Actieplan
Sociale fraudebestrijding
2019

Actieplan Sociale fraudebestrijding 2019

VOORWOORD
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.
In 2018 hebben we de focus gelegd op de grote sociale dumping dossiers in de bouw- en
transportsector, met onder meer een nieuw platform justitie, op de problematiek van sociale fraude
en criminaliteit in de grootsteden en op de verdere strijd tegen de uitkeringsfraude. Dankzij de inzet
van de sociaal inspecteurs op het terrein, die vaak in moeilijke omstandigheden moeten werken,
zien we dit jaar opnieuw een vooruitgang in de sociale fraude-opbrengsten voor de sociale zekerheid
(275 miljoen euro geraamde inkomsten) en voor de betrokken werknemers (geregulariseerde lonen
en sociale voordelen).
Het Actieplan Sociale fraudebestrijding 2019 is tot stand gekomen in overleg met de sociale
inspectiediensten, de arbeidsauditeurs, de sociale partners en de regering. Het omvat 67 concrete
acties op nationaal en internationaal vlak.
Het is opgebouwd volgens de 5 strategische doelstellingen voor sociale fraudebestrijding die de
regering en de sociale inspectiediensten samen bepaald hebben.
1)
2)
3)
4)
5)

Lagere lasten op arbeid
Eenvoudiger wetgeving en administratieve vereenvoudiging
Hogere pakkans
Meer slagkracht voor de sociale inspectiediensten
Grensoverschrijdende sociale fraude

De prioriteiten liggen dit jaar op de internationale sociale dumping, het Stroomplan in Antwerpen en
het ruimere grootstedenbeleid en de verdere uniformisering en digitalisering van de sociale
inspectiediensten. Na de versterking en de hervorming van de sociale inspectiediensten werden er
bij de begrotingsopmaak 2019 middelen vrijgemaakt voor het ‘project 9 werven’, met onder meer
een uitbreiding en aanpassing van Dolsis en andere digitaliseringen.
Op internationaal vlak wordt er verder ingezet op samenwerking en informatie-uitwisseling. Binnen
de Benelux-Unie worden daar concrete resultaten geboekt, die als good practice kunnen dienen om
op Europees vlak tot een European Labour Authority te komen, met als belangrijkste doelstelling
gemeenschappelijke grensoverschrijdende controles en informatie-uitwisseling tussen sociale
inspectiediensten te bevorderen.
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 verder aan!
Philippe De Backer
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
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Legende
Type actie
Beleidsinitiatief
Gemeenschappelijke actie
Specifieke actie
Type fraude
Loon- en arbeidsvoorwaarden (incl. welzijn op het werk)
Bijdragefraude
Uitkeringsfraude
Fase in de handhavingsketen
Preventie
Detectie
Controle
Sanctie
Invordering
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STRATEGISCH OBJECTIEF 1: Verlagen van de lasten op arbeid om de
aantrekkelijkheid om sociale fraude te plegen te doen afnemen
In de sociale fraudebestrijding is het niet enkel belangrijk om maatregelen te nemen om de fraude
sneller te kunnen opsporen en sanctioneren, maar is het eveneens belangrijk om preventief te
werken en te trachten sociale fraude aan de bron te voorkomen.
Om de sociale fraude in ons land efficiënt aan te pakken, dienen drie belangrijke randvoorwaarden
vervuld te zijn: (1) de lasten op arbeid, die tot de hoogste ter wereld behoren, dienen verder
verminderd te worden om de aantrekkelijkheid van zwartwerk te verminderen, (2) de wetgeving
dient zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te zijn en de administratieve lasten dienen beperkt te zijn,
om inbreuken te vermijden en controles te vergemakkelijken en (3) de pakkans moet voldoende
hoog zijn via effectieve en efficiënte controles. Sociale fraude en zwartwerk worden dikwijls
vastgesteld in arbeidsintensieve sectoren zoals bouw, transport, horeca, schoonmaak,…, waar mits
een beperkte scholing snel arbeidskrachten ingezet kunnen worden, maar waar de personeelskost
zwaar doorweegt in de bedrijfsvoering. Werken aan lagere lasten op arbeid, met bijzondere
aandacht voor de laagste inkomens, neemt in die sectoren dus de grond voor sociale fraude en
zwartwerk verder weg. Ook in het kader van de grensoverschrijdende sociale fraude en sociale
dumping, zien we dat de hoge loonkosten in ons land leiden tot grote concurrentie die aanleiding
geeft tot misbruiken en fraude.

Operationeel objectief 1.1: Lagere lasten op arbeid in het bijzonder in arbeidsintensieve
sectoren (b.v. tax shift)
Actie 1: Taxshift 3de fase: lagere lasten op arbeid voor werknemers en werkgevers

Met de derde fase van de taxshift worden de lasten op arbeid in 2019 nog eens met 1,5 miljard euro
verlaagd voor de werknemers (meer netto) en met 400 miljoen euro voor werkgevers (lagere
loonkost). Dit maakt dat de lasten op arbeid tussen 2014 en 2019 met maar liefst 8,5 miljard euro
verlaagd zullen zijn. 5,5 miljard euro meer netto voor de werknemers en 3 miljard euro lagere
loonkosten voor de werkgevers, met telkens bijzondere aandacht voor de laagste inkomens, voor de
arbeidsintensieve sectoren dus. Zowel aan de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt wordt
officieel werken zo aantrekkelijker.

Indicator
Uitgevoerde taks shift 3de fase voor werknemers
Uitgevoerde taks shift 3de fase voor werkgevers

Betrokken actoren
Ministers Peeters, De Block, Van Overtveldt, RSZ en FOD Financiën.
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Verantwoordelijke rapportering
RSZ

Actie 2: Lastenverlaging voor ploegenarbeid voor werken in onroerende staat

De sociale dumping wordt verder tegen gegaan via een gerichte lastenverlaging voor ploegenarbeid
voor werken in onroerende staat in ruime zin.
Via de niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid bij werken in onroerende
staat, zal de gefaseerde lastenverlaging met voornamelijk impact op de bouwsector versterkt
worden tot 200 miljoen euro in 2019 (en 604 miljoen euro per jaar vanaf 2020).

Indicator
Uitgevoerde lastenverlaging met impact op de bouwsector, voor 200 miljoen in 2019.

Betrokken actoren
Minister Peeters, minister Van Overtveldt, FOD Financiën.

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 3 : Uitbreiding fiscaalvriendelijke overuren voor alle sectoren

In de arbeidsdeal van juli 2018 werd afgesproken om de krapte op de arbeidsmarkt verder tegen te
gaan via onder meer een uitbreiding van de fiscaalvriendelijke overuren van 130 naar 180
overuren/jaar. Doordat de arbeidskost daalt, ook in de sectoren waarmee er Plannen voor eerlijke
concurrentie afgesloten werden, kan dit een gunstige impact hebben in de strijd tegen zwartwerk.

Indicator
Uitbreiding van de fiscaalvriendelijke overuren.

Betrokken actoren
Minister Peeters, minister Van Overtveldt, FOD Financiën.

Verantwoordelijke rapportering
SIOD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 2: Eenvoudigere wetgeving en administratie om
transparantie en compliance te verhogen (incl. digitalisering)
Operationeel objectief 2.1: Digitaliseren van processen
Digitalisering kan bijdragen tot het vergemakkelijken van bepaalde procedures,
het transparanter maken van bepaalde wetgeving én het faciliteren van de controles. Daarom zullen
de apps Correcte Werknemer, Correcte Werkgever en Green@work verder worden ingezet, onder
andere in het kader van de sociale fraudebestrijding.

Operationeel objectief 2.2: Versterken van het wetgevend kader
Actie 4: Verlenging termijn voor terugvordering in geval van fraude

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. In geval van ‘goede trouw’ bedraagt die termijn zes maanden.
‘Kwade trouw’ kan evenwel vele ladingen dekken waaronder vandaag ook ‘fraude’.
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 geobjectiveerd worden. De FPD zal in dit kader ook
overleg plegen met het RSVZ.

Indicator
Wetsaanpassingen om a. de termijn te verlengen en b. om de terugvorderingen effectiever te
maken.
Objectivering van het begrip 'fraude' in het kader van de pensioenuitkeringen (werknemers,
ambtenaren en zelfstandigen) en de IGO.
Overleg met RSVZ

Betrokken actoren
Minister Bacquelaine- Minister Ducarme – FPD - RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
FPD
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Actie 5: Verbetering procedure beroepsverbod handelaars bij frauduleuze faillissementen en
voor raadgevers en hulpverleners

In 2019 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 (cf. art. 107 61 SSW) en bij handelaars in geval van frauduleuze
faillissementen. Het behoort tot het appreciatierecht van de rechter om hieraan gevolg te geven.

Indicator
Verbeterde procedure tijdelijk beroepsverbod voor raadgevers of hulpverleners bij de opmaak van
valse of doelbewust onjuiste vennootschapsstructuren, in functie van het advies van het College van
Procureurs-generaal.

Betrokken actoren
Minister Geens, Minister Peeters, Minister Ducarme, staatssecretaris De Backer,

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 6: Fraude met huurwoningen

In2019 wordt in functie van het advies van het College van Procureurs-generaal werk gemaakt van
een betere aanpak van fraude met huurwoningen, door de arbeidsauditeurs hiertoe meer
mogelijkheden te geven op het terrein. Door deze fraude met huurwoningen beter aan te pakken,
worden ook andere vormen van sociale fraude vermeden.

Indicator
Meer mogelijkheden voor arbeidsauditeurs op het terrein, om fraude met huurwoningen te kunnen
aanpakken.

Betrokken actoren
Minister Van Overveldt, Minister Geens, staatssecretaris De Backer en de Gewesten.

Verantwoordelijke rapportering
SIOD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 3: Vergroten van de pakkans

Operationeel objectief 3.1: Sectorspecifieke aanpak verder uitvoeren
Actie 7: Sectorspecifieke aanpak verder uitbouwen

De sectorspecifieke aanpak, waarbij concrete acties in 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.
In 2019 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de reeds bestaande Plannen voor eerlijke
concurrentie (PEC) en de partnerschapsovereenkomsten (PO)1.

Indicator
Verdere uitvoering van eerder afgesloten PEC's en PO’s.

Betrokken actoren
SIOD – RSZ- RSVZ – TSW – RVA – RSVZ – sectorale vakbonden – sectorale werkgevers.

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Operationeel objectief 3.2: Andere doelgerichte aanpak verder uitvoeren
PIJLER 1: Multidisciplinaire aanpak in het kader van de strijd tegen de sociale fraude
Actie 8: Aantal vooropgestelde controles in het kader van SIOD-acties

De sociale inspectiediensten zullen in 2019 in het kader van hun samenwerking binnen de
arrondissementele cellen 10.000 controles in het kader van SIOD-acties uitvoeren, waarbij de
minimumdoelstelling per sector (met uitzondering van de transport) gelijk is aan deze van het
Actieplan 2018. De SIOD-acties worden steeds gerichter en effectiever dankzij het intensieve gebruik
van datamining (zie verder).
Er worden zoals eerder beschreven een minimum aantal controles in het kader van SIOD-acties per
sector vastgelegd.

1

Overzicht afgesloten PEC’s en PO : zie bijlage 1
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Overzicht van het aantal controles in het kader van SIOD-acties per sector:

1. Controles in de bouwsector
Een deel van de voorziene controles moet zich toespitsen op de bouwsector (werken in onroerende
staat) die op een relatief eenvormige wijze aanwezig is in het hele land. De keuze van deze sector
wordt verklaard 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 PEC Bouw van 8 juli 2015.
In 2019 moeten er nationaal minstens 2.000 controles uitgevoerd worden in de bouwsector. Het
minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd.
AANDACHTSPUNTEN:
-

In 2019 moet minstens 10 % van het minimum aantal te verrichten controles in de
bouwsector uitgevoerd worden “buiten de normale werkuren” (d.i. ’s avonds na 18h00 en in
het weekend);

-

In 2019 moeten er per arrondissementscel minstens 2 openbare werven, in de zin van de
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gecontroleerd worden.

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

2. Controles in de elektrotechnische sector
Dit actiepunt geeft uitvoering aan het PEC Elektro van 7 september 2016. Deze arbeidsintensieve
sector heeft sterk te lijden onder oneerlijke concurrentie, onder meer uit Oost-Europa.
De controles worden voornamelijk toegespitst op ondernemingen die vallen onder de volgende
NACE – codes:






Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43211)
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen (43212)
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43222)
Overige bouwinstallatie, n.e.g. (43299)

AANDACHTSPUNTEN:
-

In 2019 moeten minstens 10% van de 400 controles in de “elektrotechnische sector“
gebeuren buiten de normale werkuren
In 2019 moeten per arrondissementscel minstens 2 openbare werven, in de zin van de Wet
van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gecontroleerd worden.
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3. Controles in de schoonmaak
Een andere 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.
Dit actiepunt geeft ook uitvoering aan de vraag van de sector zelf om meer en betere controles te
organiseren in de sector, in uitvoering van het PEC Schoonmaak van 29 november 2016.
De controles worden voornamelijk toegespitst op ondernemingen die vallen onder de volgende
NACE – codes:

 Reiniging (812)
In 2019 moeten er nationaal minstens 270 controles uitgevoerd worden in de schoonmaaksector.
Het minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd.
4. Controles in de horeca
De horecasector zal verder gecontroleerd worden, gezien de blijvend vele vaststellingen van
zwartwerk.
In 2019 moeten er nationaal minstens 2.200 controles uitgevoerd worden in de horecasector. Het
minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd.

5. Controles in de transportsector
Deze controles geven uitvoering aan het PEC Transport van 3 februari 2016. De sector heeft te
kampen met heel wat vormen van fraude, zoals illegale cabotage, sociale dumping,
postbusvennootschappen, tachograaffraude, enz.
In 2019 moeten er nationaal minstens 700 controles uitgevoerd worden in de transportsector.
Een evenwicht moet bewaard worden tussen het aantal zetelcontroles en het aantal
wegcontroles, waarbij er een voorkeur wordt gegeven aan de “hit and run” – controles op de weg.
Het minimum aantal controles per arrondissementscel is tevens vastgelegd.

6. Controles in de vleessector (slachthuizen en versnijderijen)
Wat de vleesverwerkende sector betreft, zal in uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van
2012 verder toegekeken worden op de bestrijding van diverse fraudefenomenen.
In 2019 worden minstens 50 controles verricht in de vleessector. Het minimum aantal controles per
arrondissementscel is tevens vastgelegd
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7. Controles in de taxi – sector (klassiek en online platformen)
Wat de taxisector betreft zal, in uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van 2016, 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 taxisector”.
In 2019 zullen in de (groot)steden minstens 50 controles uitgevoerd worden.
AANDACHTSPUNTEN:
-

In 2019 zal bij de SIOD-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 Gewestelijke inspectiediensten
Mobiliteit.

8. Controles in de verhuissector
Wat de verhuissector betreft zal, in uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van 2016, verder
toegekeken worden op de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van bedrijven die de
minimumnormen niet naleven, te bestrijden.
In 2019 zullen minstens 40 controles uitgevoerd worden.

9. Controles in de bewakingssector
Wat de bewakingssector betreft zal, in uitvoering van de partnerschapsovereenkomst van 2016,
verder toegekeken worden op de naleving van de regels om de oneerlijke concurrentie van
bedrijven die de minimumnormen niet naleven, te bestrijden.
In 2019 zullen minstens 40 controles uitgevoerd worden.

10. Controles in de land – en tuinbouwsector
Deze sector heeft te kampen met diverse fraudefenomenen: illegale tewerkstelling, schijnstatuten,
valse detacheringen, onwettige terbeschikkingstelling,… Er werd daartoe een PEC Land- en
tuinbouwsector afgesloten op 17 februari 2017.
In 2019 zullen minstens 100 controles uitgevoerd worden.

11. Controles in de carwash-sector
In 2019 zullen, in uitvoering van het PEC voor de carwashsector van 4 december 2017, minstens 150
controles in de carwashsector uitgevoerd worden.
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12. Controles in de metaal- en technologiesector
In 2019 zullen, in uitvoering van het PEC Metaal van 21 juni 2017, minstens 100 controles uitgevoerd
worden.

13. Controles in de begrafenissector
Er zal in 2019, samen met de sociale partners, verdere uitvoering gegeven worden aan het PEC
Begrafenissector van 5 juli 2017.
In 2019 zullen minstens 50 controles uitgevoerd worden. Op basis van het aantal uit te voeren
controles per sector, doet de SIOD de verdeling van de controles per arrondissementscel.
De verdeling per arrondissement beantwoordt aan de socio-economische realiteit van elk
gerechtelijk arrondissement, aan de beschikbare mankracht aan controlepersoneel, alsook aan de
bezorgdheid van de regering en de betrokken actoren bij de fraudebestrijding om een evenwichtige
behandeling op het niveau van de gecontroleerde ondernemingen na te streven.

14. Doelgerichte sociale dumpingacties
Deze acties zijn geen gemeenschappelijke SIOD – acties maar worden wel multidisciplinair
georganiseerd (RSZ, RSVZ en TSW) en uitgevoerd door gespecialiseerde directies van de betrokken
sociale inspectiediensten. Deze acties worden, net zoals de hoger genoemde gemeenschappelijke
SIOD – acties, gerapporteerd aan de SIOD door gebruik van het “S01 – formulier”.

15. Controles in de grootsteden (inclusief mensenhandel)
In 2019 zullen er, net zoals in 2018, in 5 grootsteden (Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik)
400 controles uitgevoerd worden die gericht zijn op ernstige en georganiseerde sociale fraude met
een crimineel oogpunt. Concreet zijn deze controles gericht op omstandigheden die ingaan tegen de
menselijke
waardigheid
(economische
uitbuiting),
domiciliefraude,
misbruik
van
vennootschapsstructuren, ondergrondse economie, …. Met een potentiële link naar drugstrafieken,
handel in wapens en verboden middelen,….
Deze controles worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams (gespecialiseerde cellen sociale
inspectiediensten, politiediensten, regionale inspectiediensten, fiscus, douane,…) onder leiding van
de bevoegde arbeidsauditeur.
Het minimum aantal controles per grootstad is tevens vastgelegd.

16. Vrij in te vullen controles (inclusief flitscontroles)
In 2019 zullen er ten slotte ook nog 2.750 (controles uitgevoerd worden in sectoren die door de
bevoegde arbeidsauditeur vrij kunnen bepaald worden in het kader van de prioritaire doelstellingen
van zijn arrondissement.
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In deze 2.750 vrij in te vullen controles zijn ook de acties in het kader van de sociale flitscontroles
inbegrepen.

Indicator
10.000 controles in het kader van SIOD-acties over verschillende sectoren (nationaal).
Aantal controles in het kader van SIOD-acties per sector op nationaal vlak:
SECTOR
1 BOUW (werken in onroerende staat)
2 ELEKTRO
3 SCHOONMAAK
4 HORECA
5 GOEDERENVERVOER
6 VLEES
7 TAXI
8 VERHUIS
9 BEWAKING
10 LAND –EN TUINBOUW
11 CARWASHES
12 METAAL EN TECHNOLOGIE
13 BEGRAFENIS
14 DOELGERICHTE SOCIALE DUMPINGACTIES
15 CONTROLES
GROOTSTEDEN (inclusief
mensenhandel)
16 VRIJ
IN
TE
VULLEN
(inclusief
flitscontroles)
TOTAAL

AANTAL
2.000
400
270
2.200
700
50
50
40
40
100
150
100
50
700
400
2.750
10.000

Betrokken actoren
SIOD - RSZ – RSVZ - TSW – RVA - RIZIV - Arrondissementscellen - FOD mobiliteit (transport) Economische inspectie (o.m. verhuis) - Binnenlandse Zaken (bewaking) – FOD Financiën (BBI,
Douane …)

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 9: Flitscontroles

In 2019 zullen de arrondissementscellen niet alleen onaangekondigde controles uitvoeren, maar zich
tevens verder toespitsen op de zgn. “flitscontroles”. Net zoals in 2018 zullen de sociale
inspectiediensten, desgevallend bijgestaan door andere inspectiediensten (FOD Mobiliteit,
Gewestelijke inspectiediensten, FOD Financiën, …) en justitie en politie, in de fraudegevoelige
sectoren ook aangekondigde controles uitvoeren.
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Dergelijke flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden
voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. 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.
In 2019 zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:
-

Schoonmaaksector : 25 januari 2019
Elektrotechnische en bouwsector: 21 maart 2019
Taxi- en vervoerssector: 17 mei 2019
Horeca : 6 juli 2019
Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
Carwashsector : 22 november 2019

De auditeurs kunnen daarbij rekening houden met de economische realiteit van hun gerechtelijk
arrondissement en met de eigen prioriteiten bij de organisatie van de flitscontroles.
De flitscontroles worden voorafgaandelijk en tenminste 2 weken vóór de flitscontrole gepubliceerd
op de website van de SIOD (http://www.siod.belgie.be/). Gelijktijdig zijn er ook checklists ter
beschikking op de website van de SIOD, zodat de werkgevers en zelfstandigen zelf al kunnen nagaan
wat er gecontroleerd kan worden.
Achteraf wordt een evaluatie voorzien van de vastgestelde inbreuken 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 gaan of de fouten zijn
rechtgezet.

Indicator
6 flitsdagen per gerechtelijk arrondissement in de genoemde fraudegevoelige sectoren.
6 voorafgaande aankondigingen van de flitsdagen ten minste 2 weken vóór de datum van de flitsdag,
op de website van de SIOD.
Aantal (administratieve) hercontroles van de vastgestelde inbreuken binnen de maand na datum van
de flitscontrole door de inspectiedienst die de inbreuk heeft vastgesteld

Betrokken actoren
Arrondissementscellen - RSZ – RSVZ - TSW – RVA - RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 10: Controles in het kader van het “Stroomplan Antwerpen”
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In februari 2018 werd de intentie tot een Stroomplan in Antwerpen voorgesteld. Nadien zijn
werkgroepen aan de slag gegaan om een installatieakkoord uit te werken, om het personeel ter
beschikking te stellen en om het juridisch kader voor samenwerking en gegevensuitwisseling scherp
te stellen.
Met het Stroomplan Antwerpen wordt een preventieve en repressieve aanpak van de
drugsproblematiek beoogd. Zwartwerk en sociale fraude zijn immers vaak een dekmantel voor
grotere criminaliteit zoals witwascircuits, drugsproblematiek terrorisme,…
Het Stroomplan is op 1 september 2018 formeel in werking getreden.
In 2019 zullen de betrokken diensten (Stad Antwerpen, FGP, politie Antwerpen, Openbaar
Ministerie, Arbeidsauditoraat, douane, BBI, sociale inspectiediensten) gerichte en gezamenlijke
controles uitvoeren.
De SIOD staat in het kader van de uitvoering van het Stroomplan Antwerpen in voor de coördinatie
van de sociale inspectiediensten.
In 2019 zal er naast het Stroomplan in Antwerpen, ook in Brussel verder multidisciplinair
samengewerkt worden in het kader van het Kanaalplan. Dit Kanaalplan zorgde in 2018 voor 800
schrappingen van ambtswege uit de Bevolkingsregisters. Deze schrappingen hebben ook
persecuties in het kader van de sociale fraudebestrijding, onder meer door de stopzetting van de
betaling van bepaalde onterecht ontvangen uitkeringen, gepaard gaand met terugvordering van de
onterecht ontvangen bedragen en het opleggen van (administratief of gerechtelijke) sancties.

Indicator
Aantal uitgevoerde controles in het kader van het Stroomplan Antwerpen

Betrokken actoren
SIOD – RSZ -RSVZ – TSW – RVA – RIZIV - Stad Antwerpen – FGP - politie Antwerpen - Openbaar
Ministerie – Arbeidsauditoraat – Douane - BBI

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 11: Controle grote evenementen

Om het oneigenlijk gebruik van uitkeringen en zwartwerk te ontmoedigen, het aantal dagen
reguliere tewerkstelling te verhogen en het misbruik van het vrijwilligersstatuut tegen te gaan, zal de
RVA, eventueel bijgestaan door andere inspectiediensten, minstens 1 groot evenement per
gerechtelijk arrondissement controleren.
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Alleen de commerciële bedrijven die actief zijn op grote sportieve of culturele evenementen worden
met deze actie beoogd.

Indicator
1 controle per arrondissement van een groot evenement.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ – TSW - RVA – RIZIV - Coördinatie RVA

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ – TSW – RVA – RIZIV

Actie 12: Onderzoeken fictieve statuten met inbegrip van het kunstenaarsstatuut

De voorkeur van de inspectiediensten gaat uit naar het opvolgen van de klachten en de gevallen die
naar boven komen bij concrete controles en onderzoeken die betrekking hebben op frauduleuze
constructies inzake fictieve statuten.
In het kader van het beroepskostenforfait dat ingevoerd wordt voor zelfstandigen moet erover
gewaakt worden dat misbruiken op het vlak van de detacheringsfraude rond het
zelfstandigenstatuut wordt vermeden. Hiertoe zal er een gegevensstroom tussen de Fiscus en de
bevoegde sociale inspectiediensten worden ontwikkeld.
In dit kader zullen er ook 20 onderzoeken worden verricht door de bevoegde inspectiediensten in
het kader van misbruik van het kunstenaarsstatuut.
In 2019 zullen de betrokken inspectiediensten in totaal minstens 80 onderzoeken fictieve statuten
verrichten en 70% zullen zij afhandelen binnen een termijn van 18 maanden na de start van het
onderzoek.

Indicator
80 onderzoeken fictieve statuten
70% onderzoeken afgehandeld binnen een termijn van 18 maanden na de start van het onderzoek
20 onderzoeken naar misbruik van het kunstenaarsstatuut
Ontwikkelde gegevensstroom forfaitaire beroepskosten tussen Fiscus en de bevoegde sociale
inspectiediensten

Betrokken actoren
RSZ - RSVZ - TSW - FOD FIN

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ - TSW
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Actie 13: Gemeenschappelijke onderzoeken binnen de deeleconomieën in het kader van de
strijd tegen de fictieve statuten

De sociale inspectiediensten verlenen hun medewerking aan justitie in de gerechtelijke onderzoeken
die betrekking hebben op de deeleconomieën en de (erkende) deelplatformen.
Daarnaast zullen zij in 2019 ook bijkomende onderzoeken op eigen initiatief verrichten, waarbij zij
gezamenlijke prioriteiten afspreken en zich tevens richten op onderzoeken van niet – erkende
deelplatformen. In dit kader verbinden de RSZ, TSW, het RSVZ en FOD Financiën zich er toe om in
2019 minstens 5 gemeenschappelijke onderzoeken uit te voeren binnen de context van de
zogenaamde “deeleconomieën” (digitale erkende en niet - erkende platformen) in diverse sectoren.

Indicator
5 gemeenschappelijke onderzoeken op de deeleconomieën in diverse sectoren, zowel m.b.t.
erkende als niet – erkende deelplatformen .

Betrokken actoren
RSZ –– RSVZ – TSW/TWW- FOD FIN

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ – TSW/TWW

Actie 14: Onderzoeken werkmeldingen

Het gaat om onderzoeken (meestal ingevolge werfcontroles) in sectoren die werken in onroerende
staat uitvoeren, 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.
De RSZ zal in 2019 minstens 350 onderzoeken “werkmeldingen” verrichten bovenop de voorziene
SIOD-acties in het kader van de Arrondissementscellen (ook op zaterdag zon- en feestdagen en
tijdens het bouwverlof).

Indicator
350 onderzoeken "werkmeldingen" bovenop de voorziene SIOD-acties in het kader van de
arrondissementscellen.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke rapportering
RSZ
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Actie 15: Controles gericht op de opsporing van economische uitbuiting
De RSZ zal ook in 2019 zijn rol actief vervullen in de bestaande overlegstructuren inzake
economische uitbuiting en mensenhandel. Zo zetelt de RSZ onder mee in de Interdepartementale
cel voor de coördinatie van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en het Bureau van
deze cel. De RSZ is ook vertegenwoordigd tijdens de coördinatievergaderingen die door de
referentiemagistraat mensenhandel in elk gerechtelijk arrondissement worden georganiseerd.
In 2019 zal de RSZ-inspectiedienst ook de expertise rentabiliseren die is opgebouwd in de ECOSOCteams, door gerichte controles te organiseren in sectoren die een risico vertonen op economische
uitbuiting van buitenlandse werkkrachten.
De thematische Directie “Mensenhandel en socio-economische uitbuiting (ECOSOC) zal een
voortrekkersrol spelen in de bestrijding van economische uitbuiting, en hierdoor ook inspelen op de
trend van toenemende uitbuiting in steeds meer sectoren. Deze activiteiten zullen worden
uitgevoerd in nauw overleg met de gerechtelijke overheden en de relevante partners die bij deze
onderzoeken worden betrokken.
In het bijzonder zal ook meer aandacht worden besteed aan de daadwerkelijke verwijzing van
gedetecteerde slachtoffers naar de erkende opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.
De gespecialiseerde cellen van TSW en het RSVZ , zullen in geval van noodzakelijkheid ook
deelnemen aan deze acties.

Indicator
100 onderzoeken mensenhandel (socio-economische uitbuiting)

Betrokken actoren
RSZ (inspectiedienst – themadirectie mensenhandel) – RSVZ – TSW (cel mensenhandel)

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ - TSW

PIJLER 2: STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE MET SOCIALE BIJDRAGEN WERKNEMERSSTELSEL
Actie 16: Verderzetten controles op spinconstructies, faillissementscarrousels en "sociale
engineering"

Naast de strijd tegen zwartwerk zal de RSZ ook in 2019 een deel van haar middelen besteden aan de
strijd tegen de “sociale engineering” (onttrekken van bezoldigingscomponenten aan de
onderwerping van RSZ-bijdragen zonder dat er sprake is van zwartwerk). Er worden minimaal 270
controles verricht op jaarbasis.
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In 2019 wordt door de RSZ verder werk gemaakt van de strijd tegen georganiseerde fraude op het
vlak van de RSZ-bijdragen. Het gaat om frauduleuze constructies die vaak complex zijn en die tot
doel hebben geen aangifte te doen en/of geen RSZ-bijdrage te betalen (gebruik van fictieve
maatschappelijke zetels, spinconstructies, faillissementscarrousels,… om RSZ-bijdragen te ontlopen).

Indicator
270 controles in de strijd tegen "sociale engineering", sociale dumping en fraudenetwerken op
jaarbasis.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke rapportering
RSZ

Actie 17: Onderzoeken bij de niet-erkende dienstverrichters

Naast de onderzoeken bij erkende sociale dienstverrichters in het kader van de invoering van een
kwaliteitsbarometer, verbindt de RSZ zich ertoe om in 2019 bij 30 niet erkende dienstverrichters een
doorlichting te doen.

Indicator
30 onderzoeken bij niet-erkende dienstverrichters.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke rapportering
RSZ

Actie 18: Onderzoeken bij publieke werkgevers

In de publieke sector zal de RSZ-inspectie in de loop van 2019 buiten de klassieke stedelijke,
gemeentelijke en provinciale besturen, bij 15 andere publieke werkgevers een grondige doorlichting
uitvoeren op het vlak van de socialezekerheidswetgeving.

Indicator
15 onderzoeken bij publieke werkgevers op basis van datamining en datamatching

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke rapportering
RSZ
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Actie 19: Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers

De RSZ zal ook in 2019 bijzondere aandacht besteden aan de detectie en selectie van nieuwe en
voorlopig ingeschreven werkgevers met een bepaald risicoprofiel. Het is de bedoeling deze
werkgevers zo snel mogelijk (= na indiening van hun eerste DmfA) te bezoeken. Naast een preventief
effect kunnen deze onderzoeken tevens tot gevolg hebben dat er een snelle detectie van
probleemgevallen tot stand komt en dat bovendien de mogelijke ontduiking van sociale bijdragen of
het negatieve effect van andere problemen sneller blootgelegd en stopgezet kan worden.
De RSZ zal in 2019 minstens 1.350 onderzoeken doen. De selectie gebeurt voor 50% van de
onderzoeken op basis van datamining en datamatching. De resterende 50% van de onderzoeken
gebeurt op basis van initiatief van de sociaal inspecteur. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in
het eerste kwartaal na indiening van de eerste DmfA zodat er tijdig een adequate beslissing
genomen kan worden.

Indicator
1.350 onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers;
50% op basis van datamining en datamatching;
50% op initiatief van de sociaal inspecteur.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke rapportering
RSZ

PIJLER 3: STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE MET SOCIALE BIJDRAGEN STELSEL VAN DE
ZELFSTANDIGEN
Actie 20: Strijd tegen niet-aangegeven arbeid bij zelfstandigen

De strijd tegen niet-aangegeven arbeid is één van de prioriteiten in de strijd tegen de sociale fraude.
Overeenkomstig haar Bestuursovereenkomst 2019 – 2021 zal het RSVZ:

 De klachten via het Meldpunt Eerlijke Concurrentie onderzoeken en opvolgen;
 De klachten die rechtstreeks naar het RSVZ worden verstuurd, behandelen;
Indicator
80% van ontvangen klachten betreffende de niet -aangeven arbeid behandelen binnen een termijn
van 180 dagen vanaf hun datum van ontvangst op het RSVZ
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Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RSVZ

Actie 21: Persoonlijke ontmoeting met de personen die bij de aansluiting bij een sociale
verzekeringsfonds een attest van aansluiting vragen – sociale bijdragen zelfstandigen -

De personen die bij de aansluiting bij een sociale verzekeringsfonds een attest van aansluiting vragen
om het verblijfsrecht te bekomen, vereisen bijzondere aandacht van het RSVZ.
Het RSVZ zal:

 Enerzijds identificeren onder deze personen wie een specifieke coaching nodig heeft



omtrent zijn rechten en verplichtingen en anderzijds wie zich in een bijzonder risicovolle
fraudesituatie bevindt;
Deze personen ontmoeten. Die contacten zullen het enerzijds mogelijk maken om deze
personen te coachen over hun rechten en verplichtingen en anderzijds om verdachte
situaties op te sporen en aan te pakken.

Indicator
Voor 90% van de geïdentificeerde personen, een opdracht opstarten binnen de 180 dagen na
ontvangst van de aansluitingsdocumenten

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RSVZ

Actie 22: Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen

Het RSVZ zet zijn actie voort tegen de fictieve aansluitingen (= zonder daadwerkelijke uitoefening
van een beroepsactiviteit) met als doel een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden en de eraan
verbonden rechten te bekomen.
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In samenwerking met de sociale verzekeringsfondsen zal het RSVZ het onderzoek van dit soort
dossiers voortzetten, en zal desgevallend deze fictieve aansluitingen schrappen.

Indicator
80% van de dossiers die door de sociale verzekeringsfondsen worden doorgestuurd betreffende de
niet – Belgische Europese aangeslotenen die het specifiek attest van aansluiting met het oog op hun
inschrijving bij de gemeente hebben aangevraagd, afhandelen binnen een termijn van één jaar

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RSVZ

Actie 23: Opsporing en onderzoek van schijnaansluitingen in het statuut van de zelfstandigen
(gegevensuitwisseling RSZ)

Het RSVZ zet de opsporing en het onderzoek van de potentiële schijnaansluitingen in het statuut
van de zelfstandigen voort. De onderzoeken waarbinnen schijnaansluitingen in het statuut van de
zelfstandigen werden vastgesteld, zullen binnen de maand na hun afsluiting door het RSVZ aan de
RSZ worden overgedragen met het oog op hun eventuele regularisatie.
De samenwerking tussen het RSVZ en de RSZ kadert in de operationalisering van het Protocol
schijnstatuut dat zij in 2018 hebben afgesloten.

Indicator
Binnen een termijn van 30 dagen (te tellen vanaf de afsluiting van het onderzoek) alle dossiers (die
het RSVZ niet naar het arbeidsauditoraat overmaakt) overdragen waarvoor de directie ECL tot een
vermoeden van schijnzelfstandigheid heeft geconcludeerd

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RSVZ
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PIJLER 4: STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE IN HET KADER VAN DE TOEPASSING VAN HET
ARBEIDSRECHT
Actie 24: Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

De wet van 11 december 2016, houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers
trad in voege op 30 december 2016, en voorziet in een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de betaling van achterstallige lonen automatisch en van rechtswege van toepassing is.
Opdrachtgevers of (onder)aannemers die voor bepaalde activiteiten beroep doen op
(onder)aannemers worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld als deze laatste hun werknemers niet
correct betalen.
Dit systeem werd in de wetgeving opgenomen in de strijd tegen de sociale fraude en bestaat naast
o.a. de hoofdelijke aansprakelijkheid bij de tewerkstelling van illegalen en de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden.
TSW zal in 2019 de strijd tegen onverschuldigde lonen opvoeren door onder andere controles op de
naleving van de wetgeving inzake hoofdelijke aansprakelijk voor de lonen te organiseren. TSW zal in
2019 minstens 50 controles uitvoeren.

Indicator
50 onderzoeken hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Betrokken actoren
TSW

Verantwoordelijke rapportering
TSW

Actie 25: Evaluatie en verbeteringsvoorstellen CAO – wetgeving met het oog op het vermijden
van "shopping" bevoegd paritair comité

FOD WASO en het Kabinet Peeters zullen nakijken en bestuderen hoe bepaalde misbruiken op vlak
van de keuze van het bevoegd Paritair comité efficiënt kunnen vermijden door een analyse op te
maken van huidige wetgeving en een voorstel te formuleren om de CAO – wetgeving aan te passen
zodat “shopping” bevoegd paritair comité kan vermeden worden.

Indicator
Evaluatie CAO – wetgeving, opgesteld door TSW
Verbeteringsvoorstel CAO – wetgeving door kabinet Peeters op basis van de evaluatie, opgesteld
door TSW
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Betrokken actoren
TSW – kabinet Peeters

Verantwoordelijke rapportering
TSW

Actie 26: 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 2019 minstens 30 controles van huis– en ambassadepersoneel verrichten. 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.

Indicator
30 controles van huis- en ambassadepersoneel, voornamelijk in de grootsteden.

Betrokken actoren
TSW –RSZ (dienst internationale betrekkingen) – Commissie goede praktijken

Verantwoordelijke rapportering
RSZ (dienst internationale betrekkingen) – TSW - Commissie goede praktijken

Actie 27: Misbruiken inzake uitzendarbeid

Teneinde misbruiken in de uitzendarbeid aan te pakken zal TSW in 2019, rekening houdend met de
evaluatie door de minister van Werk en de sociale partners (NAR), de wet Uitzendarbeid en cao 108
beter controleren (opeenvolgende dagcontracten, Dimona, correcte verloning) en doen naleven. Dit
zal gebeuren door het ontwikkelen van een aangepaste controlemethodiek, gevolgd door
testcontroles in elke regio.

Indicator
Ontwikkelde controlemethodiek inzake uitzendarbeid.
Aantal testcontroles per regio.

Betrokken actoren
Minister Peeters – NAR – TSW

28

Actieplan Sociale fraudebestrijding 2019

Verantwoordelijke rapportering
TSW

PIJLER 5: STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE IN HET KADER VAN DE UITKERINGSFRAUDE
Actie 28: Doelgerichte onderzoeken bij de uitkeringsgerechtigden (werkloosheid – en
arbeidsongeschiktheidsuitkering)

In 2019 worden de tweemaandelijkse vergaderingen tussen RVA en RIZIV (DAC) verder gezet. Deze
vergaderingen hebben tot doel om de gemeenschappelijke aanpak en resultaten van hun
samenwerking m.b.t. uitkeringsfraude te analyseren en op te volgen.
RVA en RIZIV zullen in 2019 ook blijven samenwerken in de strijd tegen domiciliefraude en
zwartwerk. In dit kader zullen ze de gegevensuitwisseling m.b.t. concrete dossiers en best practices
verder uitbouwen.

Indicator
Tweemaandelijkse vergaderingen tussen RIZIV en RVA

Betrokken actoren
RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
RVA - RIZIV

Actie 29: Onderzoeken bij uitkeringsgerechtigden op basis van definitieve beslissingen RSZ
inzake niet onderwerping statuut werknemers (werkloosheid- en
arbeidsongeschiktheidsuitkering)

Het recht op een werkloosheidsuitkering, evenals het recht op een ziekte – uitkering is afhankelijk
van een aantal toelaatbaarheidsvoorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat betrokkene moet
kunnen bewijzen dat hij /zij een aantal arbeidsdagen in loondienst heeft gewerkt gedurende een
bepaalde periode onmiddellijk voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag.
Indien de uitkeringsaanvraag gebaseerd is op een periode van tewerkstelling die naar aanleiding van
een definitieve beslissing van de RSZ niet langer kan beschouwd worden als een
tewerkstellingsperiode (beslissing niet onderwerping) dan kan dit een invloed hebben op het recht
op een werkloosheid – of ziekte – uitkering.
In 2019 zal de RSZ de beslissingen tot niet – onderwerping aan de sociale zekerheid als werknemer
binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de beslissing, overmaken aan de
RVA en het RIZIV.
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De RVA en het RIZIV zullen voor elke beslissing tot niet – onderwerping verifiëren of deze beslissing
een invloed heeft op de toelaatbaarheid van de betrokkene en zullen desgevallend overgaan tot
terugvordering van de onterecht ontvangen uitkeringen. Desgevallend zullen de RVA en het RIZIV
ook overgaan tot het opleggen van een administratieve sanctie, of in geval van fraude, tot het
opstellen van een e-PV dat overgemaakt wordt aan het bevoegde arbeidsauditoraat.
Het RSVZ zal in 2019 de gesprekken opstarten met de betrokken sociale (inspectie)diensten om
tevens een beleid en controleprocedure m.b.t. de beslissingen “niet – onderwerping” uit te werken.

Indicator
Aantal onderzoeken toelaatbaarheid bij de RVA en het RIZIV op basis van een definitieve beslissing
tot niet – onderwerping van de RSZ
Graad van uitwerking van een controleprocedure m.b.t. de beslissingen ‘niet – onderwerping’ door
RSVZ

Betrokken actoren
RIZIV (DAC) – RVA - RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RVA - RIZIV - RSVZ

Actie 30: Doelgerichte controles domiciliefraude (werkloosheidsuitkering)

De RVA zal de strijd tegen de sociale fraude via een niet correcte aangifte van de gezinssituatie
verder opdrijven door op geregelde tijdstippen herhaalde systematische controles op de effectieve
gezinssituatie van de uitkeringsgerechtigde werklozen uit te voeren.
Door een verkeerde aangifte van gezinssituatie worden er immers hogere uitkeringen – deze van
gezinshoofd of alleenstaande – uitbetaald aan uitkeringsgerechtigde werklozen die in werkelijkheid
samenwonend zijn.
Op die manier wordt het socialezekerheidsstelsel misbruikt. De controles zullen gebeuren via
datamining, datamatching en controles door de sociaal inspecteurs op het terrein en een betere en
systematische samenwerking met andere sociale inspectiediensten, politie en justitie.

Indicator
6000 controles domiciliefraude op jaarbasis

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA
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Actie 31: Flitscontroles RVA (werkloosheidsuitkering)
De RVA zal in 2019, net zoals in 2018, verder inzetten op preventie en coaching in het kader van de
sociale fraudebestrijding door het organiseren van vooraf aangekondigde “flitscontroles”.
Deze controles worden een tweetal weken voorafgaand aan de flitsdagen aangekondigd via de
website van de RVA.
Deze flitscontroles, die in 2018 voornamelijk betrekking hadden op het (misbruik) van het stelsel van
tijdelijke werkloosheid in de bouwsector, worden in 2019 verder gezet. Daarnaast zal de RVA in
2019 analyseren in welke sectoren of voor welke fraudefenomenen dergelijke flitscontroles ook
nuttig kunnen zijn in het kader van preventie en coaching tegen de sociale (uitkerings)fraude.

Indicator
Aantal flitsdagen RVA

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA

Actie 32: Controle zwartwerk door uitkeringsgerechtigde werklozen (werkloosheidsuitkering)

Doel: opsporen van arbeid die verricht wordt door uitkeringsgerechtigde werklozen, zonder vooraf
een volledige aangifte te doen bij de RVA, en die een specifiek professioneel karakter heeft (b.v.
door het voeren van reclame, door het aanbieden van bijzonder voordelige prijsvoorwaarden, door
beroep te doen op derden, enz.). In 2019
zal RVA de strijd tegen zwartwerk door
uitkeringsgerechtigde werklozen verderzetten. In 2019 zal elke entiteit van de RVA maandelijks
minstens 2 dagen controle op bouwwerven uitvoeren (ook op zaterdag, zon- en feestdagen en
tijdens het bouwverlof) en minstens één dag controle in de horeca (ook avonden en weekends)
Daarbovenop zal elke entiteit van de RVA ook minstens 4 keer per jaar deelnemen aan een nationale
actie ‘zwartwerk’ in een specifieke fraudegevoelige sector (vb. hotel, markten,….)

Indicator
24 controles zwartwerk in de bouw, per RVA-entiteit.
12 controles zwartwerk in de horeca, per RVA-entiteit.
Deelname aan 4 nationale controles zwartwerk in een andere fraudegevoelige sector dan de bouw
en horeca, per RVA entiteit

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA
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Actie 33: Controle op de tijdelijke werkloosheid (werkloosheidsuitkering)

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

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 en de
Gewesten.

Indicator
6.000 controles tijdelijke werkloosheid op jaarbasis

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA

Actie 34: Controle cumul werkloosheidsuitkering met pensioen (werkloosheidsuitkering)

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 nageleefd worden; 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 in 2019 verder preventieve controles uitvoeren op het ogenblik van het toekennen van
het recht op werkloosheidsuitkeringen om de cumulatie met een pensioen te detecteren. Hij zal dat
ook doen bij het toekennen van onderbrekingsuitkeringen (tijdskrediet, …). Bovendien zal de RVA a
posteriori controles uitvoeren om de cumulatie van werkloosheid met pensioen of van bijvoorbeeld
vergoede loopbaanonderbreking met pensioen op te sporen. Deze controles gebeuren via het
kruisen van gegevens met het Pensioenkadaster.

Indicator
Aantal vastgestelde cumuls werkloosheidsuitkering met pensioen
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Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA

Actie 35: Controle cumul uitkering loopbaanonderbreking /tijdskrediet met inkomsten uit
arbeid (uitkering loopbaanonderbreking/tijdskrediet)

De RVA zal in 2019 systematische a posteriori controles uitvoeren om de cumulatie van een uitkering
loopbaanonderbreking/tijdskrediet met inkomsten uit arbeid op te sporen en stop te zetten.
Deze controles gebeuren via het kruisen van gegevens van de databank van de RVA met de gegevens
van de RSZ – databanken en/of de ARZA - databank.
Doel van deze kruising is om 3 types van anomalieën te detecteren:

 Werkhervatting tijdens een periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet
 Start van een nevenactiviteit tijdens de periode van loopbaanonderbreking/tijdskrediet
 Uitbreiding van een nevenactiviteit binnen de periode van loopbaanonderbreking
/tijdskrediet
Deze anomalieën hebben als gevolg dat de premie die door de RVA wordt betaald niet langer
verschuldigd is. Desgevallend zal de RVA overgaan tot stopzetting van de betaling van de premie en
/of terugvordering van de onterecht uitgekeerde premie loopbaanonderbreking / tijdskrediet.

Indicator
Aantal vastgestelde cumuls loopbaanonderbreking/tijdskrediet met inkomsten uit arbeid

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA

Actie 36: Analyse van de ePV’s van de sociale inspectiediensten op de impact recidive “niet
aangegeven arbeid” – uitkeringen (arbeidsongeschiktheidsuitkering)

Het RIZIV (DAC) zal in 2019 een analyse uitvoeren van de ePV’s die door de andere sociale
inspectiediensten werden opgemaakt voor zwartwerk en /of niet – aangegeven arbeid. Op basis van
de informatie die is opgenomen in deze ePV’s is opgenomen zal het RIVIZ de impact van recidive met
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betrekking tot niet – aangegeven arbeid (zwartwerk) analyseren in het kader van de impact op de
ziekte – verzekering.

Indicator
Analyse van de impact op de ziekte – verzekering van recidive inzake niet – aangegeven arbeid

Betrokken actoren
RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
RIZIV
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PIJLER 6: STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE IN HET KADER VAN DE ZORGVERSTREKKERS

Actie 37: Strijd tegen fictieve prestaties (zorgvertrekkers)

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 aanrekening kan het gevolg zijn zowel van fraude door de zorgverlener als door de
zorgverzekerde (of een combinatie van beide) die hierbij gebruik maken van valse stukken.
In 2019 zal DGEC minstens 80 onderzoeken openen en afwerken, in samenwerking met de
mutualiteiten en het Openbaar Ministerie (auditeurs, parket) waar dit een meerwaarde kan bieden.
DGEC zal deze onderzoeken uitvoeren, rekening houdend met volgende aspecten:
-

-

-

-

Gebruik van databanken:
 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;
 Thematische opsporing van inbreuken over het gehele grondgebied.
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 het Arbeidsauditoraat, om te komen tot een “una via”benadering. Deze afspraken worden in een samenwerkingsprotocol vastgelegd.
Informatie en communicatie van de behaalde resultaten:
 Rapportering in jaarverslag DGEC;
 Publicatie beslissingen (anoniem) proceduredossiers op internet (website RIZIV).

Indicator
Aantal onderzoeken (fictieve prestaties) geopend en afgewerkt.
Afwerkingstermijn van onderzoeken (fictieve prestaties) (max. 12 maanden).

Betrokken actoren
RIZIV (DGEC).

Verantwoordelijke rapportering
RIZIV (DGEC)
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Actie 38: Responsabilisering artsen inzake arbeidsongeschiktheid (zorgverstrekkers)

Er zal op objectieve wijze worden vastgesteld bij welke artsen het aantal en de duur van een periode
van arbeidsongeschiktheid op een niet verantwoorde manier afwijkt van deze van andere artsen
met een vergelijkbaar profiel.
In eerste instantie zal deze artsen gevraagd worden hun voorschrijfgedrag te verantwoorden, bij
onvoldoende verantwoording kan het bestaande sanctie-instrumentarium van het RIZIV worden
toegepast.
De outliers zullen worden aangesproken op hun afwijkend voorschrijfgedrag.

Indicator
Uitwerking van deze maatregel in 2019.

Betrokken actoren
RIZIV – Minister De Block

Verantwoordelijke rapportering
RIZIV (DGEC)
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Operationeel objectief 3.3: Gebruik van technieken van datamining en datamatching om
gerichte controles uit te voeren
Actie 39: Gebruik van datamining + kwalitatieve norm bij bepalen van SIOD-acties

Naast het minimum aantal uit te voeren controles in het kader van SIOD-acties, 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 de controles in het kader van SIOD-acties. In combinatie met het gebruik
van dataminingstechnieken zal dit leiden tot een grotere slagkracht op het terrein.
In 2019 dient minimum 28% van het totaal aantal uitgevoerde controles in het kader van SIOD-acties
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 datamatching en datamining.
De flitscontroles worden niet in rekening gebracht voor het behalen van deze minimumdoelstelling
(kwalitatieve norm) , aangezien de finaliteit hier voornamelijk ligt op sensibilisering, coaching en het
stimuleren van compliance (het naleven van de normen) door het voorafgaandelijk aankondigen van
acties.
Aandachtspunten
De selectie van potentiele doelwitten voor SIOD-acties moet voor minstens 10% van alle uitgevoerde
controles in het kader van SIOD-acties gebeuren door het gebruik van 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.
Daarnaast zal de RSZ binnen de matrix, het model volgens dewelke de inspectiediensten van de RSZ
recent
gestructureerd
zijn,
in
2019
per
thema-directie
(mensenhandel/sociale
dumping/fraudenetwerken…) een datamining project opstarten en uitrollen dat kan aangewend
worden in het kader van deze samenwerkingen.
Zo zullen er in 2019, binnen het kader van de strijd tegen sociale dumping, in samenwerking met de
arbeidsauditoraten, 10 netwerkanalyses worden uitgevoerd. 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.

Indicator
28% van het aantal uitgevoerde controles in het kader van SIOD-acties per arrondissementele cel
afsluiten met vaststelling van inbreuken/onregelmatigheden.
10% van het aantal uitgevoerde controles in het kader van SIOD-acties dat geselecteerd werd door
het gebruik van datamining en datamatching.
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Opgestart en uitgerold datamining project per thema – directie van de RSZ
10 netwerkanalyses in het kader van de strijd tegen sociale dumping uitgevoerd door de RSZ

Betrokken actoren
SIOD – Arrondissementele cellen – RSZ – RSVZ – TSW – RVA - RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 40: Aanlevering targets “sociale dumping” via datamining en feedback over de
resultaten (cfr. Actiepunt 8 (14): 700 doelgerichte sociale dumpingacties)

Het operationeel platform sociale inspectiediensten” is momenteel samengesteld uit volgende
partners: TSW, RSZ, RSVZ, RVA, RIZIV, de Procureur-generaal of diens afgevaardigde en de voorzitter
van de Raad voor Arbeidsauditeurs.
Het “Operationeel platform sociale inspectiediensten” heeft onder meer als opdracht toe te zien op
de acties die worden opgezet in de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude, om zo te
komen tot een coherente aanpak:

 bij de benadering van het fenomeen “ernstige en georganiseerde sociale fraude en sociale



dumping”;
bij de keuze van de onderzoeken;
bij de manier waarop de vastgestelde fraude wordt opgevolgd en vervolgd (administratieve
dan wel strafrechtelijke aanpak).

Het overlegplatform selecteert en bespreekt op operationeel vlak concrete onderzoeken met
vermoedens van ernstige en georganiseerde sociale fraude en bepaalt de concrete fraudeaanpak.
In 2019 zal het “Operationeel platform sociale inspectiediensten” op systematische wijze, en
minstens 1 keer per trimester, een lijst met targets aanleveren die op basis van
datamining/datamatching een verhoogd risico hebben op inbreuken sociale dumping

Indicator
1 keer per trimester een lijst aanleveren met targets die een verhoogd risico hebben op inbreuken
sociale dumping (op basis van datamining/datamatching).

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ – TSW - RVA - RIZIV – justitie

Verantwoordelijke rapportering
RSZ
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Actie 41: Ontwikkeling van een nieuwe structuur en verdere professionalisering van de Cel
Datamining RVA

De RVA zal de cel datamining, opgericht in de schoot van de Centrale controledienst herstructureren
met het oog op een verdere professionalisering.
Doel van deze professionalisering is om de reeds bestaande profielen gebaseerd op de technieken
datamining / datamatching verder te optimaliseren en nieuwe profielen gebaseerd op de techniek
van datamining te ontwikkelen met het oog op een nog efficiëntere aanpak van de fraude en het
misbruik van de werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen loopbaanonderbreking/tijdskrediet,
evenals het misbruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en om gebruik te maken van nieuwe
technieken die toelaten om nog gerichter selecties op te maken..

Indicator
Nieuwe structuur cel datamining RVA

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke rapportering
RVA

Actie 42: Datamining van de gerechtigde op een pensioenuitkering en een uitkering IGO
Door het linken van de gegevens van de eigen databanken en de externe databanken en met de
gegevensuitwisselingen met externe instanties, kan er werk gemaakt worden van een automatische
detectie van sociale fraude.
De bestaande automatische processen om onrechtmatige uitkeringen op te sporen werden in de
loop van 2017 – 2018 verfijnd. De studie om deze processen te verfijnen, wordt in 2019 verder
gezet. Overleg met de andere OISZ i.v.m. ‘best practices’ worden in dit kader ook opgestart in 2019.

Indicatoren:
Aantal verfijnde processen automatische detectie fraude met pensioenuitkering
Aantal overlegmomenten i.v.m. de best practices met andere OISZ

Betrokken actoren:
FPD

Verantwoordelijke rapportering:
FPD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 4: Verhogen van de slagkracht van de sociale
inspectiediensten
Operationeel objectief 4.1: Coördinatie tussen de diverse inspectiediensten verderzetten
en versterken (hervorming van de inspectiediensten)
Actie 43: Tolken op afstand

Indien bij een controle 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 afgenomen, worden diens identiteit en
hoedanigheid vermeld.
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 opvorderen van (dure) tolken ter plaatse.
De wet vereist niet dat de tolk 'lijfelijk' aanwezig is. Tolken op afstand met behulp van de algemeen
aanvaarde en gebruikte telecommunicatiemiddelen is dus niet in conflict met de wet.
Een eerste analyse in 2018 is positief waardoor het project in 2019 wordt verder gezet. In 2019
wordt het proefproject uitgebreid naar alle arrondissementscellen. Dit proefproject zal bestaan uit
minstens 2 controles waarbij er een beroep wordt gedaan op tolken op afstand.
Dit proefproject kan na een gunstige evaluatie en een analyse van de eventuele juridische
consequenties veralgemeend worden binnen de werking van SIOD

Indicator
Opgestart proefproject "tolken op afstand": minstens 2 controles in alle arrondissementscellen.

Betrokken actoren
SIOD –- arrondissementscellen

Verantwoordelijke rapportering
SIOD
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Actie 44: Efficiënter gebruik van digitale middelen en sociale media

De inspecteurs moeten beschikken over moderne en performante apparatuur (smartphone,
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 in ‘real time’ te consulteren tijdens een controle. Deze werkmethode zal
bijdragen tot o.a. het vermijden van overbodige discussies met de gecontroleerde ondernemingen
en individuen.

Indicator
Gerealiseerde beschikbaarheid van moderne en performante apparatuur voor de inspecteurs, om in
‘real time’ de noodzakelijke data te kunnen consulteren bij controles.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ – TSW - RVA - RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ – TSW – RVA - RIZIV

Actie 45: Implementatie voorstellen Experten Werkgroep “9 Werven”

In 2019 zal er, op voorstel van de nota van juni 2018 van de Experten – werkgroep "9 Werven”
verder geïnvesteerd worden in het verder uniformiseren en digitalisering van de backoffice van de
sociale inspectiediensten.
Het uniformiseren en digitaliseren bestaat uit:
- Het in productie stellen van uniforme, gedigitaliseerde formulieren die door alle sociale
inspectiediensten worden gebruikt;
- Uniforme toegangen tot DOLSIS, zowel voor de sociaal inspecteurs als voor het
administratief personeel van de sociale inspectiediensten;
- Het uitwerken van het platform ‘semafoor’ voor een uniforme, gedigitaliseerde
gegevensuitwisseling tussen de sociale inspectiediensten onderling en met andere
inspectiediensten, zowel federaal als regionaal (cfr. Begrotingsopmaak 2019 – zie bijlage 3)
Deze modernisering en digitalisering zal verder bijdragen tot het verhogen van de efficiëntie en van
het rendement van de sociale inspectiediensten in het kader van de sociale fraudebestrijding.

Indicator
Aantal nieuwe uniforme formulieren
Graad van ontwikkeling en uitbouw van het platform ‘semafoor’ , in vergelijking met de
vooropgestelde planning
Aantal uniforme toegangen DOLSIS voor sociaal inspecteurs en administratief personeel
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Betrokken actoren
Smalls – RSZ – RSVZ – TSW – RVA – RIZIV – DAG - SIOD

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 46: Trimestriële rapportering aan SIOD in het kader de strategische KPI’s, het jaarlijks
Actieplan en de financiële opbrengsten

De SIOD en de (inspectie)diensten waken erover dat de acties die beschreven worden in dit
Actieplan sociale fraudebestrijding 2019 trimestrieel gerapporteerd worden aan de betrokken
beleidscellen.
Daarnaast wordt er semestrieel gerapporteerd over de strategische KPI’s en de financiële
opbrengsten in het kader van de sociale fraudebestrijding op basis van een uniform
rapporteringsdocument.
In februari van elk jaar zal een jaarverslag “sociale fraudebestrijding”, dat is gebaseerd op de 3 pijlers
(strategische KPI’s, opvolging jaaractieplan en financiële opbrengsten), worden gepubliceerd na
voorafgaande goedkeuring door het strategisch comité.

Indicator
Pijler 1: Trimestriële rapportering voor de strategische KPI’s 2019
Pijler 2: Trimestriële rapportering voor het Actieplan sociale fraudebestrijding 2019
Pijler 3:Trimestriële rapportering financiële opbrengsten sociale fraudebestrijding 2019
2 x/jaar in september en februari wordt een stand van zaken m.b.t. de rapportering en opbrengsten
sociale fraudebestrijding meegedeeld aan het Strategisch comité
Jaarverslag 2019 in februari 2020 gepubliceerd.

Betrokken actoren
SIOD – RSZ – RSVZ - TSW - RVA – RIZIV - FDP

Verantwoordelijke rapportering
Elke betrokken instelling
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Actie 47: Optimaliseren trimestriële rapportering FPD

De verschillende diensten van de FPD, die betrokken zijn in de strijd tegen de sociale fraude, zullen
vanaf 2019 via een IT – toepassing een dossier kunnen aanmaken waarbij het traject van
behandeling, opvolging en resultaat op een geautomatiseerde manier in kaart wordt gebracht.
Met deze toepassing kan de FPD de rapportering inzake strategische KPI’s, opvolging actieplan
sociale fraudebestrijding en financiële opbrengsten verfijnen, zowel ten behoeve van het interne
management als ten behoeve van de betrokken beleids- en controle- instanties.

Indicator:
Opvolging van de strategische KPI’s, het actieplan en de financiële opbrengsten via een IT –
toepassing vanaf 2019

Betrokken actoren:
FPD

Verantwoordelijke rapportering:
FPD
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Operationeel objectief 4.2: Verbeterde samenwerking en gegevensuitwisseling tussen
diensten onderling en tussen diensten en andere actoren
Actie 48: Gegevensuitwisseling met de politiediensten

Tot op heden kan de politie gegevens inzake vermoedens van sociale fraude niet rechtstreeks
overmaken aan de sociale inspectiediensten. De data kunnen enkel overgemaakt worden via het
parket.
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.
Deze rechtstreekse uitwisseling is mogelijk volgens artikel 44/11/9, §2 van de Wet op het
politieambt, door het opstellen van een protocolakkoord over gegevensuitwisseling tussen de
bevoegde ministers, de bevoegde administraties en de bevoegde diensten mits voorafgaand advies
van het controleorgaan.
In 2019 wordt het protocol inzake de gegevensuitwisseling tussen politie en sociale
inspectiediensten ondertekend en geoperationaliseerd.

Indicator
Ondertekend protocol over gegevensuitwisseling tussen de federale gerechtelijke politie en de
lokale politie en sociale inspectiediensten, mee ondertekend door minister Jambon, Geens en
staatssecretaris De Backer.
Operationalisering van het protocol.

Betrokken actoren
Ministers Jambon en Geens, staatssecretaris De Backer – SIOD – bevoegde politiediensten – RSZ –
RSVZ – TSW – RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 49: Optimalisering samenwerking Dienst Administratieve Geldboeten en fiscus

Doel: betere invordering van de niet-betaalde administratieve geldboeten door middel van een
grondige samenwerking tussen beide diensten.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de machtigingsaanvraag die door FOD Financiën zal
worden ingediend bij het sectoraal comité voor de federale overheid.
Ondertussen ontving de DAG van de FOD Financiën een template met daarin de verplichte gegevens
nodig voor de elektronische overdracht van de invorderingsopdrachten en voor een correcte
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elektronische oplading in 180B/NFI (applicatie FOD Financiën niet-fiscale invordering). Deze
template werd intern naar de DAG dienst ICT verzonden ter nazicht.
Begin 2019 zal een vergadering belegd worden met de informaticadiensten van beide FOD’s, om alle
details te finaliseren zodat wij in de eerste helft van 2019 nog van start kunnen gaan met het
project.

Indicator
Graad van "betere invordering van de niet-betaalde administratieve geldboeten d.m.v. grondige
samenwerking tussen DAG en FOD Financiën".

Betrokken actoren
DAG (FOD WASO), FOD Financiën

Verantwoordelijke rapportering
DAG (FOD WASO) – SIOD

Actie 50: Uitbreiding e-PV tot beleidsdomein Justitie: elektronische uitwisseling van PV's
tussen de sociale inspectiediensten en Justitie

In 2015 werd onderzocht hoe het e-PV in sociale zaken optimaal geïmplementeerd kan worden,
zodat het ook in het beleidsdomein justitie kan worden aangewend.
In 2016 werd e-PV verder uitgebreid tot het beleidsdomein justitie, in het kader van de
informatisering van justitie. Deze uitbreiding is tweeledig: enerzijds de elektronische raadpleging van
de PV's en hun bijlagen in de databank e-PV door de arbeidsauditoraten (e-Consult) en anderzijds
het elektronisch overmaken van de gestructureerde gegevens van de ePV's , alsook de PDF van de
ePV's naar de secretariaten van de arbeidsauditoraten waardoor deze gegevens niet meer manueel
moeten worden ingebracht op de griffies voor het dossierbeheer van Justitie, wat een aanzienlijke
werk- en tijdsbesparing voor hen zal betekenen. In 2018 werd het project e – consult operationeel
voor alle arbeidsauditoraten.
Als gevolg hiervan moeten de inspectiediensten hun ePV’s niet langer op papieren drager en via de
post naar de arbeidsauditoraten sturen. Dit betekent een besparing op personeel, papier en
verzendingskosten.
In 2019 zullen de werkzaamheden in het kader van het elektronisch overmaken van de
gestructureerde gegevens van de ePV’s naar de griffies van de arbeidsauditoraten verder gezet
worden (naar de toepassing MACH binnen Justitie).
In 2019 zal er eveneens gewerkt worden aan de mogelijkheid om via de eigen applicatie MACH van
justitie een volledig geïntegreerd en geïnformatiseerd systeem binnen justitie over te gaan tot
consultatie van de ePV’s.
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Indicator
Ontwikkeling van een systeem waarbij het mogelijk is om gestructureerde gegevens van de ePV's ,
alsook de PDF van de ePV's naar de secretariaten van de arbeidsauditoraten te zenden
Ontwikkeling van een consultatiemogelijkheid van de ePV’s via het geïnformatiseerd systeem justitie
(MACH)

Betrokken actoren
DAG (FOD WASO) - FOD Justitie - minister Geens - staatssecretaris De Backer, SIOD – RSZ- RSVZ –
TSW – RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
DAG (FOD WASO)

Actie 51: Operationeel uitwerken van het project ‘single permit’ in samenwerking met de
federale en regionale bevoegde diensten

De procedure tot omzetting van de Richtlijn 2011/98/EU die een “gecombineerde vergunning”
(single permit) in het leven roept, moet het voor werknemers uit derde landen mogelijk maken om
via één enkele procedure een werk- en arbeidsvergunning te krijgen.
De federale bevoegde ministers zullen samen met de regionaal bevoegde ministers en in
samenwerking met de bevoegde administraties verder werken om de Richtlijn m.b.t. de ‘single
permit’ in Belgisch recht om te zetten.
Met het oog op de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland, zal
de RSZ in samenwerking met andere instanties (Gewesten, FOD BiZa, FOD BuZa, KSZ, RSVZ) het
zogenaamde “Single permit” project uitvoeren, waarbij een meer coherent zicht kan worden
bekomen op de diverse aanvragen van tewerkstellings-/beroepskaarten en/of -vergunningen door
buitenlandse werkgevers en/of werknemers van buiten de Europese Unie.
Tevens wordt het Limosakadaster uitgebreid met de gegevens m.b.t. de arbeidskaarten (Gewesten)
en verblijfsvergunningen (DVZ).

Indicator
Uitbreiding Limosakadaster uitgebreid met arbeidskaarten, verblijfsvergunningen en beroepskaarten

Betrokken actoren
Kabinetten Francken – Peeters - De Block – De Backer – Ducarme – Kabinetten regionale ministers
van Werk

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

46

Actieplan Sociale fraudebestrijding 2019

Actie 52: Samenwerking met de Regionale inspectiediensten in het kader van de controle van
de doelgroepverminderingen

De RSZ verbindt er zich toe om in 2019, in samenwerking met de Gewestelijke inspectiediensten en
via de exploitatie van de gegevens waarover zij beschikt, controletargets aan te leveren, waarbij
mogelijke misbruiken op vlak van het inroepen van Gewestelijke RSZ-doelgroepverminderingen
beter gecontroleerd zouden kunnen worden.

Indicator
Aantal aangeleverde controletargets inzake controle RSZ-doelgroepverminderingen aan de
Gewestelijke inspectiediensten.

Betrokken actoren
RSZ – regionale inspectiediensten

Verantwoordelijke rapportering
RSZ

Actie 53: Gemeenschappelijke controles met de Regionale belastingdiensten in de
transportsector (goederenvervoer over de weg)
De gespecialiseerde cellen “vervoer” van TSW en de inspectiedienst van de FOD Mobiliteit zullen in
2019, in samenwerking met hun collega’s van de bevoegde regionale belastingdiensten (Vlabel,
Brussel Fiscaliteit en Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie)
gemeenschappelijke wegcontroles uitvoeren.
De regionale belastingdiensten zullen in dit kader hun gegevens die betrekking hebben op de niet –
betaling van de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de in verkeerstelling en het
eurovignet ter beschikking stellen van de Sociale inspectiediensten en de inspectiedienst van de FOD
Mobiliteit om zo meer gerichte controles te kunnen uitvoeren.

Indicator
Aantal aangeleverde controletargets inzake controle goederenvervoer over de weg door
Gewestelijke belastingdiensten
Aantal gezamenlijke controledagen georganiseerd door de gespecialiseerde cel “Wegvervoer” TSW,
inspectiedienst TSW en de bevoegde Gewestelijke belastingdiensten

Betrokken actoren
TSW (Cel Wegvervoer) – inspectie FOD Mobiliteit – Gewestelijke belastingdiensten inspectiediensten

Verantwoordelijke rapportering
TSW
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Actie 54: Samenwerking en overleg met de Regionale inspectiediensten
In het kader van de hervorming van de SIOD en de sociale inspectiediensten, werd de Raad van
Partners afgeschaft.
Aangezien een gestructureerd overleg met de regionale inspectiediensten in het kader van de
sociale fraudebestrijding echter van cruciaal belang is, wordt vanaf 2019 voorzien dat deze
inspectiediensten systematisch uitgenodigd worden op de vergaderingen van de structurele
overlegcomités (werknemers – en zelfstandigenstelsel) die werden opgericht in de schoot van de
SIOD.
De regionale inspectiediensten worden vanaf 2019 ook ‘ ad hoc’ uitgenodigd voor de vergaderingen
van het overlegcomité Justitie indien er hierbij onderwerpen worden behandeld die persecuties
hebbenop de werking en/of organisatie van de regionale inspectiediensten.

Indicator
Aantal vergaderingen waarbij de regionale inspectiediensten zijn uitgenodigd

Betrokken actoren
SIOD – RSZ – RSVZ – TSW – RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
SIOD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 5: Bestrijden van grensoverschrijdende Sociale Fraude en
sociale dumping, inclusief verbeterde samenwerking in de strijd tegen Sociale
Fraude binnen Europese context (Europese en internationale maatregelen)
Operationeel objectief 5.1: Gezamenlijke en gerichte Europese aanpak van sociale
fraude en sociale dumping (incl. ondersteuning / versterking van actoren)
5.1.1. Nationale acties
Actie 55: Sociale dumpingcontroles

In 2019 worden minstens 700 controles uitgevoerd door de gespecialiseerde cellen van TSW, RSZ en
RSVZ met als doel de onwettig gedetacheerde werknemers en zelfstandigen op te sporen en
sanctioneren, die tewerkgesteld zijn op diverse arbeidsplaatsen.

Indicator
700 sociale dumpingcontroles in 2019, met als doel de onwettig gedetacheerde werknemers en
zelfstandigen op te sporen.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ - TSW

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 56: Fiscaal- sociale gegevensuitwisseling tussen fiscus en sociale inspectiediensten

Een vlotte doorstroming van gegevens van sociale zekerheid naar Fiscus en omgekeerd in het kader
van de strijd tegen detacheringsfraude / sociale dumping.
Er zal een dataminingsanalyse worden uitgevoerd op basis van fiscale gegevens die intern
beschikbaar zijn, meer bepaald internationale gegevens.
Er zullen ook bijkomende en meer uitgebreide toegangen worden gevraagd tot de toepassing Web
Dolsis om de analyse te bevestigen en de inspecties te ondersteunen bij de behandeling van
onderzoeken.
In samenwerking met de Kruispuntbank (KSZ) wordt de FOD Financiën verzocht het nodige te doen.
Het kunnen koppelen van de databanken (dumpgegevens) is hiervoor nodig. Een positief advies van
het Informatieveiligheidscomité is hiervoor vereist. Het principe van wederkerigheid is hiervoor
eveneens van belang.
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In 2018 werd een project m.b.t. de schuldvergelijking opgezet tussen de RSZ en de Fiscus. Dit
project leverde positieve resultaten op. Daarom wordt in 2019 tevens een project van
schuldvergelijking tussen het RSVZ en de Fiscus opgezet (cfr. Begrotingsopmaak 2019 – bijlage 3).

Indicator
Aantal opgestelde fluxen tussen FISCUS en RSZ - RSVZ - TSW - RVA - RIZIV m.b.t. fiscaal - sociale
gegevensuitwisseling
Aantal concrete gegevensuitwisselingen tussen de FISCUS en RSZ – RSVZ – TSW – RVA – RIZIV

Actoren
FOD FIN - KSZ – RSZ – RSVZ – TSW – RVA - RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ – TSW – RVA - RIZIV

Actie 57: Strijd tegen grensoverschrijdende fraude: sectorspecifieke aanpak Limosa zelfstandigen

De algemene meldingsplicht (Limosa-aangifte) voor zelfstandigen werd op vraag van Europa
omgevormd tot een verplichte meldingsplicht voor risicogevoelige sectoren (werken in onroerende
staat, vleessector en schoonmaaksector).
In dit kader zullen de cijfers die betrekking hebben op inbreuken zelfstandigen per sector worden
opgevolgd.

Indicator
Analyse en opvolging van 600 verdachte situaties (verdachte A1 of afwezigheid A1)
Jaarlijkse monitoring aangaande de zelfstandigen gecontroleerd binnen de risicosectoren opgesplitst
volgens Belgische en buitenlandse dienstverleners.

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke rapportering
RSVZ - SIOD
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Actie 58: Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland

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 zijn ziekenfonds 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.
De Dienst voor administratieve controle (DAC) van het RIZIV zet in 2019 de strijd tegen dit specifiek
soort fraude met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voort.

Indicator
Aantal controles in het kader van verblijf in het buitenland.

Betrokken actoren
RIZIV (DAC)

Verantwoordelijke rapportering
RIZIV (DAC)

5.1.2. Multilaterale en bilaterale acties
Actie 59: Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten: gemeenschappelijke
onderzoeken en verbeteren van structurele samenwerking tussen de inspectiediensten van
verschillende landen met het oog op een betere bestrijding van de grensoverschrijdende
fraude onder meer binnen Benelux

Een betere grensoverschrijdende samenwerking tussen de sociale inspectiediensten en de sociale
zekerheidsinstellingen van diverse lidstaten, 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.
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In 2019 zal er onder coördinatie van de SIOD minstens één gemeenschappelijk onderzoek met
minstens één inspectiedienst van een ander land georganiseerd worden.
Tot slot moeten er in 2019 gezamenlijke initiatieven worden genomen om tot gemeenschappelijke
workshops/ staff exchange te komen, onder meer met de landen waarmee een MOU en/of
bilateraal akkoord werd afgesloten.

Indicator
Aantal gemeenschappelijke onderzoeken (onder coördinatie van SIOD) met minstens één
inspectiedienst van een ander land.
Gemeenschappelijke workshops met landen waarmee een MOU en/of bilateraal akkoord werd
afgesloten.

Betrokken actoren
SIOD – RSZ – RSVZ - TSW – RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
SIOD
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Operationeel objectief 5.2: Meer coördinatie / samenwerking en gegevensuitwisseling
op Europees niveau
5.2.1. Nationale acties
Actie 60: Levensbewijs - BEX (bilateral exchanges)

Het levensbewijs wordt eenmaal per jaar naar elke gepensioneerde gestuurd die in het buitenland
woont. Dit document moet door de gepensioneerde ondertekend worden en 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 signalering 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 stopzetten van de betalingen voor 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.
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 FPD 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 over overlevingspensioen,
terugvorderingen na overlijden, …).
De FPD 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 gezinssamenstelling.

Indicator
In productiestelling van de gegevensuitwisseling met Italië inzake het levensbewijs begin 2019
Het aantal onderhandelingen met andere landen i.v.m. bilaterale uitwisselingen van sterftedata en
andere sociale gegevens in het kader van BEX (elektronisch en automatisch)

Betrokken actoren
FPD
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Verantwoordelijke rapportering
FDP

Actie 61: De bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1-attesten
optimaal benutten

In 2019 zal de FOD SZ, in samenwerking met de betrokken inspectiediensten, trimestrieel
rapporteren aan de bevoegde ministers m.b.t. het aantal concrete onderzoeken waarbij er
(vermoedens van) misbruiken inzake detachering en A1-attesten bestaan of zijn vastgesteld.
Tevens wordt opgenomen hoeveel hiervan finaal geleid hebben tot de intrekking van het A1
document en per sector.

Indicator
Trimestrieel rapport aan bevoegde ministers m.b.t. het aantal concrete onderzoeken waarbij er (een
vermoeden van) misbruiken inzake detachering en A1-attesten bestaan of vastgesteld zijn.
Trimestriële rapportering over het aantal ingetrokken A1-documenten per instelling en per sector.

Betrokken actoren
RSZ - RSVZ - FOD SZ

Verantwoordelijke rapportering
FOD SZ

5.2.2. Bilaterale en multilaterale acties
Actie 62: MOU, operationele overeenkomsten en sociale zekerheidsverdragen rond sociale
fraudebestrijding afsluiten en uitvoeren

De bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding, die gesloten werden met Nederland en
Frankrijk, alsook de MOU’s die met Bulgarije, Portugal en Slovakije afgesloten werden, zullen door
de verschillende FOD’s en OISZ verder uitgevoerd worden. De besprekingen met Litouwen en
Roemeniê werden eind 2018 opgestart. Concreet wordt gestreefd om tegen eind 2019 bij voorkeur
operationele samenwerkingsovereenkomsten te sluiten tussen de bevoegde (sociale)
(inspectie)diensten met de landen waarmee eerder een politiek bilateraal akkoord werd afgesloten.
Daarbij worden er concrete afspraken gemaakt op het vlak van gemeenschappelijke onderzoeken,
systematische (elektronische) gegevensuitwisseling, best practices, …
Op het vlak van het afsluiten van operationele samenwerkingsovereenkomsten lopen er momenteel
besprekingen met Polen, Luxemburg, Slovakije, Roemenië, Bulgarije, Nederland, Frankrijk, Litouwen,
Portugal, Griekenland, Noorwegen en Finland.
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Indicator
Aantal afgesloten MOU inzake sociale fraudebestrijding
Aantal samenwerkingsovereenkomsten of samenwerkingsafspraken (mondeling/schriftelijk) die
door de bevoegde sociale inspectiediensten en/of administraties zijn besproken en onderhandeld
Aantal ondertekende verdragen (inzake sociale fraudebestrijding) tussen België en andere landen
(EU of derdelanden)

Betrokken actoren
SIOD - RSZ – RSVZ – TSW – RVA - RIZIV – FPD (operationele akkoorden)
FOD WASO - FOD SZ (verdragen)

Verantwoordelijke rapportering
SIOD – FOD WASO – FOD SZ

Actie 63: Protocol met de bevoegde sociale inspectiediensten van de buurlanden inzake
controles in de land – en tuinbouwsector in de grensregio’s

Bepaalde fruit- en groentetelers in de grensstreek hebben grond in gebruik die deels gelegen is aan
de andere kant van de landsgrens, met Frankrijk, Nederland,…
Arbeidsrechtelijk stellen zich een aantal problemen. Ook in het geval van zeer korte buitenlandse
tewerkstelling (enkele dagen of weken per jaar), is het arbeidsrecht van het werkland van
toepassing. Ook alle cao’s incl. de loonbarema’s van dat land zijn van toepassing. Dit zorgt voor heel
wat administratieve rompslomp en geeft aanleiding tot fouten.
Daarom zal onderzocht worden of er protocollen gesloten kunnen worden met de bevoegde sociale
inspectiediensten van Frankrijk en Nederland die kortstondige grensoverschrijdende activiteiten
mogelijk maken zonder dat de arbeidswet van het desbetreffende land toegepast dient te worden.
Dit zal in lijn met de Europese regelgeving en in nauw overleg tussen de betrokken administraties en
sociale inspectiediensten gebeuren. Via een voorafgaandelijke meldingsplicht zouden misbruiken
voorkomen moeten kunnen worden.
Ook op het vlak van de sociale zekerheid zijn er heel wat administratieve lasten. Daarom zullen de
bevoegde sociale inspectiediensten de problematiek van de grensarbeid op administratief vlak in
het geval van kortstondige grensoverschrijdende activiteiten aankaarten bij hun Franse en
Nederlandse collega’s, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de werknemers. De pragmatische
oplossingen zullen in een samenwerkingsprotocol tussen de Belgische en de bevoegde Franse en
Nederlandse inspectiediensten bekrachtigd worden.
De RSZ zal daarenboven richtlijnen uitvaardigen om de administratieve lasten in het kader van de
aanvraagprocedure (sociale zekerheid) waar mogelijk te beperken.
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Indicator
Afgesloten protocol met Nederland en Frankrijk
Gepubliceerde richtlijnen m.b.t. de verlichting van de administratieve lasten in het kader van de
aanvraagprocedure (sociale zekerheid)

Betrokken actoren
RSZ – TSW

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – TSW

Actie 64: Opmaak van een multilateraal verdrag inzake sociale fraudebestrijding op Beneluxniveau

Zoals opgenomen in het Benelux-programma 2018-2020 zullen de (inspectie)diensten en het
Secretariaat-Generaal van de Benelux in 2019 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 (transportsector). Hierbij zal rekening
gehouden worden met de ‘lessons learned’ van de lopende samenwerking tussen de sociale
inspectiediensten binnen het kader van de Benelux.

Indicator
Ondertekend multilateraal “Verdrag sociale fraudebestrijding" voor grensoverschrijdende
samenwerking tussen sociale inspectiediensten, zoals opgenomen in het Benelux-programma 20182020.

Betrokken actoren
Benelux-secretariaat – SIOD – kabinet De Backer

Verantwoordelijke rapportering
SIOD

Actie 65: Uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van sociale
zekerheidsbijdragen en terugvordering van socialezekerheidsuitkering

Wanneer het zendland akkoord is met de intrekking van de detacheringsbewijzen A1 en de
betrokken werknemers/zelfstandigen aangegeven moeten worden aan de Belgische sociale
zekerheid dringt zich de vraag op, op welke manier de sociale zekerheidsbijdragen kunnen
aangegeven en betaald worden aan de RSZ/RSVZ.
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Er moet dan ook onderzocht worden hoe de grensoverschrijdende invordering van de sociale
zekerheidsbijdragen en terugvordering van uitkeringen op een efficiënte manier geïmplementeerd
kan worden, in het bijzonder in het kader van de EG-verordeningen nr. 883/2004 en 987/2009.
Een methodologie moet uitgewerkt worden.

Indicator
Uitgewerkte methodologie grensoverschrijdende invordering tegen eind 2019.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ - bevoegde vakministers

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – RSVZ

5.2.3. Europese acties
Actie 66: Totstandkoming en operationalisering van de “European Labour Agency”
België ondersteunt, zowel op politiek als op operationeel vlak het voorstel van de Europese
Commissie tot oprichting van een “European Labour Agency” (ELA).
Dit nieuwe orgaan zal bijdragen in de gemeenschappelijke strijd tegen grensoverschrijdende sociale
controles door de sociale inspectiediensten van de verschillende lidstaten.
De ‘best practices’ die er op Benelux – niveau bestaan inzake gemeenschappelijke controles en
gegevensuitwisseling moeten ook in dit kader een Europees vervolg krijgen.

Indicator
Graad van totstandkoming en operationalisering van ELA

Betrokken actoren
Kabinet De Block – De Backer – Peeters – Ducarme – SIOD - RSZ - RSVZ – TSW – RVA – RIZIV

Verantwoordelijke rapportering
FOD WASO
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Actie 67: Actieve medewerking aan het EU-project "Empact"

De RSZ en TSW werken actief mee aan het EU-project EMPACT, 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 b.v. het aanstellen van SPOC’s en voor het
uitwisselen van informatie en best practices tussen inspectiediensten.
In overleg met de Centrale Dienst Mensenhandel van de federale gerechtelijke politie (FGP) zal de
mogelijkheid onderzocht worden om relevante informatie uit de onderzoeken mensenhandel /
economische uitbuiting te delen.
Nuttige gegevens uit gevoerde onderzoeken mensenhandel of bijzondere verzoeken aan
overheidsinstanties uit andere lidstaten zullen, via de Federale Gerechtelijke Politie (DGSOC),
kunnen worden overgemaakt via het elektronisch platform SIENA van Europol. Met name tijdens de
Joint Action Days (zie onder) en in de eruit voortvloeiende onderzoeken zal deze werkwijze
maximaal worden toegepast, met het oog op optimale internationale gegevensuitwisseling en
samenwerking.
De RSZ en TWS zullen 2019 actief blijven meewerken aan relevante internationale initiatieven ter
bevordering van de multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van economische uitbuiting.
De RSZ en TSW zullen ook ingaan op voorstellen tot gezamenlijke actiedagen (Joint Action Days)
waarop meerdere EU-landen gelijktijdige controles in risicosectoren uitvoeren.

Indicator
Actieve medewerking aan relevante internationale initiatieven ter bevordering van de
multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van economische uitbuiting.
aantal controles tijdens de actiedagen (Joint Action Days), waarop meerdere EU-landen gelijktijdige
controles in risicosectoren uitvoeren.

Betrokken actoren
RSZ – TSW

Verantwoordelijke rapportering
RSZ – TSW
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Bijlage 1 : overzicht Plannen Eerlijke Concurrentie (PEC) – Partnerschapsovereenkomsten (PO) –
charters en protocollen
Plannen Eerlijke Concurrentie (PEC)
1
2
3
4
5
6
7
8

Bouwsector
Transportsector
Elektrotechnische sector
Schoonmaaksector
Land- en tuinbouwsector
Metaal- en technologiesector
Begrafenissector
Carwashsector

1
2
3
4
5
6
7
8

Vleesverwerkende sector
Taxisector
Transportsector
Bewakingssector
Verhuissector
Metaal – en technologiesector
Land – en tuinbouwsector
Garagesector

1
2
3
4
5

Charter Horeca
Protocol Justitie
Charter Ondernemers
Protocol SIOD – DVZ
Protocol SIOD – Vlaamse Regering over de samenwerking tussen hun diensten

Datum
08/07/2015
03/02/2016
07/09/2016
29/11/2016
17/02/2017
21/06/2017
05/07/2017
04/12/2017

Partnerschapsovereenkomsten (PO)

Datum
14/04/2012
20/01/2016
03/02/2016
27/09/2016
28/09/2016
21/06/2017
23/06/2017
04/12/2017

Charter / protocol

Datum
01/05/2016
14/12/2017
09/03/2018
08/05/2018
12/10/2018
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Bijlage 2 : overzicht van de EU – landen waarmee België een MOU, operationeel akkoord of
Verdrag inzake sociale fraudebestrijding heeft afgesloten
1. MOU (Memorandum of understanding)
ONDERTEKENDE MOU’S INZAKE SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING
NEDERLAND / LUXEMBURG
BULGARIJE
FRANKRIJK
POLEN
PORTUGAL
SLOWAKIJE

23/09/2015
4/10/2016
13/10/2016
7/12/2017
23/10/2017
23/102/2017

2. Operationele samenwerking : workshops en mondelinge afspraken
INSPECTIEDIENST
TSW/TWW/RSZ
TSW/TWW/RSZ
RSZ
RSVZ/TSW/RSZ/FOD SZ/SIOD*
FOD SZ/RSZ/RSVZ
TSW/RSZ/RSVZ/RIZIV/RVA/SIOD*
RSVZ/RSZ/FOD SZ
RSVZ/RSZ

LAND
POLEN
GH LUXEMBURG
SLOWAKIJE
POLEN
ROEMENIË
BULGARIJE
POLEN
NEDERLAND

DATUM
8/07/2008
8/07/2008
22/10/2015
14/03/2017
6/10/2017
1/12/2017
5/12/2017
3/05/2018

* rol SIOD: coördinatie en facilitering voor Belgische sociale inspectiediensten

3. Operationale akkoorden
1. ARBEIDSRECHT
INSPECTIEDIENST
TSW

LAND
FRANKRIJK
POLEN
LUXEMBURG
PORTUGAL
ROEMENIË

DATUM
8/05/2003
11/10/2007
7/07/2008
7/08/2009
10/09/2013

2. UITKERINGEN
INSPECTIEDIENST
RSVZ

LAND
VERENIGD KONINKRIJK
IERLAND

DATUM
21/10/2009
21/10/2009
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FRANKRIJK
NEDERLAND
NEDERLAND

RVA/RSZ

1/10/2010
13/10/2016
9/04/2018

4. Verdragen
4.1. Bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding

Verdrag inzake sociale fraudebestrijding
Frankrijk
Nederland / GHD Luxemburg*
GHD Luxemburg
Nederland



17/11/2008
16/12/2014
23/09/2015
23/09/2015

Verdrag van Luik betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoersinspectie
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4.2. Bilaterale coördinatieverdragen SZ en administratieve schikkingen

Bilateraal Coördinatieverdrag
Sociale Zekerheid
Ondertekening

Albanië
Algerije
Argentinië
Australië
Bosnië –
Herzegovina
Brazilië
Canada
Chili
Congo
Filippijnen
India
Israël
Japan
Kosovo
Macedonië
Marokko
Moldavië
Montenegro
Quebec
Sint - Maarten
Servië
Tunesië
Turkije
Uruguay
USA
Zuid – Korea

Inwerkingtreding

9/12/2013
27/02/1968
3/03/2010
20/11/2002
6/03/2006

1/01/2016
1/10/1969
1/01/2016
1/07/2005
1/06/2009

4/10/2009
10/05/1984
9/09/1996
3/05/1968
7/12/2001
2/11/2006
24/03/2014
23/02/2005
20/02/2018
13/02/20107
24/06/1968
18/02/2014
12/09/2012
9/06/2010
28/03/2006
22/04/1955
15/07/2010
28/03/2013
30/06/1997
11/04/2014
22/11/2006
19/02/1982
5/07/2006

1/12/2014
1/01/1987
1/11/1999
1/10/1971
1/08/2005
1/09/2009
1/06/2017
1/01/2007
/
1/06/2009
1/08/1971
/
1/01/2016
1/06/2014
1/11/2010
1/10/1955
1/09/2014
1/05/2017
1/04/2002
/
1/08/2009
1/07/1984
01/07/2009

Administratieve schikking

Clausule
Sociale
Fraudebestrijding
JA
NEEN
JA
NEEN
NEEN
JA
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
JA
NEEN
JA
NEEN
NEEN
JA
JA
JA
NEEN
NEEN
JA
JA
NEEN
JA
NEEN
NEEN
NEEN

Ondertekening

Inwerkingtreding

25/09/2015
16/02/1970
/
10/05/2005
4/11/2008

1/01/2016
1/10/1969
/
1/07/2005
1/06/2009

Clausule
sociale
fraudebestrijding
NEEN
NEEN
/
NEEN
NEEN

4/11/2008
10/05/1984
9/09/1996
/
10/12/2001
15/12/2008
/
14/09/2006
8/05/2018
19/03/2008
7/10/2004
/
20/05/2015
26/05/2014
18/09/2008
25/07/1957
10/04/2012
25/10/2015
30/06/1997
2/03/2016
19/12/2007
23/11/1982
8/01/2007

1/06/2009
1/01/1987
1/11/1999
/
1/08/2005
1/09/2009
/
1/01/2007
/
1/06/2009
1/01/2005
/
1/01/2016
1/06/2014
1/11/2010
1/10/1956
1/09/2014
1/05/2017
1/08/1997
/
1/08/2009
1/07/1984
1/07/2009

NEEN
NEEN
NEEN
/
NEEN
NEEN
/
NEEN
JA
NEEN
NEEN
/
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
NEEN
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Bijlage 3 : Begrotingsopmaak 2019 – begrotingsnotificatie 28 september 2018

STRIJD TEGEN DE SOCIALE FRAUDE

LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE

Sociale fraude

Fraude sociale

In de strijd tegen de sociale fraude zullen de volgende
maatregelen genomen worden om voor 2019 een
bijkomend netto rendement van 100 miljoen euro te
bereiken:

De zelfstandige helpers zullen opgenomen worden
in het register van werkende vennoten;

De datamining en datamatching in het stelsel van
de zelfstandigen wordt versterkt, met het oog op
het gericht opsporen en controleren van mogelijke
fraudeurs;

Er komt een fiscaal-sociale schuldvergelijking voor
het stelsel van de zelfstandigen;

De strijd tegen de aansluiting van fictieve
zelfstandigen wordt opgevoerd;

De RSZ wordt mee bevoegd om PV’s voor
verboden terbeschikkingstelling uit te schrijven,
waarna het betreffende dossier verder opgevolgd
zal worden door TSW (luik terbeschikkingstelling)
en RSZ (luik hoofdelijke aansprakelijkheid RSZschulden);

De RSZ zal beroep kunnen doen op een databank
van buitenlandse vennootschappen, in het kader
van de strijd tegen de sociale dumping. De
verkregen informatie zal gedeeld worden met de
andere sociale inspectiediensten en DVZ;

De versterking van de Dienst Administratieve
Geldboetes zal leiden tot extra inning van
administratieve geldboetes;

Het Stroomplan Antwerpen, dat op 01/09/2018
van start is gegaan, zal een bijkomende opbrengst
in de strijd tegen de sociale fraude genereren,
door deelname van de sociale inspectiediensten
aan gerichte multidisciplinaire controles;

Er wordt, op voorstel van de nota van 13/06/2018
van de Werkgroep 9 werven, geïnvesteerd in de
verdere uniformisering en digitalisering van de
backoffice van de sociale inspectiediensten, wat
een extra efficiëntie en bijkomend rendement in
de sociale fraudebestrijding zal genereren;

Gezien de jaarlijkse sterke meeropbrengsten in de
sociale fraudebestrijding in de voorbije 4 jaar,
wordt tevens een dergelijke toename verwacht in
2019;

Het administratief personeel bij TSW wordt
versterkt, zodat meer dossiers opgevolgd zullen
kunnen worden.

Dans la lutte contre la fraude sociale, les mesures suivantes
seront prises afin d’atteindre un produit net supplémentaire
de 100 millions d’euros pour 2019 :

Les aidants indépendants seront repris dans le
registre des associés actifs;

Le datamining et le datamatching seront
renforcés dans le régime des indépendants, en
vue de la détection et du contrôle ciblé
d’éventuels fraudeurs;

Il y aura une compensation fiscale-sociale pour le
régime des indépendants;

La lutte contre l’affiliation des faux indépendants
sera intensifiée;

L’ONSS sera également compétente pour établir
des PV sur des détachements interdits, et le
dossier en question sera ensuite suivi par CLS
(volet détachements) et l’ONSS (volet
responsabilité solidaire passif ONSS);

L’ONSS pourra faire appel à une banque de
données des sociétés étrangères, dans la lutte
contre le dumping social. Les informations reçues
seront partagées avec les autres services
d’inspection sociale et OdE;

Le renforcement du Service Amendes
Administratives entraînera plus de perceptions
d’amendes administratives;

Le Stroomplan Antwerpen, en vigueur depuis le
01/09/2018, engendrera des recettes
supplémentaires dans la lutte contre la fraude
sociale, par la participation des services
d’inspection sociale à des contrôles ciblés et
multidisciplinaires;

Sur proposition de la note du 13/06/2018 du
Groupe de travail 9 chantiers, on investira dans la
poursuite de l’uniformisation et la numérisation
du backoffice des services d’inspection sociale, ce
qui améliorera l’efficacité et mènera à un
rendement supplémentaire dans la lutte contre la
fraude sociale;

Vu l’important rendement croissant annuel dans la
lutte contre la fraude sociale les 4 dernières
années, une telle augmentation est également
attendue en 2019;

Le personnel administratif auprès de CLS est
renforcé, afin de pouvoir traiter plus de dossiers.

2019: + 102.000 kEUR opbrengsten sociale fraude

2019: + 102.000 kEUR recettes fraude sociale

63

