschappelijke controle
werd in 2016 gunstig geëvalueerd.
UITVOERENDE DIENSTEN
Arrondissementele cellen, SIOD en de verschillende (sociale) inspectiediensten

ACTIE 16: ACTIEF GEBRUIK VAN HET EUROPEAN
PLATFORM FOR UNDECLARED WORK
Op Europees vlak is sinds mei 2016 het ‘platform for undeclared
work’ opgestart, dat inspectiediensten en sociale partners van
alle lidstaten samenbrengt om best prac tices en informatie uit
te wisselen.
De Belgische sociale inspectiediensten zullen in 2017 actief bijdragen aan de werking van dit orgaan door deelname aan workshops, meetings,…wat op termijn moet leiden tot een nauwere
samenwerking tussen inspectiediensten.
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SPECIFIEKE ACTIES INDIVIDUELE INSPECTIEDIENSTEN
Dit hoofdstuk stelt de belangrijkste acties voor in de strijd tegen
de sociale fraude in 2017, die behoren tot de bevoegdheid van
één sociale inspectiedienst of tot de expertise van een inspectiedienst in één of meerdere specifieke domeinen.

tegen dit specifiek soort fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voort.

1.2. Dienst geneeskundige evaluatie en controle
(DGEC)
1.2.1.. Fraude door zorgverleners en verzekerden

1. RIZIV

Binnen het RIZIV is de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en
Controle meer specifiek belast met de strijd tegen fraude door
zorgverleners en verzekerden. De sanctionering van de zorgverleners gebeurt door eigen administratieve rechtscolleges binnen
het RIZIV. De sanctionering van de verzekerden gebeurt door de
Dienst voor Administratieve Controle.

Het actieplan tegen de sociale fraude in de sector van de ziekteen invaliditeitsverzekering heeft als doel de strijd tegen bijdragefraude (vergoedingen voor werkonbekwaamheid) en de bestrijding van fraude met gezondheidsprestaties door zorgverleners en
verzekerden.

Inzake samenwerking met het Openbaar Ministerie is er voor de
DGEC een samenwerkings-protocol in ontwerp; voor de DAC zijn
er al goed werkende afspraken met de Auditeurs vastgelegd.

Binnen het Instituut is een Anti-Fraudecommisie opgericht onder
leiding van de Administrateur-Generaal met deelname voor het
RIZIV van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging, Dienst voor
Administratieve Controle, Dienst voor Geneeskundige Evaluatie
en Controle en voor de verzekeringsinstellingen vertegenwoordigers afgevaardigd door het Nationaal Intermutualistisch College.

ACTIE 18: STRIJD TEGEN FICTIEVE PRESTATIES
De Directie Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) geeft
prioriteit aan de opsporing van de aanrekening van niet verrichte
prestaties; prestaties verricht door personen die niet voldoen aan
de wettelijke bepalingen om die gezondheidszorg toe te dienen
en prestaties die intentioneel niet conform zijn aangerekend.

De Anti – Fraudecommissie heeft tot doel de fraude op het gebied
van gezondheidszorg te bestrijden, zowel bij de prestatieverstrekkers als bij de sociaal verzekerden.
Twee diensten hebben respectievelijk de opdracht gekregen om
deze strijd te voeren : de Dienst voor de administratieve controle
(DAC) en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC).

De aanrekening kan het gevolg zijn zowel van fraude door de
zorgverlener als door de verzekerde (of een combinatie van
beide) die hierbij gebruik maken van valse stukken.

1.1 Dienst administratieve controle (DAC)

In 2017 zal de DGEC ten minste 80 dossiers uit – en afwerken; in
samenwerking met de verzekeringsinstellingen en het Openbaar
Ministerie (Auditeurs, Parket) waar dit een meerwaarde kan bieden.

Verschillende acties van de Dienst voor administratieve controle
in verband met de strijd tegen sociale fraude werden beschreven
in hoofdstuk I. Hieraan moet nog één specifieke actie worden
toegevoegd: de strijd tegen illegaal verblijf in het buitenland van
uitkeringstrekkers.

De DGEC zal deze onderzoeken uitvoeren, rekening houdende
met volgende aspecten:

ACTIE 17: FRAUDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING EN VERBLIJF IN HET BUITENLAND

-

Gebruik van databanken:
•

In toepassing van het artikel 136,§ 1 van de wet op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994 en artikel 294, §1 en 3 van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996, worden de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid toegekend voor de periode dat de titularis zich buiten het
nationaal grondgebied bevindt, indien hij de goedkeuring heeft
van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds waaraan hij is
verbonden of indien hij vrijgesteld is om deze toelating te vragen
omwille van de Belgische wet, de Europese regelgeving of internationale overeenkomsten die België verbinden met het land van
verblijf, en indien hij voldoet aan de andere voorwaarden voor de
toekenning van de uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

-

In alle andere gevallen kan de verzekerde niet genieten van deze
uitkeringen tijdens zijn verblijf in het buitenland.

Data verzamelen, screenen, analyseren; kruisen van
databanken om via indicatoren gericht te onderzoeken

Meldingen als bron van onderzoek:
•

Filteren en wegen van klachten op hun validiteit en
controleerbaarheid.

•

Onderzoek openstellen meldpunt voor melding
fraude door zorgverstrekkers

-

Maximale afwerkingstermijn van een onderzoek: 12
maanden

-

Adequate handhaving via sanctionering
De onderzoeksfase en de sanctionering worden telkens
wanneer aangewezen, afgestemd op de aanpak binnen

De Dienst voor administratieve controle zet in 2017 de strijd
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het Arbeidsauditoraat om te komen tot een “una via”
benadering. Deze afspraken worden in een samenwerkingsprotocol vastgelegd.
-

In 2017 zal FAMIFED deze database verder optimaliseren in functie van de behoeften van de sociaal controleurs. Er wordt ook
voorzien dat deze databank tegemoet komt aan de noden van de
anti-fraudecel van FAMIFED, zowel door de inhoud van de dossiers als voor de opmaak van statistieken. FAMIFED stelt een lijst
van de noodzakelijke statistische gegevens op en verzamelt deze
in functie van hun beschikbaarheid, te kunnen remediëren op het
niveau van het stelsel van kinderbijslag, evenals om het beheer
van de klachten aan het parket te uniformiseren, in geval van bewezen fraude.

Informatie en Communicatie van de behaalde resultaten:
•

Rapportering in jaarverslag DGEC

•

Publicatie beslissingen (anoniem) proceduredossiers op internet (website RIZIV)

3. RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

2. FAMIFED
De eerste stap van FAMIFED op het gebied van de strijd tegen
fraude met kinderbijslag situeert zich fundamenteel in het kader van een preventiepolitiek. Deze politiek is gericht op de terbeschikkingstelling aan de dossierbeheerders kinderbijslag van
de meest volledig mogelijke informatie over de actoren van de
dossiers, via een kadaster en via het verkrijgen van gegevens die
komen van authentieke bronnen van andere sectoren.

Verschillende acties van de controledienst van de RVA die betrekking hebben op de strijd tegen fraude werden beschreven
in hoofdstuk I. Hier moeten nog twee specifieke acties aan toegevoegd worden.

ACTIE 21: CONTROLE GROTE EVENEMENTEN

In dit kader voorziet FAMIFED voor het jaar 2017 de in productiestelling van een nieuwe elektronische flux, meer bepaald omtrent inkomstgegevens. De sociale controles en het werk van de
anti-fraudecel van FAMIFED vervolledigen deze preventiepolitiek.

Doel: het ontmoedigen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen en
zwartwerk, het verhogen van het aantal dagen reguliere tewerkstelling, het tegengaan van het misbruik van het vrijwilligersstatuut.

Deze materie wordt een regionale materie. In afwachting van de
overheveling naar de regio’s neemt FAMIFED deze controles verder op.

Alleen grote sportieve of culturele evenementen die door een
commerciële vennootschap of door een overheid worden ingericht, worden beoogd.

ACTIE 19: HET KADASTER VAN KINDERBIJSLAG

In 2017 zal de RVA, eventueel bijgestaan door de andere inspectiediensten, ten minste 1 groot evenement per arrondissementscel controleren.

Dit is een database die werd gecreëerd en die wordt beheerd door
FAMIFED, waarin alle actoren van alle dossiers voor kinderbijslag
zijn opgenomen. Het kadaster is een preventief hulpmiddel in de
strijd tegen de sociale fraude omdat dankzij deze databank de
kinderbijslagfondsen systematisch gekwalificeerde gegevens ontvangen van authentieke bronnen. Via een permanente cross-control tussen toekenningsgegevens en de nieuwe gekwalificeerde
gegevens kunnen de kinderbijslagfondsen hun dossiers actualiseren en de nodige aanpassingen aanbrengen waardoor potentiële fraude preventief wordt vermeden. Daarnaast bevat het
kadaster van de kinderbijslag een geautomatiseerde procedure
van verwerping van elke dubbele betaling voor eenzelfde kind tijdens eenzelfde periode. Hierdoor wordt tevens potentiële sociale
fraude preventief vermeden.

ACTIE 22: CONTROLE ZWARTWERK DOOR UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZEN
Doel: opsporen van arbeid die verricht wordt door uitkeringsgerechtigde werklozen, zonder voorafgaandelijk aangifte te doen
bij de RVA, en die een specifiek professioneel karakter heeft,
bijvoorbeeld door het voeren van reclame, door het aanbieden
van bijzonder voordelige prijsvoorwaarden, door het beroep
doen op derden enz. . Deze controles beperken zich niet tot de
klassieke fraudegevoelige sectoren als bouw en horeca (bijvoorbeeld de verhuissector, postcollibedrijven,…).
In 2017 zal de RVA de strijd tegen zwartwerk door uitkeringsgerechtigde werklozen verderzetten. Er zal hiervoor gewerkt
worden met nieuwe types van uitwisseling van gegevens, o.a,
door kruising van de databanken van de RVA met deze van FOD
Financiën (Belcotaks).

ACTIE 20: OPTIMAAL GEBRUIK DATABASE FAMICONTROL
Een gestructureerde database « FAMICONTROL » als dagelijks
beheersinstrument voor de sociale controledienst werd operationeel op 2 maart 2015. Nieuwe functionaliteiten werden in 2016
ontwikkeld.

In 2017 zal elke entiteit van de RVA maandelijks minstens 2 dagen controle op bouwwerven uitvoeren (ook op zaterdag, zonen feestdagen en tijdens het bouwverlof) en minstens één dag
controle in de horeca (ook avonden en in weekends)
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ACTIE 23: CONTROLE OP DE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

gering van de tijdelijke werkloosheid door de RVA, de
daaropvolgende aangiftes aan de sociale zekerheid ook
effectief te laten uitvoeren.

Een doelgerichte en efficiënte aanpak van misbruiken tijdelijke
werkloosheid door enerzijds doorgedreven controles verricht
door de RVA en anderzijds de verdere uitwerking van nieuwe
methodes en pistes om misbruiken inzake het stelsel van tijdelijke
werkloosheid verder te bestrijden en te ontraden.

UITVOERENDE DIENSTEN
RVA, RSZ / SI en de Regio’s (arbeidskaarten)

ACTIE 24: CONTROLE CUMUL WERKLOOSHEIDSUITKERING MET PENSIOEN

De controles uitgevoerd door de RVA kunnen in drie categorieën
ondergebracht worden:
-

De preventieve controles bij de eerste
aanvragen;

-

De controles structurele tijdelijke 		
werkloosheid;

-

De repressieve controles in de fraude
gevoelige sectoren.

Elke gepensioneerde kan onder 3 voorwaarden, zijn pensioen combineren met een beroepsactiviteit: de activiteit moet in bepaalde gevallen zijn aangegeven (ook die van de echtgeno(o)t(e) als
het een gezinspensioen betreft), de inkomensgrenzen die hieruit
voortvloeien moeten worden nageleefd, de gerechtigde (of zijn
echtgeno(o)t(e) in geval van een gezinspensioen) mag geen sociale uitkeringen ontvangen (werkloosheid, mutualiteit,…) of
moet eraan verzaken.
De RVA zal zijn controles van de beroepsactiviteit in 2017 verder
zetten en verbeteren en hierover trimestrieel rapporteren:

De verdere uitwerking van nieuwe methodes en pistes om misbruiken van het stelsel Tijdelijke Werkloosheid verder te bestrijden, moet gebeuren door samenwerking tussen RVA, RSZ (SI) en
de Regio’s.

-

Toekenning: onderzoek van het model 74 (oefent geen
beroepsactiviteit meer uit of verbindt zich ertoe de
toegelaten grenzen na te leven) en onderzoek van de sociale situatie vóór betaalbaarstelling.

-

Betaling: geautomatiseerde controle op basis van de
multifunctionele aangiften van de werkgevers van de
privésector (die binnenkort overigens zal worden uitgebreid naar de publieke sector) voor zover de activiteit
wordt uitgeoefend in België en na filtering door ICT. Er
kan uiteraard geen controle worden uitgevoerd als de
beroepsactiviteit in het buitenland plaatsvindt en niet
werd aangegeven.

-

Betaling: elke al dan niet anonieme aangifte / arbeidsrechtbank / pro justitia … betreffende ‘zwart werken’
(dus niet aangegeven) wordt doorgegeven aan de sociale inspectiediensten (en tevens aan het RSVZ, de FPD
indien nodig) voor verdere actie met vermelding van de
door de FPD uitgekeerde voordelen.

OBJECTIEVEN
De RVA zal in 2017 ten minste 7.000 controles tijdelijke werkloosheid uitvoeren. De controles worden als volgt verdeeld:


750 eerste aanvragen



500 structurele werkloosheid



5.750 fraudegevoelige sectoren.

VERBETERINGSACTIES
Volgende verbeteringsacties, opgestart in 2016, worden in 2017
verder gezet:
-

-

-

Gezamenlijke analyse door de RVA en de RSZ met als
doel na te gaan of de controle op contructies waar Belgische werknemers in tijdelijke werkloosheid worden
geplaatst om ze systematisch te laten vervangen door
gedetacheerden, via kruising met gegevens LIMOSA kan
worden geoptimaliseerd. Deze analyse moet ten laatste
in het derde kwartaal van 2017 getest worden via een
pilotcase.

4. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID
Verschillende acties van de Inspectiedienst van de RSZ in verband
met de strijd tegen de fraude werden reeds beschreven in hoofdstuk I.

Gezamenlijke analyse door de RVA in samenwerking met
de Regio’s van het fenomeen van gelijktijdige aanvragen
tijdelijke werkloosheid en arbeidskaarten binnen dezelfde onderneming. Deze analyse moet in het derde kwartaal van 2017 getoetst worden via het opzetten van een
pilotcase in samenwerking met de Regio’s.

Ingevolge het eindrapport inzake de hervorming van de inspectiediensten zal de RSZ ten laatste op 1 juli 2017 aanzienlijk worden
versterkt met de kennis, expertise van de Sociale Inspectie in 1
geïntegreerde controledienst sociale wetgeving. De integratie van
de RSZ inspectie en Sociale Inspectie moet zodanig gebeuren dat
beide competenties en knowhow elkaar aanvullen en versterken.

Optimalisatie van de samenwerking tussen de RVA
enerzijds en de RSZ/SI anderzijds om in geval van wei-
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Daarnaast zal de RSZ in 2017 bijzondere aandacht besteden aan
2 situaties:

de strijd tegen het oneigenlijke gebruik van het sociaal statuut.
Om die verandering van aanpak te verwezenlijken, moeten we
niet alleen nieuwe opsporingstools ontwikkelen maar vooral de
individuele aanpak van het dossier van de zelfstandige aan wie we
de sociale bescherming moeten garanderen en die tot onderwerping moet leiden, overschrijden en die opvatting dus omdraaien,
die bijgevolg ofwel naar de schrapping van de aansluiting ofwel
naar de regularisatie van het statuut in het werknemersstelsel
leidt. De sociale controle evolueert naar een veel repressievere
controle.

ACTIE 25: CONTROLE BIJ NIEUWE EN VOORLOPIG INGESCHREVEN WERKGEVERS
De RSZ zal ook in 2017 bijzondere aandacht besteden aan de
detectie & selectie van nieuwe en van voorlopig ingeschreven
werkgevers met een bepaald risicoprofiel. Het is de bedoeling
deze werkgevers zo snel mogelijk (= na indiening van hun eerste
DmfA) te gaan bezoeken. Naast een preventief effect kunnen deze
onderzoeken tevens tot gevolg hebben dat er een snelle detectie
tot stand komt van probleemgevallen en dat bovendien de mogelijke ontduiking van sociale bijdragen of het negatieve effect
van andere problemen sneller kan worden blootgelegd en kan
worden stopgezet.

Het RSVZ moet dus zijn structuur in die zin aanpassen en vanuit
de coördinatie van de fraudeacties door de werking van zijn “Koepel sociale fraude” een specifieke directie daarover inrichten.
In dat kader gelden volgende specifieke doelstellingen :

De RSZ zal in 2017 ten minste 1500 onderzoeken doen op basis
van een selectie via datamining en datamatching. Deze onderzoeken dienen te worden uitgevoerd in het eerste kwartaal na
de indiening van hun eerste DmfA zodat er tijdig een adequate
beslissing kan worden genomen.

1.

De strijd tegen schijnzelfstandigen
In het kader van de strijd tegen schijnzelfstandigen zal
de RSVZ zich vooral toespitsen op de problematiek van
de werkende vennoten en de helpers door middel van:

ACTIE 26: CONTROLE WERKMELDINGEN EN
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

a.

Het opstellen van een register van de werkende
vennoten met het oog op opsporing van dubieuze structuren

Het gaat om onderzoeken (meestal ingevolge werfcontroles) in
sectoren die actief zijn op gebied van onroerende werkzaamheden, in de vleesverwerkende industrie en in de bewakingssector. Hierbij wordt nagegaan of en in welke mate de geviseerde
werkzaamheden bij de RSZ al dan niet het voorwerp uitmaken
van een correcte werkmelding.

b.

Het onderzoek van 600 verdachte aansluitingen. Hierin zijn de 15 acties zoals voorzien
in actiepunt 8 “ aanpak misbruik door vennootschappen” begrepen.

2.

De strijd tegen grensoverschrijdende fraude
RSVZ zorgt voor de opvolging en in voorkomend geval
voor de regularisatie van de 600 verdachte situaties.

De RSZ zal in 2017 ten minste 500 controle – onderzoeken “Werfmeldingen” verrichten bovenop de voorziene controles in het
kader van de Arrondissementscellen.

3.

De strijd tegen fictieve aansluitingen
RSVZ zet zijn actie voort tegen aansluitingen die tot doel
hebben een verblijfsrecht en de bijbehorende rechten
te bekomen en dit zonder werkelijke beroepsactiviteit.
In samenwerking met de sociale verzekeringskassen
zorgt RSVZ voor schrapping van de fictieve aansluitingen.

5. RSVZ
ACTIE 27: STRIJD TEGEN HET ONEIGENLIJK
GEBRUIK VAN HET SOCIAAL STATUUT VAN
ZELFSTANDIGEN

6. TSW

De laatste jaren zien we het sociaal statuut een favoriete toegangspoort worden voor sociale fraude en meer bepaald voor de problematiek van oneerlijke concurrentie, hetzij door frauduleuze
detacheringen, het misbruik van het statuut van werkende vennoot of dat van helper. Om te reageren op het oneigenlijke gebruik van het sociaal statuut, was het nodig om de wetgeving aan
te passen, maar ook de werking van en de visie op de controle
van de wetgeving.

Verschillende acties van de dienst TSW in verband met de strijd
tegen fraude werden reeds beschreven in hoofdstuk I. Daaraan
moeten bepaalde specifieke acties worden toegevoegd.

ACTIE 28: CONTROLE OP “SHOPPING”
BEVOEGD PARITAIR COMITE
Teneinde de correcte bijdragen door de sociale zekerheid te laten
innen, het correcte loon te laten betalen en de financiering van de
juiste fondsen voor bestaanszekerheid veilig te stellen, zullen de

De bedoelde verandering bestond erin van een controletaak gebaseerd op het opsporen van de beroepsactiviteit te evolueren
naar de garantie van een eerlijke concurrentie door middel van
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door de SIOD afgeleverde opvolgingstabel. Per directie van TSW
zullen er ten minste 2 controles in grote ondernemingen worden
verricht, samen met de andere bevoegde inspectiediensten
(RSZ/SI). Doel van deze gezamenlijke controles is om (1) een
correcte berekening en regularisatie door TSW te verzekeren
en (2) te garanderen dat er ook een effectieve aangifte wordt
gedaan aan de sociale zekerheid door de bevoegde inspectiedienst (RSZ/SI).

inspecteurs van TSW bij hun gewone controles aandacht hebben
voor de juiste toepassing van het bevoegde paritair comité. Dit zal
gebeuren op basis van een risicoanalyse i.v.m. de sectoren waar
een afwijking het meest gevoelig ligt.
TSW zal in 2017 ten minste 40 controles op een correct gebruik van het paritair comité (PC) uitvoeren. De selectie van
deze onderzoeken gebeurt in overleg met COA i.v.m.de sectoren
waar het meest aanvechting is van het gekozen PC.
Daarnaast doet elke sociaal inspecteur van TSW in 2017 nazicht
op het correct gebruik van het bevoegd PC in zijn sector tijdens
de gewone algemene controles à rato van gemiddeld 2 dossiers
per VTE.

7. SOCIALE INSPECTIE
Uit het eindrapport taskforce hervorming van de inspectiediensten (cfr supra) van 10 november 2016 is “gebleken dat er een
duidelijke overlapping bestaat tussen de bevoegdheden en taken
van de sociale inspectie en deze van de RSZ. Zij doen beide controle naar het respecteren van de sociale zekerheidsregels (vnl
bijdrage fraude) al hebben zij beide specifieke expertise opgebouwd (bv mensenhandel bij de SI). In functie van een analyse van
de bevoegdheden en in functie van de prioriteiten in de fraudebestrijding wordt daarom de integratie voorgesteld , waarbij de
bevoegdheden arbeidsrecht en welzijn worden gegroepeerd bij
TSW/TWW; de bevoegdheden schijnzelfstandigheid wordt opgeheven en overgenomen door RSVZ, en RSZ, de bevoegdheid ZIV
gaat van SI naar RIZIV en de bevoegdheid kinderbijslag wordt opgeheven en overgenomen doorFAMIFED. In een tweede fase gaat
het geheel van de overblijvende inspecteurs (en juristen,…) (…) per
1/7/2017 over naar de RSZ” (pag 19-20)

Ten slotte zal TSW een lijst met risicosectoren overmaken aan
de overige bevoegde inspectiediensten (SI, RSZ) en zullen de andere sociale inspectiediensten elke verdachte situatie met een
vermoeden van misbruik PC melden aan TSW.

ACTIE 29: CONTROLE HUIS- EN AMBASSADEPERSONEEL
In het kader van de “Commissie van goede praktijken” zal TSW alle
klachten en vragen tot tussenkomst optimaal behandelen met het
doel aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid te bekomen en
Belgische arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk te doen naleven.
TSW zal in 2017 ten minste 30 controles van huis– en ambassadepersoneel verrichten. Deze controles zullen (voornamelijk)
gebeuren in de grootsteden (Brussel, Antwerpen, Luik, Namen,
Gent,…). De selectie van de controles zal gebeuren in overleg
met de Commissie van goede Praktijken en de vertegenwoordiger van de dienst internationale betrekkingen van de RSZ.

Vanaf 1 juli 2017 zullen de acties van de Sociale Inspectie geïntegreerd worden in de nieuwe structuur van de RSZ inspectiedienst.
De competenties en het personeel zullen dus maximaal kunnen
samenblijven en het evenwicht tussen de meer administratieve
aanpak van de RSZ en de meer repressieve aanpak van de sociale
inspectie zal ook blijven bestaan en elkaar verder versterken.

ACTIE 30: CONTROLE OVERUREN
Door de versoepeling en de annualisering van de arbeidsduur
worden in heel wat sectoren, die tot nog toe grotendeels buiten
schot bleven, veel overuren verricht, die weliswaar grotendeels
toegelaten zijn, maar vaak niet betaald worden aan het toeslagtarief, niet gerecupereerd worden en niet aan de sociale zekerheid aangegeven worden.

De belangrijkste acties van de SI hebben betrekking op de strijd tegen de sociale fraude en werden beschreven in hoofdstuk I.
Hieraan worden twee specifieke acties toegevoegd die behoren
tot de strijd tegen mensenhandel.

Afhankelijk van het sociaal- economisch weefsel van de Regio’s
zal TSW bijzondere aandacht besteden aan de correcte verloning en aangifte van overuren. Bij wijze van voorbeeld: in sectoren zoals informatica, verzekeringen, grootbanken, hospitalen,
multinationals,… De uitgevoerde onderzoeken zullen er in de
eerste plaats op gericht zijn om rechtzettingen te bekomen.

ACTIE 31: STRIJD TEGEN MENSENHANDEL
De SI is bevoegd om toezicht te houden op arbeid opdat deze
niet wordt uitgevoerd in omstandigheden die ingaan tegen de
menselijke waardigheid (economische uitbuiting).
Hiervoor heeft de SI cellen opgericht die gespecialiseerd zijn op
het gebied van de strijd tegen Mensenhandel (cellen ECOSOC –
één per gewestbureau).De Sociale Inspectie gaat in 2017 verder
met het rentabiliseren van de expertise die is opgebouwd in de
ECOSOC-cellen door gerichte controles te organiseren in sectoren
die een risico vertonen op economische uitbuiting van buitenlandse werkkrachten.

Een gelijkwaardige aandacht zal besteed worden aan het correct
berekenen en doen aangeven van eindejaarspremies en betaalde feestdagen, door het in aanmerking doen nemen van premies
waarop men recht heeft alsook van het variabel gedeelte van het
loon.
TSW zal in 2017 ten minste 45 controles overuren in de hoger
genoemde sectoren verrichten. TSW zal de resultaten van deze
controles trimestrieel rapporteren aan de SIOD op basis van een

In 2017 zullen de gespecialiseerde inspecteurs ten minste 100
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gerichte controles uitvoeren, waarvan ten minste 20% een positief resultaat (met een proces – verbaal of een strafrechtelijk
verslag voor inbreuk op art. 433 quinquies SW) moet hebben.

Context
De terugvordering van onterechte betalingen van een pensioen
of van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kan volgens de
huidige wetgeving binnen een termijn van drie jaar wanneer er
‘kwade trouw’ wordt vastgesteld. Ingeval van ‘goede trouw’ bedraagt die termijn zes maanden. ‘Kwade trouw’ kan evenwel vele
ladingen dekken waaronder vandaag ook ‘fraude’.

Deze controles worden zoveel als mogelijk uitgevoerd, samen
met de inspectiediensten van TSW zodat er ook kan toegezien
worden op de opvolging van de arbeidsrechtelijke normen ter
bescherming van de werknemers (vb. minimumloon, loonbetaling, overuren, cao–voordelen, …). Minstens moeten de dossiers
waarbij er een inbreuk wordt vastgesteld, systematisch overgemaakt worden aan TSW.

Acties
De FPD wil een strengere regeling inzake terugvorderingen invoeren indien er ‘fraude’ wordt vastgesteld. Hiertoe worden
de nodige ontwerpen voorbereid tot wetsaanpassing om de
termijn te verlengen en om de terugvorderingen effectiever te
maken. Tevens zal het ‘begrip fraude’ in het kader van de pensioenuitkeringen en de IGO worden geobjectiveerd.

ACTIE 32: ACTIEVE MEDEWERKING AAN HET
EU- PROJECT EMPACT
De Sociale Inspectie werkt actief mee aan het EU-project EMPACT,
dat kadert in het EU-actieplan mensenhandel 2014-2017 en de
eruit voortvloeiende acties, zoals het opzetten van een Europees
netwerk van sociaal inspecteurs die actief zijn in het detecteren
en/of bestrijden van de economische uitbuiting door bv. het
aanstellen van SPOCs en het ontwikkelen van een online platform
voor het uitwisselen van informatie en van best practices tussen
inspectiediensten.

De reglementering van de ex-RVP en de ex-PDOS worden op
elkaar afgestemd.

ACTIE 34: TERUGVORDERING NA OVERLIJDEN
Context
Er bestaat een overeenkomst tussen de pensioendienst en de financiële instellingen die o.a. toelaat om de onterechte betalingen
ingevolge een overlijden terug te laten betalen aan de pensioendienst. Deze mogelijkheid is momenteel al vervat in een koninklijk
besluit. De terugvordering is momenteel echter alleen maar mogelijk op de zichtrekening van de overleden gerechtigde waarop
de uitkering wordt uitbetaald.

In overleg met de Centrale Dienst Mensenhandel van de federale
gerechtelijke politie (FGP) zal de mogelijkheid worden onderzocht
relevante informatie uit de dossiers mensenhandel/economische
uitbuiting te delen. De Sociale Inspectie is in dit verband bereid,
steeds met naleving van alle juridische regels, nuttige gegevens
uit zijn dossiers aan te leveren via het elektronisch EUROPOL-platform SIENA. Van zijn kant onderzoekt EUROPOL de mogelijkheden
van toegang van sociale-inspectiediensten tot SIENA en tot zijn
Focal Point PHOENIX (= Europol-databank mensenhandel), hetgeen zou leiden tot een betere beeldvorming van het fenomeen
van de economische uitbuiting en betere analyses mogelijk zou
maken.

Acties
De Pensioendienst streeft naar een regeling waarbij de terugvordering van de onterechte betalingen op méér dan de
zichtrekening van de gerechtigde waarop de uitkering wordt uitbetaald, mogelijk wordt, namelijk ook op de eventuele andere
rekeningen.

De Sociale Inspectie zal in 2017 actief meewerken aan relevante internationale initiatieven ter bevordering van de multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van economische
uitbuiting, en zal ook ingaan op voorstellen tot gezamenlijke
actiedagen (Joint Action Days) waarop meerdere EU-landen gelijktijdige controles in risicosectoren zullen uitvoeren.

Hiervoor is een aanpassing van een koninklijk besluit nodig alsmede een aanpassing van de overeenkomst met de financiële instellingen betreffende de betaling per overschrijving.
De onderhandelingen met de financiële instellingen via Febelfin
worden verdergezet.

ACTIE 35: VERZAMELEN VAN DATA TEN BEHOEVE VAN HET MANAGEMENT EN HET
BELEID

8. FPD
Sinds 1 april 2016 zijn de PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) samengevloeid tot de Federale Pensioendienst (FPD).

Context
De fraude die zich voordoet bij de pensioendienst betreft uitkeringsfraude. Die is in de meeste gevallen gelinkt aan domiciliefraude, valsheid in geschrifte, bewust foutieve verklaringen
of de niet-aangifte van bestaansmiddelen of beroepsinkomsten.

ACTIE 33: VERLENGING TERMIJN VOOR
TERUGVORDERING INGEVAL VAN FRAUDE

Het onderzoek ingeval van een vermoeden van fraude kan
worden geïnitieerd door verschillende diensten (toekenning,
betaling, klachten, contactcenter). Ingeval van een positief resul-
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ACTIE 38: LEVENSBEWIJS - BEX (BILATERAL
EXCHANGES)

taat worden de uitkeringen teruggevorderd.
Acties
De studie bij de pensioendienst beoogt een eenvormige registratie en centralisatie van de geïnitieerde en gevoerde onderzoeken en de terugvorderingen die daaruit voortvloeien (alle betrokken diensten ex-RVP en ex-PDOS). Het is de bedoeling om de
vastgestelde gevallen van fraude en de teruggevorderde bedragen dienaangaande op een overzichtelijke wijze voor het beleid
weer te geven.

Context
Het levensbewijs wordt eenmaal per jaar naar elke gepensioneerde gestuurd die in het buitenland woont. Dit document
moet door de gerechtigde worden ondertekend en worden gevalideerd door de bevoegde overheid van de verblijfplaats. Het
heeft tot doel te controleren of de gerechtigde en/of eventuele
echtgeno(o)t(e) daadwerkelijk in leven is/zijn overeenkomstig het
bedrag van de uitkering (gezin/alleenstaande) en de signaletiek
van de FPD en bijgevolg de betalingen aan te passen. De betalingen op een bankrekening kunnen in geval van overlijden van
een gerechtigde immers doorlopen. Met een aantal landen bestaat er al een elektronische en automatische uitwisseling inzake
de sterftedata van de gerechtigden op een uitkering van de FPD
(via BEX). In de huidige fase van dit project beoogt de FPD voornamelijk het tijdig kunnen stopzetten van de betalingen ten voordele van een gerechtigde die in het buitenland verblijft en daar is
overleden. Dienaangaande lopen er bilaterale onderhandelingen
en zijn er al overeenkomsten met verschillende landen. Ook bij
deze uitwisselingen komen er gegevens naar boven die duiden op
mogelijke fraude.

ACTIE 36: CONTROLE VERLBIJF IN BELGIË –
VERBLIJFSBEWIJS
Context
Het verblijfsbewijs heeft tot doel te controleren of er permanent
en daadwerkelijk is voldaan aan de voorwaarde van verblijf op het
grondgebied van elke gerechtigde op een IGO (Inkomensgarantie
Ouderen) die betaald wordt per overschrijving. De gerechtigde op
een IGO moet de FDP op de hoogte brengen van elk verblijf in het
buitenland, ongeacht de duur van het verblijf.
Acties
De controles worden verfijnd en verder gezet. Ook de andere
controles van de pensioendienst in verband met het systematisch
kruisen van de gegevens ‘recht’ van de FPD met de data die dagelijks door het Pensioenkadaster worden overgemaakt of met de
data die beschikbaar zijn via de andere beschikbare databanken,
worden verder gezet en verfijnd. De samenwerking met de externe diensten wordt aangescherpt. om alle bestaande en gewenste acties (alle betrokken diensten ex-RVP en ex-PDOS) te stroomlijnen, te optimaliseren en te moderniseren is er bij de SFPD een
studie aangevat.

Acties
De FPD tracht sinds enkele jaren de automatische en elektronische
uitwisseling van sociale gegevens (via de KSZ) met bepaalde Europese landen geleidelijk te bevorderen (o.a. met Duitsland,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje). Het is daarbij in eerste
instantie de bedoeling om het versturen van de levensbewijzen
naar de inwoners van de betrokken landen die voordelen van
de SFDP ontvangen in te perken en zodoende sneller de gepaste
maatregelen te kunnen nemen (schorsing van de betalingen, verlaging van het bedrag, het nemen van beslissingen betreffende
het overlevingspensioen, terugvorderingen na overlijden,…).

ACTIE 37: DATAMATCHING - DATAMINING
Context

De SFPD zet dan ook de onderhandelingen verder met de meest
betrokken landen waar pensioenuitkeringen worden betaald.
Hierbij wordt gestreefd naar een elektronische en automatische uitwisseling. Er wordt (naast de uitwisseling van de sterftedata) ook gestreefd naar een uitwisseling van andere sociale gegevens, o.a. de bedragen en de gezinsamenstelling.

Er bestaan bij de FPD systematische kruisingen van elektronische
gegevens en interne IT-toepassingen die een mogelijks onterechte betaling aangeven (o.a. voor verblijfsbewijzen, levensbewijzen, cumul met beroepsinkomsten of uitkeringen). Deze signalen worden momenteel allemaal verwerkt door de diensten
van de FPD, al of niet via automatische processen om in te grijpen
op de betaling van de uitkering. Maar deze gegevens kunnen ook
nuttig zijn om een profiel aan te maken om onterechte betalingen
in de toekomst te vermijden. Er zijn ook geautomatiseerde uitwisseling met externe instanties en andere OISZ die de FPD toelaten
om op die wijze in een zekere mate preventief in te grijpen.

ACTIE 39: CUMULATIE VAN PENSIOEN MET
BEROEPSINKOMSTEN OF EEN SOCIALE UITKERING
Context

Acties

Elke gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn pensioen combineren met de inkomsten uit een beroepsactiviteit.
De controles a posteriori en het preventief ingrijpen verlopen
momenteel al grotendeels op basis van geautomatiseerde processen, namelijk door middel van datamatching met de gegevens
van de andere sociale zekerheidsinstellingen (multifunctionele
aangiften).

De actie bestaat erin om de studie bij de FPD verder te zetten
om nog meer preventief te kunnen werken door de risico’s op
te sporen. Op basis van deze studie zal worden nagegaan welke
uitwisselingen nog nodig zijn (op basis van de eigen data of op basis van de gegevens uit externe databanken) teneinde de risico’s
voor de FPD beter in kaart te brengen.
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Acties
De bestaande controles en preventieve maatregelen worden
verder gezet en verfijnd.
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ORGANISATIE VAN DE INSPECTIEDIENSTEN
SIOD

Het regeerakkoord voorziet dat de sociale inspectiediensten
voldoende ondersteund en waar nodig versterkt zullen worden.
Dit jaar werd reeds beslist om 96 bijkomende inspecteurs aan te
werven. Dit is in volle uitvoering. Handhaving en opbrengsten in
sociale fraude worden immers onmogelijk zonder voldoende inspecteurs en technologische ondersteuning op het terrein. Het
regeerakkoord bepaalt ook dat de coördinatie tussen de diverse
inspectiediensten dient te worden verdergezet en versterkt desgevallend door een integratie van de verschillende diensten daar
waar er overlapping is, zonder de inningsprocessen in gevaar te
brengen met het oog op meer slagkracht.

De strijd tegen de sociale fraude heeft een geïntegreerde,
gecoördineerde en professionele benadering van dit fenomeen
nodig.
De Sociale Inlichtingen – en Opsporingsdienst (SIOD) zal in 2017
de strijd tegen de sociale fraude verder ondersteunen en actief
bijdragen in de uitvoering van de verschillende acties, opgenomen in dit Actieplan.

In uitvoering van het regeerakkoord en van het plan sociale
dumping van april 2016 heeft Staatssecretaris De Backer een
taskforce opgericht in mei 2016 om de organisatie van de sociale
inspectiediensten te evalueren en te verbeteren. Samen met de
topambtenaren van de acht sociale inspectiediensten en de bevoegde kabinetten werd er in september een eindnota opgesteld
met vier hoofdstukken, die op 10 november 2016 goedgekeurd
werd op de Ministerraad:
-

-

-

-

Om te slagen in deze uitdaging zal de SIOD haar werking optimaliseren en intensifiëren. Dit zal onder meer gebeuren door de
uitvoering van een aantal specifieke acties.

1. Missie
De SIOD is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en
inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze
vertaalt in concrete strategieën. Op die manier draagt de SIOD
ook bij tot het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen sociale fraudebestrijding en tot de werking van het College voor de
strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De SIOD verzorgt tevens
de coördinatie op het vlak van de beleidsondersteuning, in het
kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen.

Het eerste hoofdstuk gaat in op de strategische doelstellingen van de sociale fraudebestrijding in de toekomst. We zullen sterk inzetten op de bestrijding van de
sociale dumping, de schijnzelfstandigheid en de uitkeringsfraude. Er komen ook gemengde vliegende ploegen en de bevoegdheden van de sociaal controleurs in
de eerste lijn zullen worden uitgebreid om versnippering
van controles tegen te gaan.

2. Samenstelling van de SIOD

Het tweede hoofdstuk definieert de nieuwe missie en
rol van de SIOD. De SIOD wordt een strategisch orgaan
dat aan de hand van een strategisch plan de sociale inspectiediensten aanstuurt via twee structurele overlegcomités: een comité voor het werknemersstelsel en een
comité voor het zelfstandigenstelsel. Er komt ook een
fulltime manager voor de SIOD en een versterking van
het aantal effectieven.

De SIOD bestaat uit:
•

een staf

•

het strategisch comité

•

2 structurele overlegcomité

2.1. De SIOD-staf
De SIOD wordt geleid door een manager die beschikt over een
staf van medewerkers. Dit team staat in voor:

Het derde hoofdstuk gaat in op een nieuwe structuur
voor de sociale inspectiediensten aan de hand van vier
pijlers: controles op het vlak van arbeidsrecht, sociale
zekerheid, zelfstandigen en uitkeringen. Daarbij wordt
erover gewaakt om het personeel en de competenties
van diensten zoveel mogelijk samen te houden.
Het vierde hoofdstuk bepaalt een aantal verbeteringstrajecten zoals de uniformisering van definities en processen, een centraal kadaster van onderzoeken, digitalisering van controles, een nog nauwere samenwerking
tussen justitie en inspectie, enz.

Deze hervorming van de sociale inspectiediensten, zal in de loop
van 2017 uitgerold worden op het terrein. De bedoeling is onze
inspectiediensten klaar te maken voor de toekomst en meer
slagkracht te geven op het terrein, zodat ze hun leidende rol in
Europa verder kunnen opnemen en ze de sociale fraude en sociale dumping verder kunnen indijken.
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•

voorbereiding van een strategisch meerjarenplan en
jaarlijkse actieplannen

•

voorbereiding van de ontwikkeling van strategieën om
sociale fraude aan te pakken (b.v. datamining, gemengde
teams, vliegende ploeg,…)

•

de dagelijkse werking (b.v. opvolging van projecten,
plannen voor eerlijke concurrentie,…)

•

de voorbereiding van de vergaderingen van het strategisch comité en de 2 structurele overlegcomités

•

overleg tussen de inspectiediensten organiseren en aansturen

•

de organisatie van het onderzoek naar nieuwe fraudefenomenen waarbij de expertise van zowel de eigen
inspectiediensten als universiteiten en andere onderzoekscentra kunnen betrokken worden

•

voorbereiding van de ontwikkeling van de visie op sociale fraudebestrijding

•

beleidsvoorbereiding en -ondersteuning (b.v. wetsontwerpen, parlementaire vragen,…), in het kader van het
strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen

Het strategisch plan wordt verder geoperationaliseerd in een jaarlijks actieplan met eenmalige en
recurrente opdrachten.
Het operationeel plan bevat:
-

de individuele controleacties (volgens de
SMART-methode)

geen operationele controletaken

-

initiatieven nemen om lacunes op het vlak van opleiding
en vorming van inspecteurs te verhelpen

de gemeenschappelijke controleacties (volgens
de SMART-methode)

-

nieuwe beleids- en operationele acties

-

een coherent overzicht van de resultaten van
het voorgaande jaar, zowel op het vlak van het
aantal controles als op budgettair vlak

-

relevante cijfers en feiten (cijfers Limosa,
checkin@work, overzicht bilaterale overeenkomsten,...)

-

…

•

de inspectiediensten ondersteunen

•
•
•

analyse van de strijd tegen grensoverschrijdende sociale
fraude en opvolging van internationale ontwikkelingen

•

het organiseren van een structureel overleg met de diverse stakeholders waaronder de regio’s die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude
De gedetacheerden naar de SIOD moeten toegang
blijven hebben tot de databanken van hun dienst.

2.2. Het strategisch comité
-

-

Valideren van het strategisch meerjarenplan4 (voor 4
jaar)

Staatssecretaris sociale fraudebestrijding

-

Valideren van het jaarlijks actieplan 5

o

De andere bevoegde Ministers of hun afgevaardigden

-

Valideren van de voorgestelde strategieën

-

o

Manager SIOD

Valideren van de KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van
het jaarlijks actieplan (b.v. aantal acties in een bepaalde sector, b.v. x% positieve controles, enz.)

:Samenstelling:
o

o
o

-

5
6

Voorzitters FOD’s

o

Justitie (Procureur Generaal bevoegd voor
sociale fraudebestrijding)

2.3. De 2 structurele overlegcomités (werknemers en zelfstandigen)

o

…

Samenstelling:

Opmaken van het strategisch plan sociale fraudebestrijding voor de komende vier jaar rekening houdend met
de bestuursovereenkomsten van de OISZ en de FOD’s:
o

3
4

Administrateurs-generaal OISZ

Risicoanalyse: welke risico’s te bestrijden

o

Gap analyse: welke hiaten in de processen van
de diensten

o

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden
tussen:


de vooropgestelde
(SMART3 )



de beleidsaanbevelingen voor de regering

-

Manager van de SIOD (voorzitter)

-

Diensthoofden van de federale sociale inspectiediensten

-

De referentiemagistraten die sociale dumping onder hun
bevoegdheid hebben

-

Diensthoofden van de regionale inspectiediensten met
raadgevende stem

Taken:

doelstellingen

-

Coördinatie van de uitvoering van het jaarlijks actieplan

-

Voorstellen van KSF6’s en KPI’s + rapportering en opvolging ervan

-

Voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen

-

Monitoring en rapportering van de acties

Specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch, tijdsgebonden.
Het strategisch plan wordt goedgekeurd in het strategisch comité en op de ministerraad en niet langer in het College en het ministerieel comité voor de
fraudebestrijding.
Het actieplan wordt goedgekeurd in het strategisch comité, het ministerieel comité voor de fraudebestrijding en op de ministerraad en niet langer in het
College voor fraudebestrijding.
Kritische Succes Factor: bijvoorbeeld open communicatie tussen de inspectiediensten, zowel in de front als back office, uniforme definities, dossiercodes
en rapportering, gecentraliseerde datamatching en datamining, enz.
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-

Voorstellen tot wetsvereenvoudiging aan de regering,
met het oog op minder inbreuken

-

…

ACTIE 40: TRIMESTRIELE RAPPORTERING AAN
SIOD IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN
De SIOD en de (inspectie)diensten waken erover dat de acties
die beschreven worden in het actieplan voor de strijd tegen de
sociale fraude, het onderwerp kunnen uitmaken van een regelmatige rapportering aan de betrokken strategische cellen en de
vice-kabinetten.

3. Stakeholders overleg
-

Overleg met stakeholders: sociale partners, Regio’s,
Raad van auditeurs, …

-

“Algemene Raad van Partners” wordt de nieuwe benaming en vervangt de “Algemene Raad van de SIOD”

-

B.v. bespreking jaarverslag meldpunt voor eerlijke concurrentie

SIOD zal in 2017 op een gefaseerde manier een elektronisch monitoringsprogramma ontwikkelen.
Hiertoe wordt een behoeftenanalyse opgemaakt in samenwerking met de betrokken inspectiediensten en arrondissementele
cellen. In een tweede fase wordt een opvolgingstool ontwikkeld (vb. excel). In een derde fase wordt een elektronische tool
ontwikkeld die toegankelijk is voor alle betrokken diensten die zal
toelaten dat de SIOD een trimestriële analyse kan maken van het
aantal uitgevoerde controles, de resultaten van deze controles,
de vermeden uitgaven, de terug te vorderen bedragen, de opgelegde sancties,….

4. Overlegplatformen sociale fraudebestrijding
inde NAR en ABC
-

Periodiek overleg tussen betrokken kabinetten, SIOD en
sociale partners

-

Stand van zaken van de relevante dossiers

5. College voor de fraudebestrijding
-

Structureel overleg tussen federale sociale inspecties,
fiscale inspecties, economische inspectie, justitie en
politie

-

Thematische inhoudelijke debatten

-

Strategische en operationele uitwisseling van informatie

-

Strategische en operationele samenwerking

Uitvoering maatregel : SIOD, OISZ, inspectiediensten

ACTIE 41: OPRICHTING VAN EEN FRAUDEOBSERVATORIUM BINNEN SIOD
Een kenniscentrum inzake fraudebestrijding dient opgericht te
worden. Dit observatorium heeft als taak om de opbrengsten en
de impact van fraudebestrijding beter te kunnen evalueren. Het
observatorium zal voor wat betreft het luik sociale fraudebestrijding bestaan uit experten (wetenschappelijke en andere) vertrouwd
met dit domein.

6.Ministerieel comité voor de fraudebestrijding
De rol van het Ministerieel comité voor de fraudebestrijding
wordt herbevestigd in functie van de nieuwe opdrachten van de
SIOD.

Uitvoering maatregel: SIOD en staatssecretaris De Backer

Het ministerieel comité voor de fiscale en sociale fraudebestrijding, onder leiding van de eerste minister, zal 2X/jaar bijeenkomen om de resultaten van de acties op het terrein te evalueren
en verder aan te sturen.

ACTIE 42: OPTIMALISERING WERKING
GEMENGDE ONDERSTEUNINGSCEL BINNEN
SIOD
De multidisciplinaire gemengde ondersteuningscel (GOC) bestaande uit politiemensen en sociaal inspecteurs wenden de beschikbare informatie aan in het kader van het opstellen van risicoprofielen en datamining. Deze cel zal haar werkzaamheden toespitsen op sectorenwaar de praktijk bestaat een beroep te doen op
talrijke onderaannemers.
In 2017 wordt de werking van de gemengde ondersteuningscel
aangepast aan de nieuwe werking van de SIOD zoals beslist in het
kader van de hervorming van de inspectiediensten.
Uitvoering maatregel: Minister Jambon en Staatssecretaris De
Backer

ACTIE 43: SAMENWERKING OPTIMALISEREN
TUSSEN CFI EN SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN
In 2017 wordt de gegevensuitwisseling tussen het CFI en de
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sociale inspectiediensten geëvalueerd en zo nodig verbeterd.
Dit wordt ook bekeken in functie van de hervorming van de inspectiediensten.

RSZ/SI.

ACTIE 45: ONTWIKKELING GEGEVENSUITWISSELING MET DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Doel moet zijn om de relevante sociale inbreuken die aan het licht
komen naar aanleiding van de strijd die de Cel voert tegen het witwassen van geld, op een efficiënte manier worden meegedeeld
aan de SIOD.

Er wordt in 2017 onderzocht op welke manier de gegevensuitwisseling met de DVZ kan uitgewerkt worden tussen de verschillende
inspectiediensten met het oog op het bestrijden van de sociale
fraude.

Uitvoering maatregel: Minister Geens, Staatssecretaris De Backer,
SIOD en de diverse inspectiediensten

Uitvoering maatregel: DVZ, SIOD, SI/RSZ en RSVZ

ONTWIKKELEN VAN EEN RISICO-ANALYSE
EN ANALYSE VAN VERBANDEN
ACTIE 44: ONTWIKKELING VAN RISICOANALYSES + TOEGANG FISCALE GEGEVENSBRONNEN
De ontwikkeling van de toegang tot gegevensbronnen moet de
voorkeur krijgen (vooral de fiscale bronnen). Het systeem van
« business intelligence » en « business analytics » (datamining…)
moet eveneens worden aangemoedigd.
De bedoeling is om van fraudescenario’s die louter op « business
rules » gebaseerd zijn, over te gaan op de statistische bewerking
van frauderisico‘s door de ontwikkeling van mathematische algoritmes die het toelaten om potentiële fraudeurs te selecteren die
een hoog frauderisico scoren.
De middelen die op dit domein gebruikt worden moeten geordend en rationeel zijn. De toegang tot de geschikte databases
moet vereenvoudigd worden met naleving van de bescherming
van de private levenssfeer.
-

45.1. In 2017 zullen de bestaande samenwerkingsprotocollen met de fiscus worden geëvalueerd en zo nodig
aangepast en versterkt worden. Een structurele gegevensuitwisseling dient uitgewerkt te worden.

-

45.2. In 2017 zullen de sociale inspectiediensten, in het
bijzonder de RSZ/SI en de RVA/(RIZIV) hun risicoanalyse
verder uitbouwen door gebruik te maken van de bestaande fiscale bronnen (vb. Belcotax, Taxi–As,…..).

-

45.3. De RVA zal ten minste één behoefte-analyse en
risicoprofiel opmaken op basis van de fiscale gegevens
die ter beschikking zijn via Belcotax in het kader van de
controles op de gezinssituatie en domiciliefraude. Hierbij zal de focus gelegd worden op buitenlandse bankrekeningen en aangiftes van inkomsten uit het buitenland.

-

45.4. De RSZ zal ten minste één behoefte-analyse en risicoprofiel opmaken op basis van fiscale gegevens in het
kader van de grensoverschrijdende sociale fraude

Uitvoering maatregel: SIOD, Minister Van Overtveldt, Staatssecretaris De Backer, Minister Peeters, Minister De Block, RVA en
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JUSTITIE
ACTIE 46: OPTIMALISERING SAMENWERKING Uitvoering maatregel: SIOD, Minister Geens, Staatssecretaris De
DIENST ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN EN Backer, RVA en RSZ/SI
FISCUS
ACTIE
48:
VERBETERING
PROCEDURE
Betere invordering van de niet betaalde administratieve geld- BEROEPSVERBOD HANDELAARS BIJ FRAUDUboeten door middel van een grondige samenwerking tussen LEUZE FAILLISSEMENTEN EN VOOR RAADbeide diensten
GEVERS EN HULPVERLENERS
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Machtigingsaanvraag die door FOD FIN zal worden ingediend bij het sectoraal
comité voor de federale overheid.

In 2017 wordt in functie van het advies van College van Procureurs generaal werk gemaakt van een tijdelijk beroepsverbod
voor raadgevers of hulpverleners bij de opmaak van valse of doelbewust onjuiste vennootschapsstructuren ( cfr art 107 61 SSW)
en bij handelaars ingeval van frauduleuze faillissementen.

Ondertussen ontving de DAG van de FOD FIN een template
met daarin de verplichte gegevens nodig voor de elektronische
overdracht van de invorderingsopdrachten en voor een correcte
elektronische inlading in 180B/NFI (applicatie FOD FIN niet-fiscale
invordering). Deze template werd intern naar onze dienst ICT verzonden ter nazicht.

Uitvoering maatregel: SIOD, Minister Geens, Staatssecretaris De
Backer, RVA en RSZ/SI

ACTIE 49: AANPASSING
ARBEIDSAUDITEURS

Begin 2017 zal een vergadering belegd worden met de informaticadiensten van beide FOD’s, om alle details te finaliseren zodat
wij in de eerste helft van 2017 nog van start kunnen gaan met het
project.

BEVOEGDHEDEN

In 2017 wordt in functie van het advies van College van Procureurs generaal werk gemaakt van de aanpassing van de bevoegdheden van de arbeidsauditeurs zodat zij fraude met huurwoningen kunnen aanpakken.

Uitvoering maatregel: DAG van de FOD WASO, FISCUS

Uitvoering maatregel: Minister Geens, Staatssecretaris De Backer
en de regio’s.

ACTIE 47: UITBREIDING E-PV TOT BELEIDSDOMEIN JUSTITIE: ELECTRONISCHE UITWISSELING
VAN PV’S TUSSEN DE SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN EN JUSTITIE
In 2015 werd onderzocht hoe het e-PV in sociale zaken optimaal
kan worden geïmplementeerd, zodat het ook in het beleidsdomein justitie kan worden aangewend.
In 2016 werd e-PV verder uitgebreid tot het beleidsdomein justitie, dit in het kader van de informatisering van de (Belgische)
justitie. Deze uitbreiding is tweeledig: enerzijds de elektronische
raadpleging van de PV’s en hun bijlagen in de databank ePV door
de arbeidsauditoraten (e-Consult) en anderzijds het overmaken
van een elektronische gegevensstroom naar de arbeidsauditoraten van de gestructureerde gegevens van de PV’s.
In 2016 werd gewerkt met drie pilootarrondissementen om deze
twee pistes ook in te voeren in de praktijk.
In 2017 zal er een geleidelijke uitrol gebeuren naar de andere gerechtelijke arrondissementen.
Als gevolg hiervan zullen de inspectiediensten niet langer hun
PV’s op papieren drager en via de post naar de arbeidsauditoraten
moeten sturen. Dit betekent een besparing op personeelskosten,
papier en verzendingskosten.
In 2017 wordt in functie van het advies van het College van Procureurs-generaal werk gemaakt van een tijdelijk beroepsverbod
voor raadgevers of hulpverleners bij de opmaak van valse of doelbewust onjuiste vennootschapsstructuren ( cfr art 107 61 SSW)
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700 Sociale dumpingcontroles ( front-office + back-office). Deze komen in mindering van de controles op vrij initiatief (rest nog 2500 controles op vrij initiatief)

BIJLAGE: tabel 1.2 minimum aantal controles per sector
en per arrondissementscel
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Notificaties begrotingscontrole 2017
Notifications contrôle budgétaire 2017
SOCIALE FRAUDE

FRAUDE SOCIALE

Om de begrotingsdoelstelling 2017 op het vlak van sociale
fraudebestrijding aan te houden (totaal netto rendement van
31.300 kEUR voor 2017), worden de volgende bijkomende
maatregelen genomen, voor een netto rendement van 12.900
KEUR.

Afin d’atteindre les objectifs budgétaires 2017 en matière de
lutte contre la fraude sociale (rendement net total de 31.300
kEUR pour 2017), les mesures supplémentaires suivantes sont
prises pour un rendement net de 12.900 kEUR.

PEC Land- en tuinbouw

PCL agriculture et horticulture

Het Plan voor eerlijke concurrentie in de land- en tuinbouw
zal uitgevoerd worden. Daarin is onder meer sprake van de
ontwikkeling van een app green@work op het vlak van gelegenheidsarbeid, maar ook van meer transparantie op het vlak
van loon en huisvesting, bilaterale akkoorden met de buurlanden, enz.

Le Plan pour une concurrence loyale dans l’agriculture et
l’horticulture sera exécuté. Il prévoit notamment le développement d’une appli green@work en matière de travail occasionnel, mais aussi davantage de transparence concernant la
rémunération, le logement, des accords bilatéraux avec les
pays voisins, etc.

•

2017 : - 920 kEUR kost ontwikkeling app green@
work (RSZ)

•

2017 : - 920 kEUR coût de développement de
l’appli green@work (ONSS)

•

2018 : - 300 kEUR recurrent onderhoud app
(RSZ)

•

2018 : - 300 kEUR récurrent maintenance appli
(ONSS)

PEC Metaal en PEC Begrafenissector

PCL métal et pompes funèbres

Er zullen dit jaar, samen met de sociale partners, ook bijkomende acties voor meer eerlijke concurrentie genomen worden in de metaalsector en in de begrafenissector.

Cette année, des actions seront entreprises, avec les partenaires sociaux, pour davantage de concurrence loyale dans le
secteur du métal et le secteur des pompes funèbres.

Kunstenaarskaarten

Cartes artiste

Er komt een versterking van de kunstenaarscommissie om het
oneigenlijk gebruik van kunstenaarskaarten tegen te gaan.

La commission Artistes sera renforcée afin de contrer l’usage
abusif des cartes artiste.

•

2017 : - 20 kEUR personeelskrediet (vanaf 1 juli
2017) (BA 24.58.01.11.00.03)

•

2017 : - 20 kEUR en crédits de personnel (à partir
du 1er juillet 2017) (BA 24.58.01.11.00.03)

2018 : - 40 kEUR recurrent personeelskrediet (BA
24.58.01.11.00.03)

•

2018 : - 40 kEUR récurrent en crédits de personnel
(BA 24.58.01.11.00.03)

Apps correcte ondernemer en correcte werknemer

Applis entrepreneur correct et travailleur correct

De apps correcte ondernemer en correcte werknemer, die
deze maand operationeel werden, moeten leiden tot een
betere invordering.

Les applis entrepreneur correct et travailleur correct, qui sont
devenues opérationnelles ce mois-ci, doivent permettre un
meilleur recouvrement.
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1.000 extra SIOD-controles

1.000 contrôles SIRS supplémentaires

De doelstelling van het aantal SIOD-controles (gemeenschappelijke acties van de sociale inspectiediensten) in het Actieplan
sociale fraudebestrijding 2017 zal met 1.000 verhoogd worden, in de strijd tegen zwartwerk en sociale dumping, fictieve
statuten en domiciliefraude.

L’objectif du nombre de contrôles SIRS (actions communes
des services d’inspection sociale) dans le Plan d’action lutte
contre la fraude sociale 2017 augmentera avec 1.000, pour
lutter contre le travail au noir et le dumping social, les statuts
fictifs et la fraude à domicile.

Samenwerking justitie en sociale inspectiediensten

Collaboration entre la justice et les services d’inspection
sociale

En exécution de la réforme des services d’inspection sociale,
In uitvoering van de hervorming van de inspectiediensten
un plan d’action portant sur la collaboration entre la justice et
komt er een actieplan over de samenwerking tussen justitie en les services d’inspection sociale verra le jour, afin d’harmonisde sociale inspectiediensten, om de acties maximaal op elkaar er au mieux les actions entre elles.
af te stemmen.
Bilaterale akkoorden en intensiever gebruik van de Europese
bemiddelingsprocedure

Accords bilatéraux et utilisation plus intensive de la procédure européenne de médiation

Er zal verder ingezet worden op bilaterale akkoorden met
andere Europese lidstaten, om de detacheringsfraude via een
versterkte gegevensuitwisseling samen aan te pakken. Daarnaast zal ook de Europese bemiddelingsprocedure actiever
worden gebruikt door de verschillende diensten.

Des accords bilatéraux avec d’autres pays européens seront
recherchés, afin de lutter ensemble contre la fraude au
détachement par le biais d’échanges de données renforcés.
Par ailleurs, la procédure européenne de médiation sera utilisée de manière plus active par les différents services.

•
•

2017 : - 50 kEUR recurrent bij de SIOD (BA
58.02.12.11.01).
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2017 : - 50 kEUR récurrent au SIRS (AB
58.02.12.11.01).
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http://www.philippedebacker.be - info@debacker.fed.be - https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

