SIOD

Sociale Inlichtingenen Opsporingsdienst

Actieplan
Sociale Fraudebestrijding

2020

Inhoud
Voorwoord.............................................................................................................................................. 7
Inleiding................................................................................................................................................... 9
Traject.....................................................................................................................................................11
Actieplan 2019.................................................................................................................................. 11
Stakeholders..................................................................................................................................... 11
Risico-evaluatie................................................................................................................................. 12

Nieuwe ingrediënten.........................................................................................................................17
Overzicht van de type acties in het Actieplan 2020................................................................20
Overzicht per type actie................................................................................................................... 20
Overzicht per type fraude............................................................................................................... 20
Overzicht per fase in de handhavingsketen.................................................................................. 21

Strategisch Objectief 1: Verlagen van de lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid
van sociale fraude te doen afnemen....................................................................................................23

Strategisch Objectief 2: Eenvoudigere wetgeving en administratie om transparantie en
compliance te verhogen (incl. digitalisering).......................................................................................25
Operationeel objectief 2.1: Digitaliseren van processen........................................................... 25
Actie 1: Uitwerken mobiele applicatie MyDigitalAssistant (link “9 werven”) NEW.............. 25
Actie 2: Meldingen auto-evalueren via een mobiele applicatie NEW................................... 26
Operationeel objectief 2.2: Versterken van het wetgevend kader........................................... 27
Actie 3: Guidelines & Checklists: Actualiseren van bestaande – opstellen in nieuwe
sectoren/domeinen...................................................................................................... 27
Actie 4: De administratieve lasten verbonden aan de single permit NEW.......................... 28
Actie 5: S
 amenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging op het vlak van
Perceptiemeting “sociale fraudebestrijding” NEW.................................................... 28
Actie 6: Verlenging termijn voor terugvordering in geval van fraude bij de Federale
Pensioendienst (FPD).................................................................................................... 29

Strategisch Objectief 3: Vergroten van de pakkans.....................................................................31
Operationele doelstelling 3.1: Multidisciplinaire sectorale aanpak......................................... 31
Actie 7: Aantal vooropgestelde sectorale controles in het kader van SIOD-acties............. 31
Actie 8: Flitscontroles................................................................................................................. 34
Operationele doelstelling 3.2: Thematische aanpak.................................................................. 36
Actie 9: Controles in de grootsteden (inclusief mensenhandel)........................................... 36
Actie 10: C
 ontroles gericht op de opsporing van economische uitbuiting
en mensenhandel ...................................................................................................... 38
Operationele doelstelling 3.3: Stelselmatige aanpak consolideren......................................... 40
Pijler 1: Strijd tegen sociale fraude met sociale bijdragen (werknemersstelsel)...................... 40

3

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020

4

Actie 11: V
 erderzetten controles op spinconstructies, faillissementscarrousels “sociale
engineering” en publieke werkgevers...................................................................... 40
Actie 12: Onderzoeken bij de niet-erkende dienstverrichters.............................................. 40
Actie 13: Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers........................ 41
Pijler 2: Strijd tegen sociale fraude met sociale bijdragen (zelfstandigenstelsel)..................... 42
Actie 14: Strijd tegen niet-aangegeven arbeid bij zelfstandigen........................................... 42
Actie 15: Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen.......... 42
Actie 16: Opsporing en onderzoek van schijnaansluitingen in het statuut van de
zelfstandigen (gegevensuitwisseling RSZ)................................................................ 43
Pijler 3: Strijd tegen sociale fraude in het kader van de toepassing van het arbeidsrecht..... 44
Actie 17: Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen........................................................ 44
Actie 18: Misbruiken inzake uitzendarbeid............................................................................. 44
Pijler 4: Strijd tegen uitkeringsfraude............................................................................................ 45
Actie 19: Flitscontroles RVA (werkloosheidsuitkering)........................................................... 45
Actie 20: D
 oelgerichte onderzoeken bij de uitkeringsgerechtigden (werkloosheids – en
arbeidsongeschiktheidsuitkering)............................................................................ 45
Actie 21: Controles domiciliefraude (werkloosheidsuitkering)............................................. 46
Actie 22: Controle op misbruiken tijdelijke werkloosheid (werkloosheidsuitkering)......... 46
Actie 23: C
 ontroles cumul (werkloosheids/tijdskrediet-) uitkeringen met andere
inkomsten.................................................................................................................... 47
Actie 24: A
 nalyse van de e-PV’s van de sociale inspectiediensten op de impact recidive
“niet aangegeven arbeid” – uitkeringen (arbeidsongeschiktheidsuitkering)
door het RIZIV.............................................................................................................. 47
Actie 25: IGO-controle verblijfsbewijzen.................................................................................. 48
Pijler 5: Strijd tegen sociale fraude in het kader van de zorgverstrekkers................................ 49
Actie 26: Strijd tegen fictieve prestaties (zorgvertrekkers).................................................... 49
Operationele doelstelling 3.4: Multidisciplinaire stelselmatige aanpak.................................. 50
Actie 27: Onderzoeken schijnstatuten..................................................................................... 50
Actie 28: Gemeenschappelijke onderzoeken binnen de deeleconomieën
in het kader van de strijd tegen de schijnstatuten................................................. 50
Actie 29: Onderzoeken bij uitkeringsgerechtigden arbeidsongeschiktheidsuitkering op
basis van definitieve beslissingen RSZ of RSVZ inzake ‘niet-onderwerping’........ 51
Operationele doelstelling 3.5: Gebruik van technieken van datamining en
datamatching om gerichte controles uit te voeren...................................................................... 52
Actie 30: Gebruik van datamining + kwalitatieve norm bij bepalen van SIOD-acties......... 52
Actie 31: Datamining/datamatching binnen RVA en RSVZ NEW........................................... 54
Actie 32: D
 atamining van de gerechtigde op een pensioenuitkering
en een uitkering IGO.................................................................................................. 55

Strategisch Objectief 4: Verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten..........57
Operationele doelstelling 4.1: Coördinatie tussen de diverse inspectiediensten
verderzetten en versterken (hervorming van de inspectiediensten)......................................... 57
Actie 33: Uitbouw Kenniscentrum SIOD 2.0 NEW................................................................... 57
Actie 34: Implementatie voorstellen Experten Werkgroep “9 werven”................................ 58
Actie 35: Verbeteren methodologie Risico-evaluatie NEW.................................................... 59
Actie 36: Optimaliseren trimestriële rapportering FPD......................................................... 59

Actie 37: Samenwerking en overleg met de regionale inspectiediensten........................... 60
Operationele doelstelling 4.2: Verbeterde samenwerking en gegevensuitwisseling
tussen diensten onderling en tussen diensten en andere actoren........................................... 61
Actie 38: U
 itbreiding e-PV tot beleidsdomein Justitie: elektronische uitwisseling
van PV’s tussen de sociale inspectiediensten en Justitie....................................... 61
Actie 39: V
 erdere ontwikkeling e-Dossier: elektronische gegevensstroom vanaf
openen tot afsluiten dossier..................................................................................... 62
Actie 40: KSZ E-flux schuldrecuperatie 4e weg....................................................................... 62
Actie 41: Samenwerking en gegevensuitwisseling met de politiediensten......................... 63
Actie 42: Informatie-uitwisseling en samenwerking met de FOD Financiën....................... 65

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)..........................................................67
Operationele doelstelling 5.1: Gezamenlijke en gerichte Europese aanpak van
sociale fraude en sociale dumping (incl. ondersteuning/versterking van actoren)................. 67
Actie 43: Preventie binnen overheidsopdrachten NEW......................................................... 67
Actie 44: Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van
dataminingsmodellen................................................................................................68
Actie 45: Sociale dumpingonderzoeken................................................................................... 69
Actie 46: Strijd tegen grensoverschrijdende fraude: sectorspecifieke aanpak Limosa –
zelfstandigen...............................................................................................................69
Actie 47: Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland............... 70
Actie 48: E
 uropean Campaign to raise awareness around the benefits of declared work
NEW..............................................................................................................................70
Actie 49: Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten..................................... 71
Operationele doelstelling 5.2: Meer coördinatie/samenwerking en
gegevensuitwisseling op Europees niveau.................................................................................... 73
Actie 50: D
 e bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1-attesten
optimaal benutten......................................................................................................73
Actie 51: Levensbewijs - BEX (bilateral exchanges)................................................................ 73
Actie 52: Elektronische gegevensuitwisseling Frankrijk – RVA.............................................. 74
Actie 53: Uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van sociale
zekerheidsbijdragen en terugvordering van socialezekerheidsuitkering............75
Actie 54: T
 otstandkoming en operationalisering van de Europese Arbeidsautoriteit
(ELA) en verderzetting van de actieve deelname in het kader van Platform
Zwartwerk (UDW)........................................................................................................75
Actie 55: Programmatorische aanpak opstarten en uitbouwen NEW................................. 76
Programma: Big Data: analyse, uitwisseling & bescherming................................ 76
Programma: Frauduleuze economische migratie ................................................. 77

5

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020

Bijlage A:
Overzicht acties, controles, onderzoeken............................................................................................80

Bijlage B:
Overzicht Plannen Eerlijke Concurrentie (PEC) – Partnerschapsovereenkomsten (PO) –
charters en protocollen - Samenwerkingsakkoorden........................................................................81
Plannen Eerlijke Concurrentie (PEC).............................................................................................. 81
Partnerschapsovereenkomsten (PO)............................................................................................. 81
Charters, Protocollen & Samenwerkingsakkoorden.................................................................... 82
Checklists en Guidelines.................................................................................................................. 82

Bijlage C:

6

Overzicht van de EU–landen waarmee België een MOU, operationeel akkoord of
Verdrag inzake sociale fraudebestrijding heeft afgesloten...............................................................83
MOU (Memorandum of understanding)....................................................................................... 83
Operationele samenwerking: workshops en mondelinge afspraken........................................ 83
Operationele akkoorden................................................................................................................. 84
Arbeidsrecht................................................................................................................................ 84
Uitkeringen.................................................................................................................................. 84
Verdragen.......................................................................................................................................... 84
Bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding........................................................... 84
Bilaterale coördinatieverdragen SZ en administratieve schikkingen................................... 85

Bijlage D:
Lijst van de afkortingen..........................................................................................................................86

Voorwoord

7

De strijd tegen de sociale fraude wordt volop gevoerd. Het is een strijd voor de schermen, met
onder meer 10.000 gemeenschappelijke SIOD-controles van de 5 sociale inspectiediensten per
jaar, maar ook en vooral een strijd achter de schermen. Het is een kwestie van samenwerking
tussen justitie, politie, sociale inspectiediensten en andere organen, van internationale
samenwerking en gegevensuitwisseling en van overleg en informatie-uitwisseling met de sociale
partners.
Van begin 2015 tot midden 2019 bracht deze strijd 1,1 miljard euro op aan de federale overheid.
725 miljoen euro uit sociale bijdragefraude (werkgevers), 279 miljoen euro uit uitkeringsfraude
(burgers) en 47 miljoen euro bij zorgverstrekkers en uit administratieve geldboetes. Daarnaast
werden er de voorbije 2,5 jaar 207 miljoen euro lonen voor werknemers geregulariseerd.
Met de hervorming van de sociale inspectiediensten werd beslist om de strategische
en coördinerende rol van de SIOD te versterken, onder meer via de uitbouw van een
wetenschappelijk onderbouwd kenniscentrum sociale fraude. Sinds 1 mei 2019 werd er een
fulltime manager, Bart Stalpaert, aangesteld, die de interne samenwerking en strategische visie
verder moet uitwerken.

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020

Het actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 dat hier voorligt, werd opgesteld door deze
vernieuwde SIOD. Er kwam een wetenschappelijke onderbouw met een risicoanalyse van
de belangrijkste fraudefenomenen - sociale dumping, zwartwerk, sociale bijdragefraude,
mensenhandel en economische uitbuiting, grootstedenproblematiek en domiciliefraude – en er
kwam meer focus in het actieplan, met 55 gerichte acties.
Nieuw dit jaar is bijvoorbeeld de aandacht voor de sociale uitbuiting in de sector van de
nagelstudio’s. Er wordt ook verder werk gemaakt van de bestuurlijke handhaving in de
grootsteden, met de nodige checks & balances in de wetgeving. Er wordt verder geïnvesteerd
in de digitalisering van de backoffice, met onder meer een mobiele applicatie die de
sociaal inspecteurs alle nodige informatie verschaft tijdens controles. En de internationale
samenwerking wordt opgedreven, met de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit, waar België 3
sociaal inspecteurs in de domeinen sociale zekerheid, werk en uitkeringen zal afvaardigen.
In deze periode van lopende regeringszaken wordt er dus niet stilgezeten, maar wordt er verder
werk gemaakt van een eerlijke economie met een kordate handhaving en een efficiënte sociale
bescherming. Elke euro die we in de strijd tegen sociale fraude kunnen invorderen, is een zegen
voor de ondernemers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en overheid, die zo correct beloond
kunnen worden voor hun inspanningen.
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Philippe De Backer
Minister voor Bestrijding van de sociale fraude

Inleiding
Het actieplan 2020 met als titel ‘Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’ is het resultaat
van een actieve en constructieve bijdrage van de volgende instellingen en diensten:
¨¨Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
¨¨Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
(TSW);
¨¨Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
¨¨Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
¨¨Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering – Dienst voor Administratieve
Controle (RIZIV-DAC) & Dienst voor Geneeskundige Controle (RIZIV-DGEC)
¨¨Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
¨¨Federale Pensioendienst (FPD).
Dit actieplan werd opgesteld in toepassing van artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek en
houdt rekening met de beschikbare marges van elke inspectiedienst, die men maximaal wil
optimaliseren. Dit actieplan heeft de ambitie om een overzicht te geven van de prioritaire
acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, de sociale
bijdragen en ook sociale uitkeringen te bestrijden.
Er dient op te worden gewezen dat de inspectiediensten ook moeten instaan voor andere
taken dan enkel de strijd tegen de sociale fraude (vb. bescherming van de werknemers/sociaal
verzekerden, informatie aan de burger, sociaal overleg, ondersteuning van de instelling, enz.).
Er werd een aanvang gemaakt met een Risico-evaluatie om het actieplan meer te onderbouwen
zoals het Rekenhof in haar studie1 naar voor heeft gebracht Deze risico-evaluatie oriënteert de
acties in de richting van de prioritaire fraudefenomenen.
De prioritaire acties worden weergegeven volgens de 5 strategische doelstellingen:
¨¨Strategisch Objectief 1 verwijst naar de verlaging van de lasten op arbeid om de
aantrekkelijkheid van sociale fraude te doen afnemen.
¨¨Strategisch objectief 2 geeft een overzicht van de actiepunten die betrekking hebben op
eenvoudigere wetgeving en administratie met als doel de transparantie en de compliance
te bevorderen.
¨¨Strategisch objectief 3 herneemt de prioritaire acties uitgevoerd in bepaalde
domeinen door meerdere inspectiediensten. Het betreft onder meer acties waarbij een
multidisciplinaire aanpak een meerwaarde oplevert. Het geeft eveneens een overzicht van
de specifieke prioriteiten bij de verschillende (inspectie-)diensten die gericht zijn op de
strijd tegen de sociale fraude binnen een bepaald stelsel of thema.
¨¨Strategisch objectief 4 omvat de acties die de slagkracht van de sociale inspectiediensten
willen verhogen.
¨¨Strategisch objectief 5 handelt over de strijd tegen de sociale dumping.

1 “ Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping”, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2017
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Het actieplan viseert zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD) alsook de (inspectie-)diensten.
Dit plan vormt tevens het geïntegreerd actieplan “sociale fraude” van de Regering, zoals
vooropgesteld in het Regeerakkoord2.
Wat de arrondissementscellen betreft, streeft dit actieplan, in overleg met de Raad van
Arbeidsauditeurs en met het College van Procureurs-generaal, een betere harmonisatie van de
acties van de arrondissementscellen na zonder daarbij afbreuk te doen aan hun autonomie.
Dit actieplan kan maar correct worden gerealiseerd voor zover de noodzakelijke middelen ter
beschikking worden gesteld. Voor nieuwe initiatieven zullen de gebruikelijke procedures gevolgd
worden.
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2 https://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf p54

Traject
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft als taak om jaarlijks het operationeel
plan voor te bereiden zoals bepaald binnen artikel 3 van het Sociaal Strafwetboek. De SIOD
vertrekt hierbij niet vanaf een wit blad, maar probeert verder te werken op basis van voorgaande
initiatieven en in te spelen op nieuwe fraudefenomenen.
Het traject dat heeft geleid tot het actieplan 2020 is het resultaat van 3 informatiebronnen die
gebruikt worden als input:
¨¨Actualisering en evaluatie van het actieplan 2019
¨¨Een bevraging van de stakeholders
¨¨Een risico-evaluatie van de actuele fraudefenomenen.
Deze input werd vervolgens ingepast binnen de 5 bestaande strategische objectieven:
¨¨SO1: Lagere lasten op arbeid
¨¨SO2: Eenvoudigere wetgeving en administratieve vereenvoudiging
¨¨SO3: Hogere pakkans
¨¨SO4: Meer slagkracht voor de sociale inspectiediensten
¨¨SO5: Grensoverschrijdende sociale fraude
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Actieplan 2019
Het actieplan wordt trimestrieel geëvalueerd door de SIOD en haar partners. Werkgroepen
worden opgestart en bepaalde definities, acties, etc. worden aangescherpt. De SIOD vindt het
belangrijk om ook te kunnen verder bouwen op de vorige actieplannen, keuzes, projecten, …
Als start wordt begonnen met een actualisering van het voorgaande actieplan. Hierdoor kan
er ook een bepaalde continuïteit worden gewaarborgd op het terrein en ligt dit in lijn met de
strategische doelstellingen van de Regering inzake de strijd tegen de sociale fraude.

Stakeholders
Het actieplan 2020 is eveneens gebaseerd op input vanuit de diverse stakeholders van de SIOD.
Alle stakeholders zijn daartoe op verschillende manieren bevraagd. Zo werd een online bevraging
uitgevoerd bij de partners van het Structureel Overlegcomité3. Deze bevraging gebeurde in
samenwerking met de Federale Politie4 en diende deels als input voor de risico-evaluatie (zie
infra). Daarnaast werd aan de partners van het actieplan 2019 een actualisering van actiepunten
uit het actieplan 2019 gevraagd (zie supra). De (formele en informele) contacten met de sociale
partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de academische wereld dienen eveneens
als input voor het actieplan 2020. De SIOD is tevens een netwerkorganisatie waarbij het de vinger
aan de pols wenst te houden van haar verschillende stakeholders.

3 D
 eze zijn de federale en regionale inspectiediensten, justitie (procureur-generaal aangesteld door het College van ProcureursGeneraal en vertegenwoordiger van de Raad van Arbeidsauditeurs) en de Dienst Administratieve Geldboeten van de FOD
WASO.
4 D
 e Federale Politie gebruikt de bevraging voor het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld (NPVB). Dit is een intern document
dat dient als een basis voor het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) alsook de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV). Door samen te
werken met de Federale Politie worden de diensten slechts eenmaal bevraagd in plaats van tweemaal.
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In het traject wordt tevens advies verstrekt door de NAR, HRZKMO, ABC en de Raad van
Auditeurs. Het wordt gevalideerd door het Strategisch Comité van de SIOD en de Ministerraad.
Het voorliggend actieplan vormt het resultaat hiervan.

Risico-evaluatie
Als derde stroom heeft de SIOD een strategische risico-evaluatie5 uitgevoerd ten einde de
prioritaire fraudefenomenen te identificeren en te rangschikken. Het Rekenhof heeft in haar
studie gewezen op de zwakke onderbouw van het actieplan sociale fraudebestrijding. Om dit
onder meer te verhelpen werd door SIOD een risico-evaluatie uitgevoerd a.d.h.v. een survey.
Hiertoe heeft de SIOD gebenchmarkt met de Inspectie Sociale Zaken en Werk (SZW) te Nederland
en de FOD Economie in België6. Tevens werd inspiratie gehaald uit de ervaring van de politie met
een programmatorische aanpak van fenomenen. De risico-evaluatie bestaat uit zes stappen, die
ondergebracht worden in drie resultaatgebieden (zie Figuur 1).
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Risicobeweging
Bepalen risico’s
Beschrijven risico’s
Kwantiﬁceren

Identiﬁcatie

Wetgeving

Rangschikking
risico’s
Kleuren risico’s
o.b.v. sectoren

Prioritisering

Figuur 1: Schema risico-evaluatie

5 E
 en andere term hiervoor is risico-evaluatie: een proces waarbij prioriteiten worden aangeduid op basis van een rangschikking
en vergelijking van risico’s (Vander Beken, 2015).
6 D
 eze methodologie wordt voor de eerste maal ingevoerd, waardoor de SIOD stappen zal ondernemen om ze te optimaliseren.
Desalniettemin heeft deze eerste aanzet solide resultaten opgeleverd, die in dit actieplan geïntegreerd zijn

Identificatie
Stap 1: Bepalen risico’s
Op basis van het actieplan 2018 werden twee lijsten opgesteld van mogelijke risico’s (i.e.
fraudefenomenen): 1 lijst met 11 fraudefenomenen binnen thema’s en 1 lijst met 30
fraudefenomenen binnen stelsels7. Voor de fenomenen in beide lijsten werden vragen
geformuleerd in de survey.

Stap 2: Beschrijven risico’s
De risico’s zijn niet op voorhand door de SIOD beschreven. Men opteerde ervoor om twee tot vier
fraudefenomenen8 door de experts op het terrein, zijnde de respondenten, te laten beschrijven
a.d.h.v. diverse vragen. Op basis hiervan werden voor alle besproken fraudefenomenen fiches
opgesteld (zie Figuur 2).
Omvang fenomeen
Omschrijving type fraude

Beschrijving
fraude

Criminele raakvlakken en ernstige en georganiseerde criminaliteit
Betrokkenen: aantal en proﬁel
Geldstromen naar het buitenland
Externe invloeden op het fenomeen
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Preventie
Detectie

Methodologie
van
Handhaving

Controle

HANDHAVINGSKETEN

Sanctionering
Invordering

Nut multidisciplinaire samenwerking

Actoren

Actoren met wie er meer moet worden samengewerkt

Figuur 2: Inhoud fraudefenomeenfiches
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O
 nder een thema wordt een fraudefenomeen verstaan waar er grote samenhang is tussen bepaalde risico's die verspreid
over verschillende sectoren en stelsels voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn sociale dumping en fraude met sociale
zekerheidsbijdragen. Onder stelsel wordt onder meer bv. het sociaal zekerheidsstelsel van zelfstandigen, werknemers en
werkgevers maar ook rechthebbenden op uitkeringen als het arbeidsrecht verstaan. Via een stelselmatige aanpak kan
de klemtoon worden gelegd op iedere wetgeving afzonderlijk waarrond een stelsel is georganiseerd. Voorbeelden van
fraudefenomenen binnen stelsels zijn schijnwerknemers, schijnzelfstandigen, misbruik uitzendarbeid.
D
 e beperking tot vier fraudefenomenen is ingegeven vanuit beheersbaarheid.
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Stap 3: Kwantificeren – dimensies van risico’s bepalen
De SIOD en de Federale Politie hebben vier criteria voorgesteld om de fraudefenomenen te
scoren en te ranken: (1) omvang, (2) evolutie, (3) problematische aanpak en (4) actualiteit.
Omwille van het ontwerp van de survey werd enkel de lijst met 11 fraudefenomenen beoordeeld
op de vier criteria9. De scores van alle respondenten op omvang, evolutie en problematische
aanpak werden opgeteld, op basis waarvan het relatief gewicht van de fenomenen werd
berekend (uitgedrukt in percentage). De lijst met 30 fraudefenomenen binnen stelsels werd enkel
op omvang en actualiteit beoordeeld10. Op basis van deze score werd een eerste rangschikking
van de fraudefenomenen opgesteld (zie verder stap 5).
In aanvulling op de score van fraudefenomenen door de respondenten, heeft ook de SIOD de elf
fraudefenomenen gerangschikt op basis van 12 extra dimensies11.

Risicoweging
Stap 4: Wegen van risico’s op basis van scores

14

Aan elk van de 12 dimensies die door de SIOD gerangschikt werden, werd een gewicht van 1
tot 3 gegeven, dat het belang van de dimensie weerspiegelt12. Vervolgens werd de score op elke
dimensie (stap 3 SIOD) vermenigvuldigd met het gewicht dat aan elke dimensie werd gegeven.
Daarna worden alle gewogen scores per fenomeen opgeteld om tot een globale fenomeenscore
te komen. Hierna wordt het relatief gewicht van elk fraudefenomeen berekend (uitgedrukt in
percentage). Gebruikte formules:
(SD1 x GD1) + (SD2 x GD2) + … + (SD12 x GD12) = GS13f
RGf = GSf / GS14
Aldus wordt een rangschikking van de fenomenen voorgesteld (zie stap 5) en bekomt men een
gewogen lijst fraudefenomenen.

9

10

11

12
13
14

V
 oor de elf fenomenen werd aan de respondenten gevraagd ze een score te geven op een Likert-schaal van 1 tot 5 op de
criteria omvang en problematische aanpak. Evolutie werd eveneens bevraagd op een Likert-schaal. Er werd een niet-vantoepassing antwoordmogelijkheid voorzien voor het geval de respondent onvoldoende expertise had in een fenomeen om
het een score te geven. In dit geval werd een score van 0 gegeven. De scores op evolutie werden gestandaardiseerd zodat ze
even sterk meetelden als omvang en problematische aanpak. Dit was nodig omdat er met twee verschillende schalen werd
gewerkt: een van 0-5 en een van 0-3.
O
 m de vragenlijst beheersbaar te houden, werd de lijst met 30 fraudefenomenen op een andere wijze voorgelegd. De
respondenten werden gevraagd om de vijf fenomenen aan te kruisen die het meest belangrijk waren in termen van
omvang. Op basis daarvan werd een rangschikking gemaakt van de fenomenen die het meest aangeduid werden als meest
omvangrijk. De hoogst gerangschikte fenomenen vertonen sterke overeenkomsten met de fenomenen die het hoogst scoorden
op de rangschikking op basis van relatief gewicht (zie hierboven).
D
 eze rangschikking is gebaseerd op de risicoanalyse zoals uitgevoerd door de FOD Economie. De dimensies zijn:
veiligheidsrisico, betrokken risicogroepen, bedreiging eerlijke concurrentie, grootte sector, aantal klachten, nieuwe wetgeving,
nieuwe beleidsinitiatieven, resultaten vorige campagnes, pers/mediabelangstelling, internationale context/belang, sociale
partners en politieke prioriteit (zie bijlage voor uitleg dimensies). Een hoge score op elk van deze dimensies weerspiegelt een
hoger risico op fraude.
D
 e weging is gebaseerd op de weging van de FOD Economie.
W
 aarbij SD1 = Score Dimensie 1; GD1 = Gewicht Dimensie 1; GSf = Globale Score fenomeen.
W
 aarbij RGf = Relatief Gewicht fenomeen; GS = Globale Score (= optelsom van GSf1 t.e.m. GSf12).

Prioritisering
Stap 5: Risico’s rangschikken
Stap 3 en stap 4 hebben aanleiding gegeven tot een eerste rangschikking door respectievelijk
de respondenten en door de SIOD. In de vijfde stap werd een definitieve rangschikking van de
fenomenen berekend aan de hand van een formule:
((RGP*2) + RGS)/3 = RGF15
Er werd ervoor gekozen om het oordeel van de respondenten tweemaal zo zwaar te laten
meetellen als de weging door de SIOD, gelet op hun kennis van het veld.

Stap 6: Risico’s indelen op basis van sectoren
In een laatste stap worden de prioritair gerangschikte fenomenen - met de nodige aandacht meegenomen in het actieplan. De top 3 van prioritair gerangschikte fenomenen zijn (1)
sociale dumping en niet-aangegeven arbeid, (2) fraude met sociale zekerheidsbijdragen en (3)
mensenhandel en economische uitbuiting. Indien we dit uitbreiden naar een top vijf, komen daar
grootstedenproblematiek en domiciliefraude bij (zie Figuur 3).
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Figuur 3: Resultaat risico-evaluatie
De prioritair gerangschikte fenomenen kunnen worden gekoppeld aan programmawerking
(inclusief controles) en aan sectoren. De koppeling aan programmawerking houdt in dat er
een programma wordt uitgewerkt voor de hoogst gerangschikte fraudefenomenen. Onder
programma wordt verstaan: een geheel van projecten die hetzelfde doel nastreven. Een
programma is wenselijk om de specialistische kennis (experten) bij elkaar te brengen maar ook
omwille van de bestuurlijke complexiteit, nl. het samenbrengen en coördineren van verschillende
actoren rond een specifiek gemeenschappelijk doel. Het samenbrengen en coördineren van
de verschillende projecten in de richting van het gewenst strategisch doel is noodzakelijk. De
koppeling aan sectoren houdt in dat er per fenomeen geanalyseerd wordt in welke sectoren
het fenomeen zich hoofdzakelijk voordoet en bijgevolg meer gewicht moeten krijgen binnen
de acties. Vervolgens wordt aan de hand van business kennis het totaal aantal controles per
fenomeen verdeeld over de sectoren waarin het fenomeen zich het meest voordoet.

15 W
 aarbij RGP = Relatief Gewicht Partners (= het relatief gewicht per fraudefenomeen zoals berekend op basis van de scores
van de respondenten in de survey); RGS = Relatief Gewicht SIOD (= het relatief gewicht per fraudefenomeen zoals berekend op
basis van de scores van de SIOD); en RGF = Relatief Gewicht Fraudefenomeen.
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De prioritair gerangschikte fenomenen verdienen extra aandacht binnen het actieplan 2020.
Bestaande acties moeten worden aangescherpt en/of nieuwe moeten worden ontwikkeld. Deze
uitwerking vindt hoofdzakelijk plaats binnen de vooropgestelde SIOD-acties (zie SO3) waarbij een
herweging t.o.v. 2019 plaatsvindt. Er kan geopteerd worden om meer in te zetten op bepaalde
onderdelen van de handhavingsketen (i.e. preventie, detectie, controle, sanctionering en
invordering) naargelang het fraudefenomeen. Evenzeer kan geopteerd worden voor een mix aan
interventies (de zogenaamde interventiemix – zie infra). Tenslotte kan een programma worden
ontwikkeld om een bepaald fenomeen holistisch en integraal te gaan benaderen en zodoende te
bestrijden. Multidisciplinair samenwerken, gegevensuitwisseling en snelheid van optreden zijn
hierbij kritische succesfactoren.
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Nieuwe ingrediënten
Interventiemix
Criminele organisaties/overtreders

Opsporing (strafrecht)

Notoire overtreders

Harde bestuursrechtelijke handhaving:
stillegging, hoge dwangsommen en boetes

Willen zich niet aan de wet houden

Regulier toezicht en handhaving:
boetes, waarschuwingen

Willen zich aan de wet houden
maar kunnen dat (nog) niet

Zelﬁnspectietools

Willen en kunnen zich aan de wet
houden, goed werkgeverschap

Voorlichting

Certiﬁcatie

Brancheondersteuning
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Figuur 4 werkgeverspiramide
De werkgeverspiramide geeft aan de linkerzijde verschillende types werkgevers weer, naargelang
hun motivatie om zich aan de regelgeving te houden. Aan de basis van de piramide bevinden
zich de werkgevers die zich aan de wet willen en kunnen houden. De meeste werkgevers
vallen binnen deze categorie. Helemaal bovenaan de piramide bevinden zich werkgevers die
zich wetens en willens niet aan de regelgeving houden, de zogenaamde criminele werkgevers.
Daartussen bevinden zich werkgevers die zich aan de wet willen houden, maar dit (nog) niet
kunnen (bv. door gebrek aan kennis), werkgevers die zich niet aan de wet willen houden en
werkgevers die de regelgeving af en toe bewust overtreden. Dit model kan ook toepast worden
op zelfstandige ondernemers (zonder personeel).
Uit de wetenschappelijke literatuur en benchmarking blijkt het belangrijk om interventies te
koppelen aan motieven en karakteristieken van overtreders en overtredingen16. Dit wordt
weergegeven in de rechterzijde van de figuur. Hoewel hier uiteraard uitzonderingen op bestaan,
is de algemene regel dat de meeste inspectie-aandacht en de zwaarste interventies en straffen
voorbehouden zijn voor de werkgevers die hoger staan in de piramide. Om dit efficiënt te kunnen
uitvoeren, is een integrale aanpak nodig, waarbij aandacht nodig is voor multidisciplinaire
samenwerking.
Het betekent ook dat er nood is aan een mix van verschillende interventies, die verdeeld zijn over
de stappen uit de handhavingsketen. Concreet betekent dit dat elke overtreder onderhevig is aan
zowel preventie, detectie, opsporing, sanctionering en invordering. Welke specifieke maatregel
16 Z
 ie de theorie van responsieve regulering van Ayres en Braithwaite (1992) en het meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie
SZW.
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wordt opgelegd, is echter afhankelijk van de reden en karakteristieken van overtreding17. Deze
interventiemix komt ook tot uiting in de uitgevoerde survey: de respondenten geven een breed
gamma aan bestaande interventies aan voor de besproken fraudefenomenen. Het gebruik van
een interventiemix betekent kiezen voor een gedifferentieerde aanpak van overtreders.
De grootstedenproblematiek kan hier als illustratie dienen. De grootstedenproblematiek wordt
gekenmerkt door de verwevenheid tussen de legale, ondergrondse en illegale economie, door
een amalgaam aan legale, informele en illegale activiteiten (bv. niet-aangegeven tewerkstelling,
prostitutie, mensenhandel, drugshandel). Gelet op de criminele aard van de activiteiten is
een harde aanpak nodig. Voor deze problematiek is een strafrechtelijke aanpak alleen echter
niet voldoende. Deze problematiek behoeft eveneens een bestuurlijke aanpak. Deze houdt
in dat een lokaal bestuur in overleg met strafrechtelijke, private en fiscale partners op een
geïntegreerde en integrale manier vermijdt om de ingroei van georganiseerde criminaliteit
op lokaal niveau te faciliteren. Bestuurlijke handhaving heeft tot doel om georganiseerde
criminaliteit te voorkomen, door middel van vooral preventieve tussenkomsten en maatregelen.
Het is complementair aan de strafrechtelijke handhaving van criminaliteit. Voorbeelden zijn het
intrekken van vergunningen, het opleggen van bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke sancties
(cf. interventiemix).
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De SIOD is zich bewust dat bepaalde fraudefenomenen niet enkel met controles op het terrein
kunnen worden bestreden.
Concreet zullen er nieuwe accenten worden gelegd binnen de handhavingsketen en meer
specifiek rond preventie en detectie om adequaat en integraal bepaalde fraudefenomenen aan
te pakken. Een mix aan interventietechnieken draagt bij tot een hogere impact van de ingezette
capaciteit.

Programmawerking
Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te
behalen, kan geopteerd worden om te werken met een programma. Een programma kan
meerdere verschijningsvormen hebben. Het kan bestaan uit een aantal acties die overheen
enkele jaren evolueren of uit een mix van acties die worden samengenomen en gezien hun
onderlinge verwevenheid de nodige coördinatie vergen om zo effectief mogelijk te kunnen
worden uitgevoerd.
Gezien deze aanpak nieuw is, wordt gekozen om eerst op korte termijn de tweede piste
te hanteren, namelijk een mix van acties samen te nemen om vervolgens binnen de
programmawerking synergieën te ontdekken die leiden tot het effectief inzetten van de schaarse
middelen en de grootste risico’s op het terrein aan te pakken.

17 Z
 o zullen er andere maatregelen genomen worden voor mensen die de wet wel willen volgen maar dit niet kunnen (bv.
omwille van onwetendheid) dan voor mensen die wetens en willens frauderen. In dezelfde lijn zullen de maatregelen voor
herhaalde overtreders verschillen van deze voor personen of ondernemingen die voor de eerste keer een overtreding begaan.

Evidence Based
Een belangrijke doelstelling betreft het evidence-based werken. Hieronder wordt verstaan: het
werken op basis van empirische evidentie. Empirische evidentie omvat bijvoorbeeld recente
onderzoeksresultaten en professionele expertise van mensen op het terrein. Evidence-based
werken betekent concreet dat beslissingen genomen worden op basis van de meest recente
en kwaliteitsvolle informatie die voorhanden is. Een van de manieren om dit te bekomen, is
de uitwerking van een Kenniscentrum. Binnen de SIOD wordt dan ook een Kenniscentrum
opgestart, waarbij zowel de interne als externe expertise wordt gebundeld, ontwikkeld en
gevaloriseerd. Het Kenniscentrum wil een evidence-based strategie uitwerken om sociale fraude
aan te pakken. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling van kennis omtrent sociale fraude, maar
ook omtrent preventie-, detectie- en controletools en de werking van sociale inspectiediensten.
Hiertoe werden in 2019 reeds contacten gelegd met universiteiten18 en de FOD Financiën19. Naast
een pijler ‘kennis’ omvat het kenniscentrum eveneens een pijler 'vorming en communicatie' om
de kennis efficiënt te valoriseren. Meer informatie omtrent het Kenniscentrum vindt u in het
actiepunt 33.

Datamining/datamatching
Wij leven in een tijdperk van big data, deze niet koppelen en analyseren zou een gemiste kans
zijn. Datamatching waarbij twee sets van data worden vergeleken en datamining waarbij gericht
gezocht wordt naar verbanden tussen verschillende datasets met als doel nieuwe profielen
te ontwikkelen, zijn zaken niet meer weg te denken uit de maatschappij. Ook de sociale
inspectiediensten trekken voluit de kaart om binnen de handhavingsketen volop in te zetten op
detectie van nieuwe fraudefenomenen en/of makkelijker hun bestaande controles te kunnen
sturen.

18 Z
 o werd door de SIOD een intentieverklaring ondertekend in het kader van een projectvoorstel van de UGent rond
preventie van fraude in de sportsector. Tevens werd door de SIOD, in samenwerking met KU Leuven, UGent en nationale en
internationale sociale inspectiediensten, een projectvoorstel ingediend bij de Europese Commissie omtrent detachering van
werknemers in Europa.
19 S
 amenwerking in het kader van de ontwikkeling van fraudefenomeenfiches.
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Overzicht van de type acties in
het actieplan 2020
Deze sectie geeft een kort overzicht van de types acties in het actieplan 2020, en dit volgens
drie verschillende dimensies: (a) per type actie, (b) per type fraude en (c) per fase in de
handhavingsketen.

Overzicht per type actie
Het actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020
bestaat in totaal uit 55 acties. Van die 55 acties
zijn er 7 acties beleidsinitiatieven. 27 acties zijn
specifieke acties, wat betekent dat ze grosso
modo door één instelling worden uitgevoerd.
De 21 gemeenschappelijke acties worden door
verschillende instellingen samen uitgevoerd.

13%

49%
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38%

Beleidsinitiatief

Gemeenschappelijke actie

Speciﬁeke actie

Overzicht per type fraude
Een gelijkaardige analyse kan gemaakt worden
voor wat betreft de types fraude die bestreden
worden door de acties in dit actieplan. Zo
bestrijden 32 acties fraude op vlak van loonen arbeidsvoorwaarden, 32 acties zijn gericht
op bijdragefraude en 39 acties zetten in op
uitkeringsfraude. Aangezien meerdere acties
bijdragen in de strijd tegen verschillende van
deze types fraude, is de som van het aantal
vermelde acties hier meer dan 55.
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Bijdragefraude

Uitkeringsfraude

Overzicht per fase in de handhavingsketen
Tot slot kunnen de acties ook onderverdeeld
worden volgens de fase(n) van de
handhavingsketen waarin deze een rol spelen.
De handhavingsketen omvat vijf fasen, die
samen het volledige traject van de strijd
tegen de sociale fraude omvatten. Het betreft
hier preventie, detectie, controle, sanctie en
invordering.
In het actieplan 2020 zijn 16 acties relevant
voor de preventieve fase en 29 acties voor de
detectiefase. Het merendeel van de acties, in
totaal 43, speelt een rol in de controlefase.
De sanctiefase betreft 19 acties en tot slot
zijn voor de invorderingsfase zijn 19 acties
betrokken.

Preventie
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Invordering

Sanctie

Aangezien meerdere acties binnen de
verschillende fasen van de handhavingsketen
impact hebben, is de som van het aantal
vermelde acties ook hier meer dan 55.
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

Detectie

Controle
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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 zwartwerk minder aantrekkelijk

te maken, (2) de wetgeving dient zo
duidelijk en eenvoudig mogelijk te zijn en de
administratieve lasten beperkt, om inbreuken
te vermijden en controles te vergemakkelijken
en (3) de pakkans moet voldoende hoog zijn
via effectieve en efficiënte controles.20

STRATEGISCH OBJECTIEF 1:
Verlagen van de lasten op arbeid om de
aantrekkelijkheid van sociale fraude 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, het is eveneens belangrijk om
preventief te werken en te trachten sociale
fraude aan de bron te voorkomen.
Sociale fraude en zwartwerk worden dikwijls
vastgesteld in arbeidsintensieve sectoren zoals
o.a. bouw, transport, horeca en 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 met
buitenlandse ondernemingen die aanleiding
geeft tot misbruiken en fraude.

20 B
 eleidsbrief Minister De Backer https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/3296/54K3296003.pdf
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STRATEGISCH OBJECTIEF 2:
Eenvoudigere wetgeving en administratie
om transparantie en compliance te
verhogen (incl. digitalisering)
Minder complexe wetgeving en
administratieve vereenvoudiging zijn
belangrijke preventiemaatregelen in de
strijd tegen de sociale fraude.21 Immers, hoe
eenvoudiger en eenduidiger de wetgeving
en de administratieve verplichtingen, hoe
makkelijker het is om alle verplichtingen
te kennen, na te leven en te controleren.
Zowel voor burgers, ondernemingen als
inspectiediensten is het dus belangrijk om
wetgeving en administratieve verplichtingen
te vereenvoudigen. Complexe wetgeving
en administratieve procedures kunnen

sneller leiden tot onduidelijkheden, fouten
en eventueel zelfs achterpoortjes om te
frauderen. Uit de survey bleek ook dat een
moeilijke regelgeving een invloed kan hebben
op fraudefenomenen zoals zwartwerk en
fraude met sociale zekerheidsbijdragen.
Tevens werd in dezelfde survey aangegeven
dat er nood is aan meer vereenvoudiging
van de wetgeving ter preventie van bepaalde
fenomenen (bv. zwartwerk, fraude met
sociale zekerheidsbijdragen, sociale dumping,
domiciliefraude).

Operationeel objectief 2.1: Digitaliseren van processen22
Actie 1: Uitwerken mobiele applicatie MyDigitalAssistant (link “9 werven”) NEW
!

De inspecteurs moeten beschikken over
moderne en performante hardware
(smartphone, tablet, 4G-verbinding, …) &
software (aangepaste weergave op tablets,
e-ID-kaarten lezen, etc.) om hun controles
efficiënt af te handelen met respect voor de
geldende privacyregels.

Deze hardware en software 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.

21 Z
 ie ook “Elements of a preventative approach towards undeclared work:
an evaluation of service vouchers and awareness raising campaigns” Platform Undeclared work 2016
22 D
 e realisatie van de onderliggende acties is onder voorbehoud van beschikbare budgetten
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In 2020 zal er binnen de werkgroep “9
werven23” verder worden geïnvesteerd in
het uitwerken van de mobiele applicatie
MyDigitalAssistant. Deze mobiele applicatie
voorziet in een real-time identificatie van de
gecontroleerde persoon, onderneming en/of
Indicator
Deelnemen aan werkgroepen
rond uitwerking mobiele applicatie
MyDigitalAssistant (onderdeel van de
“9 werven”)

werf, gekoppeld aan een directe toegang tot
de databanken. Dit met als doel het verder
moderniseren en digitaliseren van de sociale
inspectiediensten, het verhogen van de
efficiëntie van de controles op het terrein en de
optimalisatie van de traceerbaarheid.
Betrokken actoren

RSZ – TSW – RVA – RIZIV –
RSVZ - SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
Program Board “9
werven”

Actie 2: Meldingen auto-evalueren via een mobiele applicatie NEW
!
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Ook de consument kan een belangrijke rol
spelen in het tegengaan van sociale fraude. Dit
actiepunt kadert onder meer in het informeren
en sensibiliseren van de consument zodat
deze beter kan inschatten wanneer een
onderneming niet volgens de regels werkt.
In het kader van de werking van het Platform
Undeclared Work werd de SIOD door de Britse
Inspectiediensten gewezen op het bestaan
van een app “fighting slavery”. In het Verenigd
Koninkrijk kan men als burger een mobiele
applicatie hanteren op de smartphone waarbij
men meldingen kan maken aangaande
mensenhandel in de carwashsector24.
Indicator
Analyse App UK en onderzoek naar de
eventuele invoering van een mobiele
applicatie voor de burger

Het bijzondere is dat er een risico-evaluatie
wordt gemaakt door de burger zelf aan de
hand van een aantal meerkeuzevragen in een
doorklikmenu. Indien de melding voldoende
verrijkt is en een bepaalde graad van risico
heeft bereikt dan wordt er automatisch een
bericht verstuurd naar de verantwoordelijke
inspectiediensten met inbegrip van de locatie
etc.
In 2020 gaat de SIOD samen met de bevoegde
diensten en organisaties deze piste verkennen.
Hierbij zal rekening moeten gehouden worden
met de privacywetgeving.

Betrokken actoren
SIOD - RSZ – TSW – RSVZ –
RVA

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

23 E
 en transversaal project dat zal bijdragen tot een modernisering en digitalisering en het verhogen van de efficiëntie van de
sociale inspectiediensten in het kader van sociale fraudebestrijding, met inbegrip van de traceerbaarheid van de resultaten.
24 B
 est Practice uit het Verenigd Koninkrijk:
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/app-sounds-alarm-for-slavery-at-uk-hand-carwash-sites; since launching
the Safe Car Wash app in June 2018 we have received over 2000 reports and the app has been downloaded over 8000 time

Operationeel objectief 2.2: Versterken van het wetgevend kader
Actie 3: G
 uidelines & Checklists: Actualiseren van bestaande – opstellen in nieuwe
sectoren/domeinen
!

Om de specifieke sectorgebonden problemen
aan te pakken, organiseerde de toenmalige
Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale
fraude rondetafelgesprekken met de sociale
partners van sommige sectoren en de sociale
inspectiediensten.
Er werden samenwerkingsakkoorden
en Plannen voor Eerlijke Concurrentie
afgesloten tussen de inspectiediensten, de
SIOD en de sociale partners van sommige
sectoren25 (bouw, transport, …). In uitvoering
hiervan werden “Checklists” en “Guidelines”
opgesteld in samenwerking met diverse
inspectiediensten. In de Guidelines werden
bepaalde aspecten van de vigerende
wetgeving verduidelijkt (sociale, fiscale en
arbeidswetgeving, verblijfsrecht, wetgeving
m.b.t. tewerkstelling van derdelanders,
veiligheid op het werk, statuut van
zelfstandigen).
Indicator
Evaluatie Checklists & Guidelines
volgens een vooropgestelde planning
Opstellen nieuwe Guidelines o.a. in
de sportsector en voor deeleconomie
volgens een vooropgestelde planning

De checklists bevatten een opsomming van
documenten die tijdens een controle kunnen
worden opgevraagd en vragen die kunnen
worden gesteld.
Een update dringt zich evenwel op. De SIOD
zal vanaf 2020 via een plan van aanpak
in de diverse sectoren deze documenten
actualiseren in samenwerking met de Sociale
Inspectiediensten en de sociale partners.
De sportsector wordt in België meer en meer
geprofessionaliseerd. Dit geldt niet alleen voor
de omkadering maar ook de spelers bevinden
zich vaak in een semiprofessionele context.
Het is nodig om deze sector bij te staan met
richtlijnen hoe ze zich in regel kunnen stellen
aangezien de stelsels legio zijn.
Ook voor de nieuwe vormen van werken
kunnen richtlijnen opgesteld worden.

Betrokken actoren
SIOD – RSZ- RSVZ – TSW
– RVA – Sectorale sociale
partners

25 Voor een overzicht: https://www.siod.belgie.be/nl/akkoorden en in de bijlage

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD
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Actie 4: De administratieve lasten verbonden aan de single permit NEW
!

Conform de Richtlijn 2011/98/EU verloopt de
aanvraag van verblijfs- en arbeidsvergunning in
één procedure, de gecombineerde vergunning
of single permit. Het project kwam tot stand na
een samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid -bevoegd voor de verblijfsvergunning
– en de gewesten en Duitstalige Gemeenschap
– bevoegd voor de arbeidsvergunning.
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Met het oog op de strijd tegen sociale
dumping en oneerlijke concurrentie vanuit het
buitenland, vormt de single permit ook voor
de sociale inspectiediensten, een belangrijk
instrument om een meer coherent zicht
te bekomen op de diverse aanvragen van
arbeids-/beroepskaarten en/of -vergunningen
Indicator
Uitvoeren van een studie (over
mogelijke efficiëntiewinsten van de
single permit)

door buitenlandse werkgevers en/of
werknemers van buiten de Europese Unie. Een
efficiënte aanvraagprocedure is hierin cruciaal.
Het DAV Meetbureau kan de administratieve
lasten meten verbonden aan het aanvragen
en afleveren van de single permit in het oude
scenario (voor de invoering van de single
permit), in het huidige scenario en in het
potentiële scenario, namelijk de situatie waarin
de gecombineerde vergunning gekoppeld
wordt aan het Limosa-kadaster.26
Deze studie zal eveneens rekening houden met
de visie van de sociale inspectiediensten.

Betrokken actoren
DAV – SIOD - Sociale
Inspectiediensten - DVZ sociale partners

Verantwoordelijke
rapportering
DAV - SIOD

Actie 5: S
 amenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging op het vlak
van Perceptiemeting “sociale fraudebestrijding” NEW
!

De SIOD wenst in samenwerking met haar
partners en de DAV een objectief onderzoek
uit te (laten) voeren naar (de evolutie van)
de perceptie bij verschillende doelgroepen
inzake sociale fraudebestrijding. Hoe staat
de maatschappij (werkgevers, werknemers,
zelfstandigen, sociaal verzekerden) tegenover
controles. Afbakening van de scope moet
gebeuren, maar mogelijke elementen kunnen
zijn: compliance met wetgeving, effectiviteit
26 Cfr. Advies NAR – CNT B/D.19-117 bis

van sociaal strafwetboek, administratieve
lasten, pakkans, eerlijke concurrentie. Met dit
actiepunt wenst de SIOD de evidence based
theorie toe te passen.
Een bevraging door het DAV Meetbureau
peilt bijgevolg ook o.a. naar de basisprincipes
opgenomen in het charter dat de SIOD en
de inspectiediensten in 2018 afsloten met de
werkgevers- en zelfstandigenorganisaties.

In 2018 werd het Charter Ondernemingen
ondertekend door de SIOD, vijf federale sociale
inspectiediensten en hun voogdijministers
enerzijds en de representatieve werkgevers- en
zelfstandigenorganisaties in de Groep van 10
anderzijds. Het Charter beoogt bij te dragen
tot goede en efficiënte sociale inspecties in
de strijd tegen de sociale fraude door het
identificeren van een aantal transversale
principes zoals discretie en vertrouwelijkheid.

Parameters hiertoe worden door DAV
voorgesteld en uitgewerkt in samenwerking
met de verschillende partners en de
wetenschappelijke board SIOD.

Betrokken actoren

Indicator
Voorgestelde parameters voor de
uitvoering van een perceptiemeting

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan
wederzijds respect en professionalisme,
preventie en informatie, en handhaving en
sanctionering.

DAV – SIOD – sociale
inspectiediensten - sociale
partners

Verantwoordelijke
rapportering
DAV - SIOD

Actie 6: V
 erlenging termijn voor terugvordering in geval van fraude bij de Federale
Pensioendienst (FPD)
!

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’.

Indicator
Wetsaanpassingen om enerzijds de
termijn te verlengen en anderzijds om
de terugvorderingen effectiever te
maken.
Overleg met RSVZ

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.

Betrokken actoren
Beleidscel PensioenenBeleidscel Zelfstandigen –
FPD - RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
FPD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 3:
Vergroten van de pakkans
Op basis van de risico-evaluatie en bij
uitbreiding het “traject” (zie infra) zullen
in het kader van controle en detectie een
aantal accentwijzigingen plaatsvinden t.a.v.
2019. Uit de survey is gebleken dat volgende
fraudefenomenen (zie inleiding) prioritair zijn.
Uiteraard zijn controles hierop belangrijk:
¨¨Sociale dumping en zwartwerk
¨¨Fraude met sociale zekerheidsbijdragen
¨¨Mensenhandel en economische
uitbuiting
¨¨Grootstedenproblematiek
¨¨Domiciliefraude

Tevens moet meer ingezet worden op
samenwerking tussen inspectiediensten
en meer gegevensuitwisseling. (zie SO4)
Ook nieuwe technieken (bv. webscraping)
aanwenden zouden in overweging moeten
genomen moeten worden. (zie SO4). De
sociale inspectiediensten zullen in 2020 in
het kader van hun samenwerking binnen
de arrondissementcellen in totaal minimaal
10.000 controles in het kader van SIOD-acties
uitvoeren. Deze acties betreffen sectorale en
thematische acties.

Operationele doelstelling 3.1: Multidisciplinaire sectorale aanpak
Actie 7: Aantal vooropgestelde sectorale controles in het kader van SIOD-acties
!

Hierbij spelen we maximaal in op het prioritair
fraudefenomeen “niet aangegeven arbeid/
zwartwerk” (survey). Er worden hiertoe een
minimum aantal controles in het kader
van SIOD-acties per sector vastgelegd,
rekening houdend met het traject. De keuze
voor de sectoren werd mee ingegeven
op grond van de afgesloten plannen voor
eerlijke concurrentie en/of de afgesloten
partnerschapsovereenkomsten in deze
sectoren. Bij het richten van acties op
bepaalde deelgroepen, dienen er binnen de
verschillende sectoren, rekening houdend
bovendien met het type actie, verschillende

keuzes te worden gemaakt welke de meest
adequate aanpak is. Dit kan in samenwerking
met de sectororganisaties gebeuren.
De SIOD legt een duidelijke focus op de
prioritaire fraudefenomenen. 56% van de
acties moet uitgevoerd worden in de sectoren
“Werken in onroerende staat”27, "Vervoer" en
"Horeca". Als we hieraan de doelgerichte acties
sociale dumping toevoegen dan vormt dit zelfs
76% van alle acties. Daarnaast 7% van de acties
in “Grootsteden, carwash, nagelstudio’s”, 3%
andere sectoren en 14% zijn vrij in te vullen.

27 “Werken in onroerende staat” bevatten de sectoren: Bouw, Elektro, Metaal & Technologie, Schoonmaak & Land- en Tuinbouw
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SECTOR28
THEMA

AANTAL

AANDACHTSPUNTEN

PEC29

BOUW

2000

¨¨minstens 10 % van het minimum aantal te verrichten
controles in de bouwsector moeten uitgevoerd
worden “buiten de normale werkuren”
(d.i. ’s avonds na 18h00 en in het weekend);
¨¨per arrondissemenscel moeten minstens 5 openbare
werven, in de zin van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, gecontroleerd worden31

X

ELEKTRO

400

METAAL EN
TECHNOLOGIE

Idem bouw

100

X

PSOK30

X
X

SCHOONMAAK

320

X

LAND-EN TUINBOUW

100

X

X

HORECA

1800
X

X

GOEDERENVERVOER

900

VLEES

50

VERHUIS

X

50

¨¨Hierbij worden zowel de onlineplatformen beoogd als
de zogenaamde “klassieke taxisector”;
¨¨ten minste 1 controle gebeurt op de “verhuur van
auto met chauffeur” (controle sociale wetgeving);
¨¨focus op zelfstandigen die werken voor platformen in
de ruime zin

X

50

Teneinde malafide praktijken te bestrijden wordt
nagegaan of er in samenwerking met de sociale partners
uit de verhuissector een nieuwe controlemethodiek
kan ontwikkeld worden, op basis van een beperkt
aantal “test”controles (objectief is het testen van de
controlemethodiek, die indien effectief verder kan uitgerold
worden)

X

32
TAXI

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

BEWAKING

40

CARWASH

200

X
X

BEGRAFENIS

50

GROOTSTEDEN

500

Inclusief mensenhandel + de nagelstudio’s NEW

n.v.t.

n.v.t.

DUMPING

2000

Zie hiervoor SO5 – verricht en gerapporteerd door de
gespecialiseerde cellen TSW/RSZ/RSVZ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vrij in te vullen

1440

X

Deze worden georganiseerd in de sectoren die door de
bevoegde arbeidsauditeur vrij kunnen bepaald worden
in het kader van de prioritaire doelstellingen van zijn
arrondissement
In deze 1.440 vrij in te vullen controles zijn ook de acties in
het kader van de sociale flitscontroles inbegrepen

TOTAAL

10.000

28 D
 e SIOD legt de NACE-codes vast per sector en de verdeling 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.
29 P
 lan eerlijke concurrentie
30 P
 artnerschapsovereenkomst
31 O
 ver beide aandachtspunten moet de SIOD de statistische verwerking mogelijk maken en rapporteren.

Werken in
onroerende staat
29%
Vrij in te vullen
14%

Horeca
18%

Andere sectoren
3%
Grootsteden (Incl. nagelstudio’s
en carwashes)
7%

Goederenvervoer
9%

Dumping
20%

Indicator
Aantal controles in het kader van
SIOD-acties per sector op nationaal
vlak

Betrokken actoren
SIOD – Sociale
Inspectiediensten –
Arrondissementscellen –
FOD Mobiliteit (transport) –
Economische inspectie (o.m.
verhuis) – Binnenlandse
Zaken (bewaking) –
FOD Financiën (AAFisc,
Douane …)

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD
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Actie 8: Flitscontroles
!

Uit de Survey (zie supra: “Traject”) is gebleken
dat binnen bepaalde sectoren meer moet
ingezet worden op preventieve acties dit in het
kader van de interventiemix.
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In 2020 zullen de arrondissementscellen niet
alleen onaangekondigde controles uitvoeren,
maar zich tevens verder toespitsen op de zgn.
“flitscontroles”. Net zoals in 2018 & 2019 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.
Deze sociale flitscontroles worden binnen de
EU (Platform Undeclared work) als een best
practice aanzien op het vlak van het verhogen
van de compliance. De unieke samenwerking
tussen de sociale partners (preventierol door
het verspreiden van de informatie) en de
inspectiediensten vergt een verderzetting
in 2020. Ervaring leert ons dat het beter te
werken is met controleperiodes in plaats van
specifieke data. Dit verhoogt de waakzaamheid
van de gecontroleerde targets en kan leiden
tot het zich aligneren met de bestaande
wetgeving. De shift van onze inspecteurs naar
een meer preventieve coachende rol vergt een
cultuurverandering waarmee rekening moet
gehouden worden. Uit de gesprekken met de
sociale partners is gebleken dat deze sociale
flitscontroles erg gewaardeerd worden.
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.

Voorafgaande meldingen aan de pers (zoals
dit ook plaatsvindt bij de “BOB-campagnes”
door de politie) moeten het preventief
karakter nog veel meer versterken. Eveneens
worden de resultaten sneller verwerkt en
gepubliceerd volgens de daartoe geijkte
kanalen. Met het oog op de betrokkenheid
van de ondernemersorganisaties is het
belangrijk dat er naar deze organisaties toe
tevens een goede en snelle terugkoppeling
plaatsvindt over de verschillende acties, zoals
de sectorale flitscontroles en de resultaten
van die acties. Dergelijke informatie laat de
ondernemersorganisaties bovendien toe
zelf ook gerichte acties te ondernemen om
mee te helpen het aantal inbreuken in hun
sectoren te verminderen. 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 2020 zullen volgende flitscontroles
georganiseerd worden:
¨¨Schoonmaaksector: januari 2020
¨¨Elektrotechnische -en bouwsector:
maart 2020
¨¨Horeca: TBC (EU PUDW C
 ampaign week:
16 – 22 maart 2020)
¨¨Taxi- en vervoerssector: mei 2020
¨¨Land- en tuinbouwsector: juli 2020
¨¨Carwashsector: september 2020
¨¨Vleessector: november 2020
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 periodes van
de flitscontrole gepubliceerd op de website
van de SIOD (http://www.siod.belgie.be/)
en op de websites van de verschillende
inspectiediensten en de sectorale sociale
partners. 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.
Indicator
7 flitsperiodes per gerechtelijk
arrondissement in de genoemde
fraudegevoelige sectoren.

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.

Betrokken actoren
Arrondissementscellen sociale inspectiediensten

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

7 voorafgaande aankondigingen van
de flitsperiodes ten minste 2 weken
vóór de datum van de flitsperiode, 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
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Operationele doelstelling 3.2: Thematische aanpak
Actie 9: Controles in de grootsteden (inclusief mensenhandel)
!

Zoals aangegeven in het traject wensen
wij maximaal in te spelen op de
“werkgeverspiramide”

1. S
 trafrechtelijke aanpak van grootstedenproblematiek (met inbegrip van
nagelstudio’s) NEW

36

In 2020 zullen er, net zoals vorige jaren, in
5 grootsteden (Brussel (het zogenaamde
“Kanaalplan”)32, Antwerpen (het zogenaamde
“Stroomplan”)33, Gent, Charleroi en Luik) 500
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 o.a. drugstrafieken, handel in wapens
en verboden middelen.

Belangrijk nieuw fenomeen in de
grootsteden zijn de nagelstudio’s. Uit
het “traject” (zie infra) is gebleken dat dit
fraudefenomeen specifiek moet benaderd
worden. Een multidisciplinaire aanpak is
noodzakelijk. 100 controles binnen deze sector
worden vooropgesteld. Dit nieuw fenomeen
moet aan bod komen in SIOD-controles,
maar hoe en wat is in de arrondissementscel
te bepalen. De RSZ wenst hierin een
voortrekkersrol te nemen. 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.

32 In 2020 zal 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 gevolgen 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.
33 H
 et Stroomplan is op 1 september 2018 formeel in werking getreden. 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, … In 2020 zullen de betrokken diensten (Stad
Antwerpen, FGP, politie Antwerpen, Openbaar Ministerie, Arbeidsauditoraat, douane, BBI, sociale inspectiediensten) opnieuw
gerichte en gezamenlijke controles uitvoeren.

2. Samenwerkingsverbanden in het kader van bestuurlijke handhaving NEW
In een aantal steden wordt er vanuit de
administratie gewerkt aan de aanpak van
diverse onveiligheids- en overlastfenomenen.
Via lokale politiereglementen, GAS-boetes
en een vergunningsbeleid wordt getracht
een antwoord te bieden op de wildgroei
van economische activiteiten die een
verstoring zijn van de openbare orde en
geen rekening houden met de bestaande
reglementeringen zoals bijvoorbeeld
ruimtelijke ordening, hygiëne, de sociale
wetgeving, de openingsuren, de KBOwetgeving, enzovoort.34 Het ontwikkelen van
een bestuurlijke aanpak moet voorkomen
dat criminele organisaties in bepaalde
gemeenten voet aan de grond krijgen om van
daaruit hun criminele activiteiten verder te
ontplooien en/of af te schermen. De aanpak
van deze fenomenen vraagt een samenwerking
tussen stedelijke en gemeentediensten en
de diverse inspectiediensten, zoals sociale
en economische inspectiediensten, FAVV,
maar ook met de lokale politie, … Binnen de
wettelijke mogelijkheden van elke dienst kan
nuttige informatie met de diensten gedeeld
worden die de aanpak van de overlast en
onveiligheid gevoelig kunnen verbeteren.
Deze uitwisseling van informatie tussen
inspectiediensten en stedelijke/gemeentelijke
diensten is slechts mogelijk binnen de
contouren van de beraadslagingen die ter zake
zijn afgeleverd of binnen het kader van een
kantschrift door de gerechtelijke instanties.

Gezamenlijke controles rekening houdend met
de capaciteit kunnen opgezet, gecoördineerd,
uitgevoerd en geëvalueerd worden. Sancties
kunnen opgelegd worden door diverse
instanties: zo kan de Burgemeester in het
kader van de Nieuwe Gemeentewet diverse
maatregelen opleggen (bijvoorbeeld het
sluiten van een inrichting voor maximum drie
maanden wanneer de uitbatingsvoorwaarden
niet zijn nageleefd, het sluiten van een
inrichting in het kader van mensenhandel/
mensensmokkel voor maximum zes
maanden … Art 134 N.GemWet). FAVV kan
overgaan tot sluiting van uitbatingen.
Nieuwe wetgevende initiatieven35 werden
genomen ter bevordering van de bestuurlijke
handhaving. Sociale inspectiediensten vormen
een belangrijke ketenpartner in het kader van
bestuurlijke handhaving.
De SIOD zal ism de nog op te richten
wetenschappelijke board en de sociale
inspectiediensten onderzoeken in welke mate
deze laatste hiertoe kunnen bijdragen en
onder welke voorwaarden. Desgevallend
zal
onderzocht
worden
hoe
nieuwe
samenwerkingsverbanden, op vraag van de
steden en gemeenten, vorm kunnen krijgen.
Hierbij zal vraaggeoriënteerd gewerkt worden,
op basis van vragen vanuit de steden en
gemeenten rekening houdend met de wettelijke
bevoegdheden en de beschikbare capaciteit
binnen elke dienst.

34 “ Bestuurlijke handhaving van georganiseerde misdaadfenomenen: een leidraad” Brice De Ruyver (UGent), Tatiana Kazadi
(UGent), Tom Vander Beken (UGent), Jelle Janssens (UGent) and Els Vereecke (2016)
35 2
 9.3.2019 Ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van
bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.
Https://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20190329/ministerraad-van-29-maart-2019
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Indicator

Betrokken actoren

Analyse van de rol van sociale
inspectiediensten binnen bestuurlijke
handhaving

SIOD – RSZ – RSVZ – TSW –
RVA – RIZIV- Economische
Inspectie – FAVV – federale
en lokale politie –
gemeentelijke en stedelijke
administraties bestuurlijke
handhaving – Openbaar
Ministerie

Analyse van mogelijke nieuwe
samenwerkingsverbanden in het
kader van bestuurlijke handhaving op
vraag van de steden en gemeenten
(vraag gestuurd)

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD – Sociale
Inspectiediensten

Verder uitwerken en uitvoeren van de
bestaande samenwerkingsverbanden
op vraag van de steden en gemeenten
(vraag gestuurd) in het kader van de
bestuurlijke handhaving
Uitvoeren van 500 controles in de
grootsteden (diverse problematiek)
(waarvan 100 in de nagelstudio’s)
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Actie 10: C
 ontroles gericht op de opsporing van economische uitbuiting en
mensenhandel
!

Het onderscheid tussen mensenhandel en
economische uitbuiting is niet altijd even
makkelijk te maken. 'Mensenhandel’ wordt
omschreven in artikel 433quinquies van het
Strafwetboek als ‘de werving, het vervoer, de
overbrenging, de huisvesting, de opvang van
een persoon, de wisseling of de overdracht van
de controle over hem teneinde deze persoon
uit te buiten’. Mensenhandel kan verschillende
motieven hebben waarbij economische
uitbuiting er een van is.
De RSZ zal ook in 2020 zijn rol actief vervullen
in de bestaande overlegstructuren inzake
economische uitbuiting en mensenhandel.
Zo zetelt de RSZ onder meer 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 2020 zal de RSZ-inspectiedienst ook de
expertise rentabiliseren die is opgebouwd in
de ECOSOC-teams, 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.

verrichten. De selectie van de controles zal
gebeuren in overleg met de Commissie van
goede praktijken en de dienst Internationale
Betrekkingen van de RSZ.

Vanuit het oogpunt van preventie zal
TSW in het kader van de “Commissie van
goede praktijken” 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 2020 minstens 30
controles van huis– en ambassadepersoneel

De RSZ en TSW zullen 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
100 onderzoeken mensenhandel /
socio-economische uitbuiting (RSZ)
30 controles van huis- en
ambassadepersoneel, voornamelijk in
de grootsteden (TSW)
Actieve medewerking aan relevante
internationale initiatieven ter
bevordering van de multidisciplinaire
samenwerking in de bestrijding van
economische uitbuiting. (RSZ + TSW)
Aantal controles tijdens de actiedagen
(Joint Action Days), waarop meerdere
EU-landen gelijktijdige controles in
risicosectoren uitvoeren. (RSZ+TSW)

Betrokken actoren
Sociale Inspectiediensten
(in het bijzonder de
gespecialiseerde teams RSZ
en TSW)
TSW –RSZ (dienst
Internationale Betrekkingen)
– Commissie goede
praktijken – Openbaar
Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – TSW – SIOD
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Operationele doelstelling 3.3: Stelselmatige aanpak consolideren
Pijler 1: Strijd tegen sociale fraude met sociale bijdragen (werknemersstelsel)
Actie 11: V
 erderzetten controles op spinconstructies, faillissementscarrousels
“sociale engineering” en publieke werkgevers
!

Naast de strijd tegen zwartwerk zal de RSZ ook
in 2020 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 2020 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
Indicator
270 controles in de strijd tegen
"sociale engineering", sociale
dumping en fraudenetwerken op
jaarbasis.

geen aangifte te doen en/of geen RSZbijdragen te betalen (gebruik van fictieve
maatschappelijke zetels, spinconstructies,
faillissementscarrousels, … om RSZ-bijdragen
te ontlopen).
In de publieke sector zal de RSZ-inspectie in de
loop van 2020 buiten de klassieke stedelijke,
gemeentelijke en provinciale besturen, bij 10
andere publieke werkgevers een grondige
doorlichting uitvoeren op het vlak van de
socialezekerheidswetgeving.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

10 onderzoeken bij publieke
werkgevers op basis van datamining
en datamatching

Actie 12: Onderzoeken bij de niet-erkende dienstverrichters
!

Naast de onderzoeken bij erkende sociale
dienstverrichters in het kader van de invoering
van een kwaliteitsbarometer, verbindt de
Indicator
30 onderzoeken bij niet-erkende
dienstverrichters.

RSZ zich ertoe om in 2020 bij 30 niet-erkende
dienstverrichters een doorlichting te doen.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

Actie 13: Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers
!

De RSZ zal ook in 2020 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
Indicator
1.000 onderzoeken bij nieuwe en
voorlopig ingeschreven werkgevers:
¨¨500 op basis van datamining en
datamatching;
¨¨500 op initiatief van de sociaal
inspecteur.

problemen sneller blootgelegd en stopgezet
kan worden.
De RSZ zal in 2020 minstens 1.000
onderzoeken doen. De selectie gebeurt
voor 50% van de onderzoeken op basis van
datamining en datamatching. De resterende
50% van de onderzoeken gebeurt op 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.

Betrokken actoren
RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

41

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020

Pijler 2: Strijd tegen sociale fraude met sociale bijdragen (zelfstandigenstelsel)
Actie 14: 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 15: Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen
!

In 2020 zal het RSVZ nadenken over de
hervorming van de behandeling van haar
dossiers "fictieve aansluitingen". Het doel
van deze hervorming is om de dossiers die
diepgaand moeten worden onderzocht
gerichter te onderscheiden in het omvangrijke
volume van inkomende dossiers en dit dankzij
Indicator
Uitwerking automatisatie en
selectie van het hoge volume aan
binnenkomende dossiers.

de diepgaande analyse van de AFA-database.
De procedure om deze dossiers te behandelen
zal dus efficiënter zijn. Deze hervorming heeft
eveneens als doel om een maximum aan
uitgevoerde processen te automatiseren, welke
momenteel nog handmatig gebeuren.

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ

Actie 16: O
 psporing 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.
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 aan de RSZ
waarvoor de directie ECL tot een
vermoeden van schijnzelfstandigheid
heeft geconcludeerd

De samenwerking tussen het RSVZ en de
RSZ kadert in de operationalisering van het
Protocol schijnstatuut dat zij in 2018 hebben
afgesloten gezien hun gedeelde competenties
ter zake.

Betrokken actoren
RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ
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Pijler 3: Strijd tegen sociale fraude in het kader van de toepassing van het
arbeidsrecht
Actie 17: 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 dat automatisch en
van rechtswege van toepassing is.
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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.

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.
Indicator
60 afgesloten onderzoeken
hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

TSW zal in 2020 de strijd tegen het niet-betalen
van lonen opvoeren door onder andere
controles op de naleving van de wetgeving
inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
lonen te organiseren. TSW zal in 2020 haar
engagement versterken.

Betrokken actoren
TSW

Verantwoordelijke
rapportering
TSW

Actie 18: Misbruiken inzake uitzendarbeid
!

Teneinde misbruiken in de uitzendarbeid
aan te pakken zal TSW in 2020, rekening
houdend met de evaluatie door de Minister
van Werk en de sociale partners (NAR), de wet
Uitzendarbeid en cao 108 beter controleren
Indicator
150 onderzoeken

(opeenvolgende dagcontracten, Dimona,
correcte verloning) en doen naleven. Dit
zal gebeuren door het ontwikkelen van een
aangepaste controlemethodiek, gevolgd door
testcontroles in elke regio.
Betrokken actoren

Bevoegde Minister – NAR –
TSW

Verantwoordelijke
rapportering
TSW

Pijler 4: Strijd tegen uitkeringsfraude
Actie 19: Flitscontroles RVA (werkloosheidsuitkering)
!

De RVA zal in 2020, net zoals in de vorige jaren,
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.

Indicator
Aantal flitsdagen RVA

Deze flitscontroles, die in het verleden
voornamelijk betrekking hadden op het
(misbruik) van het stelsel van tijdelijke
werkloosheid in de bouwsector en de
schoonmaaksector, worden in 2020
verdergezet. Daarnaast zal de RVA in 2020
analyseren in welke sectoren of voor welke
fraudefenomenen dergelijke flitscontroles ook
nuttig kunnen zijn in het kader van preventie
van en coaching tegen de sociale (uitkerings-)
fraude.

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Actie 20: D
 oelgerichte onderzoeken bij de uitkeringsgerechtigden (werkloosheid –
en arbeidsongeschiktheidsuitkering)
!

In 2020 worden de tweemaandelijkse
vergaderingen tussen RVA en RIZIV (DAC)
verdergezet. Deze vergaderingen hebben
tot doel om de gemeenschappelijke aanpak
en resultaten van hun samenwerking m.b.t.
uitkeringsfraude te analyseren en op te volgen.
Indicator
Tweemaandelijkse vergaderingen
tussen RIZIV en RVA

RVA en RIZIV zullen in 2020 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.

Betrokken actoren
RVA – RIZIV – Openbaar
Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
RVA - RIZIV
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Actie 21: 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.
Daarnaast zal de gezinstoestand bij een
uitkering loopbaanonderbreking/tijdskrediet
worden gecontroleerd. Door een verkeerde
aangifte van gezinssituatie worden er immers
hogere uitkeringen – deze van gezinshoofd of
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alleenstaande – uitbetaald aan bovenvermelde
uitkeringsgerechtigden 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

Betrokken actoren

6000 controles domiciliefraude op
jaarbasis voor uitkeringsgerechtigde
werklozen

RVA – Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Aantal vastgestelde inbreuken voor
personen in loopbaanonderbreking/
tijdskrediet

Actie 22: Controle op misbruiken 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
van het stelsel van tijdelijke werkloosheid
verder te bestrijden en te ontraden. De
controles uitgevoerd door de RVA kunnen in
drie categorieën ondergebracht worden:

Indicator
6.000 controles tijdelijke werkloosheid
op jaarbasis

¨¨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.

Betrokken actoren
RVA

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Actie 23: Controles cumul uitkeringen (loopbaanonderbreking/tijdskrediet) met
andere inkomsten
!

De RVA zal in 2020 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/
Indicator
Aantal vaststellingen uitkering
loopbaanonderbreking/tijdskrediet
met andere inkomsten

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

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Actie 24: A
 nalyse van de e-PV’s van de sociale inspectiediensten op
de impact recidive “niet aangegeven arbeid” – uitkeringen
(arbeidsongeschiktheidsuitkering) door het RIZIV
!

Het RIZIV (DAC) zal in 2020 een analyse
uitvoeren van de e-PV’s die door de andere
sociale inspectiediensten werden opgemaakt
voor zwartwerk en /of niet – aangegeven
arbeid. Op basis van de informatie die is
Indicator
Aantal controles uitgevoerd op
basis van de e-PV’s van de sociale
inspectiediensten in geval van recidive
inzake cumul niet-aangegeven
arbeidsongeschiktheidsuitkering

opgenomen in deze e-PV’s , zal het RIVIZ de
impact van recidive met betrekking tot niet
– aangegeven arbeid (zwartwerk) analyseren
in het kader van de impact op de ziekte –
verzekering.
Betrokken actoren

RIZIV

Verantwoordelijke
rapportering
RIZIV
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Actie 25: IGO-controle verblijfsbewijzen
!

Implementeren van de nieuwe
verblijfscontroles in België via Bpost voor de
gerechtigden van een inkomensgarantie voor
ouderen (IGO), zoals bepaald door het K.B. van
30 maart 2018.
De IGO is enkel betaalbaar indien
betrokkene daadwerkelijk en bestendig
in België verblijft. Midden 2019 wordt de
Indicator
Aantal verblijfscontroles via Bpost
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bestaande controleprocedure hiervoor, die
uitsluitend gebaseerd is op de verzending
van een verblijfsbewijs, vervangen. De
controle op de verblijfsvoorwaarde wordt
voortaan een rechtstreekse controle op de
hoofdverblijfplaats (of op zijn daadwerkelijke
tijdelijke verblijfplaats in België) van de IGOgerechtigde. Deze controle wordt uitgevoerd
door Bpost.

Betrokken actoren
FPD

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

Pijler 5: Strijd tegen sociale fraude in het kader van de zorgverstrekkers
Actie 26: Strijd tegen fictieve prestaties (zorgvertrekkers)
!

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.

De Directie Geneeskundige Evaluatie en
Controle (DGEC) geeft prioriteit aan de
opsporing van de aanrekening van nietverrichte 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.

Adequate handhaving via sanctionering:
¨¨De onderzoeksfase en de sanctionering
worden telkens, wanneer aangewezen,
afgestemd op de aanpak van het
Arbeidsauditoraat, om te komen tot een
“una via”-benadering. Deze afspraken
worden in een samenwerkingsprotocol
vastgelegd.

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 2020 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.
Indicator
Aantal afgewerkte onderzoeken
(fictieve prestaties)

Informatie en communicatie van de behaalde
resultaten:
¨¨Rapportering in jaarverslag DGEC;
¨¨Publicatie beslissingen (anoniem)
proceduredossiers op internet (website
RIZIV).

Betrokken actoren
RIZIV (DGEC)

Verantwoordelijke
rapportering
RIZIV (DGEC)
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Operationele doelstelling 3.4: Multidisciplinaire stelselmatige aanpak
Actie 27: Onderzoeken schijnstatuten
!

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
schijnstatuten.

Een vorm van oneigenlijk gebruik van
het sociaal statuut van de zelfstandigen
is de oprichting van frauduleuze
vennootschapsconstructies. Die laatste
schrijven aanzienlijke aantallen in als werkende
vennoten die zich op hun beurt registreren als
zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds.
Deze praktijk blijkt vaak samen te gaan met
het aannemen van een schijnstatuut. Men
stelt vast dat deze zogenaamde werkende
vennoten in feite loontrekkende werknemers
zijn, die verkeerdelijk worden 'tewerkgesteld'
als zelfstandige.

In 2020 zullen de betrokken inspectiediensten
in totaal minstens 100 onderzoeken
schijnstatuten verrichten en 70% zullen
zij afhandelen binnen een termijn van 18
maanden na de start van het onderzoek.
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Indicator
100 onderzoeken schijnstatuten

Betrokken actoren
RSZ - RSVZ

70% onderzoeken afgehandeld
binnen een termijn van 18 maanden
na de start van het onderzoek

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ - RSVZ

Onderzoek naar de haalbaarheid van
een register van werkende vennoten

Actie 28: G
 emeenschappelijke onderzoeken binnen de deeleconomieën in het
kader van de strijd tegen de schijnstatuten
!

De sociale inspectiediensten verlenen hun
medewerking aan justitie in de gerechtelijke
onderzoeken die betrekking hebben op de
deeleconomieën en de deelplatformen.
Daarnaast zullen zij in 2020 ook bijkomende
onderzoeken op eigen initiatief verrichten,
waarbij zij gezamenlijke prioriteiten afspreken.

In dit kader verbinden de RSZ, TSW/
TWW en het RSVZ zich ertoe om in 2020
gemeenschappelijke onderzoeken uit te voeren
binnen de context van de deeleconomie op de
deelplatformen.
De SIOD ondersteunt via het voorzien van een
actuele controlemethodologie.

Indicator
35 gemeenschappelijke onderzoeken
in de deeleconomie (o.a. de erkende
en niet-erkende platformen)

Betrokken actoren
SIOD – RVA – RSZ – RSVZ –
TSW/TWW

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – RSVZ – TSW/
TWW

Uitwerking van een
controlemethodologie

Actie 29: O
 nderzoeken bij uitkeringsgerechtigden arbeidsongeschiktheidsuitkering
op basis van definitieve beslissingen RSZ of RSVZ inzake ‘nietonderwerping’.
!

Het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, evenals het recht op een ziekteuitkering is afhankelijk van een aantal
toelaatbaarheidsvoorwaarden
a. Input RSZ
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 nietonderwerping) dan kan dit een invloed hebben
op het recht op een werkloosheid– of ziekte–
uitkering.
In 2020 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.

b. Input RSVZ
Indien de uitkeringsaanvraag is gebaseerd op
een periode van activiteit die naar aanleiding
van een definitieve beslissing van het RSVZ niet
langer kan beschouwd worden als een periode
van aansluiting, dan kan dit invloed hebben op
het recht op een uitkering.
Het RSVZ zal in 2020 verder werken met
de betrokken inspectiediensten om deze
controleprocedure op punt te stellen.
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Indicator
Graad van uitwerking van een
controleprocedure m.b.t. de
beslissingen ‘niet – onderwerping’
door het RSVZ

Betrokken actoren
RIZIV (DAC) – RSVZ
RIZIV (DAC) - RVA – RSZ

Aantal onderzoeken toelaatbaarheid
bij het RIZIV op basis van een
definitieve beslissing tot niet –
onderwerping van het RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
a.

 VA – RIZIV
R
(DAC)

b.

 IZIV (DAC) –
R
RSVZ

Aantal onderzoeken toelaatbaarheid
bij de RVA op basis een definitieve
beslissing tot niet-onderwerping van
de RSZ

Operationele doelstelling 3.5: Gebruik van technieken van datamining en
datamatching om gerichte controles uit te voeren
Actie 30: Gebruik van datamining + kwalitatieve norm bij bepalen van SIOD-acties
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!

Naast het minimum aantal uit te voeren
controles in het kader van SIOD-acties, met
aandacht voor een evenwichtige regionale
spreiding, dienen de arrondissementscellen
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 2020 dient minimum 28% van het totaal
aantal uitgevoerde controles in het kader
van SIOD-acties per arrondissementscel
afgesloten te worden met een positief resultaat
(d.w.z. met vaststelling van inbreuken).
Om tot dit resultaat te komen, kunnen de
arrondissementscellen, in samenwerking met
de sociale inspectiediensten gebruik maken
van datamatching en datamining (zie verder).
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 potentiële 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 RSZ zal deze lijst met potentiele doelwitten
op basis van datamining (voor 10 procent van
de controles) aanleveren, nadat de directie
Datamining binnen de RSZ hiervoor ook
expliciet vanuit de arrondissementscellen/
SIOD een vraag heeft ontvangen. 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 hetwelk de inspectiediensten
van de RSZ recent gestructureerd zijn, in
2020 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 2020, binnen
Indicator
28% van het aantal uitgevoerde
controles in het kader van SIOD-acties
per arrondissementscel afsluiten
met vaststelling van inbreuken/
onregelmatigheden.
10% van het aantal uitgevoerde
controles in het kader van SIODacties dat geselecteerd werd door
het gebruik van datamining en
datamatching (vraag gestuurd)
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

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.
Betrokken actoren

SIOD –
Arrondissementscellen
– RSZ – RSVZ – TSW – RVA
- RIZIV

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD
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Actie 31: Datamining/datamatching binnen RVA en RSVZ NEW
!

a. H
 et RSVZ organiseert, binnen de
directie Eerlijke Concurrentie (ECL),
een structuur omtrent datamining/
datamatching.
Het objectief van deze structuur is om de
detectie te verbeteren van fraudefenomenen
gelinkt aan het sociaal statuut van de
zelfstandigen en hierdoor haar onderzoeken
beter op elkaar te kunnen afstemmen.
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b. D
 e RVA zal de cel datamining,
opgericht in de schoot van de
Centrale controledienst, verder
herstructureren met het oog op een
uitvoerige 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.
Dit 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 te maken.

Indicator

Betrokken actoren

De ontwikkeling van een nieuwe
structuur datamining/datamatching
en rapportage binnen het RSVZ.

Respectievelijk RSVZ en RVA

Verdere professionalisering Cel
Datamining bij RVA

Verantwoordelijke
rapportering
Respectievelijk RSVZ
en RVA

Actie 32: D
 atamining 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.

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

De bestaande automatische processen om
onrechtmatige uitkeringen op te sporen
werden in de loop van 2017 – 2019 verfijnd. De
studie om deze processen te verfijnen, wordt
in 2020 verdergezet. Overleg met de andere
OISZ i.v.m. ‘best practices’ wordt in dit kader
ook opgestart in 2020.
Betrokken actoren

FPD

Verantwoordelijke
rapportering
FPD
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STRATEGISCH OBJECTIEF 4:
Verhogen van de slagkracht van de sociale
inspectiediensten
Operationele doelstelling 4.1: Coördinatie tussen de diverse
inspectiediensten verderzetten en versterken (hervorming van de
inspectiediensten)
Actie 33: Uitbouw Kenniscentrum SIOD 2.0 NEW
!

Door artikel 69 van de wet van 21 december
2018 houdende diverse bepalingen inzake
sociale zaken (B.S. 17/1/2019) wijzigden de
samenstelling, missie en opdrachten van
de SIOD. De missie van de SIOD wordt als
volgt omschreven in artikel 3 van het Sociaal
Strafwetboek: ‘De SIOD is een strategisch
orgaan dat op basis van de kennis en inzichten
van de inspectiediensten van de administraties
bedoeld in artikel 4, 4° en 5°, en met
wetenschappelijke ondersteuning een visie
ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude
en die omzet in concrete strategieën.’
Om haar missie te kunnen uitvoeren wordt
het Kenniscentrum verder ontwikkeld binnen
de SIOD, waarbij zowel de interne als externe
expertise wordt gebundeld, ontwikkeld en
gevaloriseerd. Het Kenniscentrum wil een
evidence-based strategie ontwikkelen om
sociale fraude aan te pakken. Dit omvat
niet alleen de ontwikkeling van kennis
omtrent sociale fraude, maar ook omtrent
preventie- (bv. nudging), detectie- (bv.
webscraping) en controletools en de werking
van de sociale inspectiediensten. Eén van
de kernprincipes van het kenniscentrum
is transversaliteit: het wil zich richten op
fenomenen, thema’s, vraagstukken die voor
alle sociale inspectiediensten relevant zijn. Het

kenniscentrum omvat 3 onderdelen: (1) Kennis
(onderverdeeld naar analyse en rapportage),
(2) vorming en (3) communicatie.
De ontwikkeling van kennis (‘analyse’) dient
op verschillende wijzen te gebeuren, maar in
hoofdzaak door (1) bestaande theoretische en
praktische kennis bij SIOD, inspectiediensten
en onderzoeksinstellingen te integreren en
analyseren en door (2) zelf studies uit te
(laten) voeren. Hiertoe zal de SIOD vanaf
2020 o.a. samenwerkingsverbanden aangaan
en versterken met sociale inspectiediensten
(inclusief de regionale inspectiediensten) en
andere partners (bv. FOD Financiën, politie,
DVZ, DAV, …), een wetenschappelijke board
oprichten om de SIOD te adviseren, actief
gebruik maken van de documentatie van het
European Platform for Undeclared Work (bv.
good practices fiches) en de nieuwe ELA. De
SIOD stelt zich op als netwerkorganisatie in
nationaal en internationaal verband.
Naast een pijler ‘kennis’ omvat het
kenniscentrum eveneens een pijler vorming
en communicatie om de kennis efficiënt te
valoriseren. Zo wordt op termijn gestart met de
ontwikkeling van een Vormingsinstituut en een
nieuwe website van de SIOD, waarop kennis
gedeeld zal worden. Een gemeenschappelijk
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vormingsprogramma (met o.a. aandacht voor
het Sociaal Strafwetboek, verhoortechnieken,

regels van deontologie, …) voor alle sociale
inspectiediensten moet vooropgesteld worden.

Indicator

Betrokken actoren

Ontwikkeling, actualisering en
publicatie van fraudefenomeenfiches,
methodologieën (instructies/nota’s),
guidelines, checklists, tools (preventie,
…), best practices

SIOD – Sociale
Inspectiediensten –
BBI – DVZ - Openbaar
Ministerie - Regio’s – Politie
– ELA - Academische
onderzoeksinstellingen andere kenniscentra etc.

Ontwikkeling van een
gemeenschappelijk
vormingsprogramma

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Creatie van een wetenschappelijke
board.

Actie 34: Implementatie voorstellen Experten Werkgroep “9 werven”
!
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In 2020 zal de werkgroep “9 werven”
verder investeren in de uitwerking van de
weerhouden werven. Deze bestaan uit:
Re-engineering Kadaster van Onderzoeken
Verdere ontwikkeling van een nieuw Kadaster
van Onderzoeken, met uitrol van het systeem
binnen de betrokken sociale inspectiediensten.
MyDigitalAssistant – Mobiele applicatie voor
alle sociale inspectiediensten
Ontwikkeling van een mobiele applicatie
“MyDigitalAssistant” met toegang tot o.a.
Dolsis, met als doel het verhogen van de
efficiënte van de controles op het terrein.
Harmonisering formulieren
Het verder harmoniseren en digitaliseren van
de gemeenschappelijke formulieren, inclusief

het ter beschikking stellen van een unieke en
beveiligde opslaglocatie.
Knowledge Management Tool als
authentieke bron voor de gemeenschappelijke
en gestandaardiseerde nomenclatuur, zoals
gebruikt binnen de sociale inspectiediensten.
Governance programma – om het project
“9 werven” te ondersteunen
Uitwerken van een “Governance programma”
voor een globale ondersteuning van het project
“9 werven”.
Deze modernisering en digitalisering zal verder
bijdragen tot het verhogen van de efficiëntie
van de sociale inspectiediensten in het kader
van sociale fraudebestrijding, met inbegrip van
de traceerbaarheid van de resultaten.

Indicator

Betrokken actoren

Verderzetten convergentietraject
tot de toepassing van eenvormige
definities, eenvormige registratie
van onderzoeken, eenvormige
rapportering en traceerbaarheid van
de resultaten

Smalls – RSZ – RSVZ – TSW –
RVA – RIZIV – DAG - SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
Program Board “9
werven”

Actie 35: Verbeteren methodologie Risico-evaluatie NEW
!

Zoals reeds vermeld werd de methodologie
waarop de risico-evaluatie gebaseerd is voor
de eerste keer ingevoerd. In 2020 zal de SIOD
stappen ondernemen om deze methodologie
te verbeteren. Zo zal in eerste instantie de
vragenlijst uitgebreid worden naar de sociale
partners. In tweede instantie zal er verder
Indicator
Uitbreiden bevraging sociale
fraudefenomenen naar de sociale
partners

gebenchmarkt worden met andere instellingen
(bv. FOD Economie), die reeds meer
expertise hebben in het uitvoeren van risicoevaluaties. Bovendien zal ook ondersteuning
gezocht worden bij academici, bv. via de
wetenschappelijke board die in de schoot van
het Kenniscentrum zal worden opgericht.
Betrokken actoren

SIOD - FOD Economie –
academici - Inspectie SZW
(Nederland)

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Aanpassing methodologie

Actie 36: Optimaliseren trimestriële rapportering FPD
!

De verschillende diensten van de FPD, die
betrokken zijn in de strijd tegen de sociale
fraude, zullen vanaf 2020 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.
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Indicator
¨¨implementeren van een
geïntegreerde tool in Theseos die
toelaat om gevallen van sociale
fraude bij te houden (2020).
¨¨ad-hoc rapporten laten maken
door Theseos voor SIOD met
vermelding van het aantal
gevallen, hun type, het bedrag en
de geïnde bedragen (2020).
¨¨procedure: de dossierbeheerders
correct informeren over het
markeren van “sociale fraude” in
een dossier.

Betrokken actoren
FPD

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

Actie 37: Samenwerking en overleg met de regionale inspectiediensten
!
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Een integrale multidisciplinaire aanpak
van fraudefenomenen veronderstelt dan
ook een samenwerking met alle bevoegde
inspectiediensten.
De regionale inspectiediensten maken sinds
de hervorming van de SIOD met ingang van
1 januari 2019 deel uit van de Structurele
Indicator
Aantal uitgevoerde acties in het kader
van de samenwerking tussen de
verschillende niveaus (werkgroepen,
gemeenschappelijke nota’s,
kennisdeling, etc.)
Aantal vergaderingen van het
platform Justitie waarbij de regio’s ‘ad
hoc’ werden uitgenodigd

Overlegcomités binnen de SIOD. Ze zetelen
met raadgevende stem. De regionale
inspectiediensten kunnen net zoals in 2019
ook in 2020 ‘ad hoc’ uitgenodigd worden
voor de vergaderingen van het overlegcomité
Justitie indien er hierbij onderwerpen worden
behandeld die impact hebben op hun werking
en/of organisatie.
Betrokken actoren

SIOD - Federale en
Regionale Sociale
Inspectiediensten - Justitie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Operationele doelstelling 4.2: Verbeterde samenwerking en
gegevensuitwisseling tussen diensten onderling en tussen diensten en
andere actoren
Actie 38: U
 itbreiding 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 kon
worden zodat het ook in het beleidsdomein
justitie kon 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 e-PV's, alsook de PDF van de e-PV's naar
de secretariaten van de arbeidsauditoraten
waardoor deze gegevens niet meer manueel
moeten worden ingebracht op de griffies
voor het dossierbeheer van justitie. Dit laatste

zal een aanzienlijke werk- en tijdsbesparing
voor hen betekenen. In 2018 werd het
project e – consult operationeel voor alle
arbeidsauditoraten. Als gevolg hiervan moeten
de inspectiediensten hun e-PV’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 werd de gegevensstroom van de
database e-PV naar MACH operationeel.
In 2020 zal er eveneens gewerkt worden aan
de mogelijkheid om via de eigen applicatie
MACH van justitie tot een volledig geïntegreerd
systeem over te gaan voor de consultatie van
e-PV's.

Indicator

Betrokken actoren

Ontwikkeling van een
consultatiemogelijkheid van de e-PV’s
via het geïnformatiseerd systeem
justitie (MACH)

DAG (FOD WASO) - FOD
Justitie - bevoegde Ministers
- SIOD – RSZ- RSVZ – TSW –
RVA – RIZIV

Verantwoordelijke
rapportering
DAG (FOD WASO)
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Actie 39: V
 erdere ontwikkeling e-Dossier: elektronische gegevensstroom vanaf
openen tot afsluiten dossier
!

In 2018 werd gestart met het uitwerken
van het e-Dossier. Het doel van het project
e-Dossier bestaat erin om alle actoren in de
keten van het sociaal strafrecht een platform te
bezorgen waarop zij, naast de toepassing e-PV,
toepassingen en webservices ter beschikking
krijgen die hen zullen toelaten om op termijn
Indicator
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Verder ontwikkelen in 2020 van de
applicatie e-Dossier, meer bepaald:
¨¨E-Viewer (gebruiksvriendelijke
elektronische visuele weergave)
¨¨Een statistische module
¨¨e-Bericht en e-Beslissing
¨¨e-Domeinen
¨¨Kwaliteits- en kennismanagement)

een volledige elektronische gegevensstroom
te realiseren en dit vanaf de opening van een
dossier door een signaal of een onderzoek tot
en met de afsluiting van het dossier. Concreet
zullen de huidige gegevensstromen die op
het e-PV volgen, worden vervangen door
elektronische gegevensstromen.

Betrokken actoren
DAG (FOD WASO) - FOD
Justitie - bevoegde Ministers
– SIOD – RSZ – RSVZ – TSW –
RVA – RIZIV

Verantwoordelijke
rapportering
DAG (FOD WASO)

Actie 40: KSZ E-flux schuldrecuperatie 4de weg
!

De FPD wil de 4de weg gebruiken om op een
efficiëntere en minder kostelijke manier
schulden te recupereren. Het gaat enerzijds
om schulden aan de FPD die na het overlijden
van de gerechtigden nog open staan en
anderzijds betalingen die onterecht hebben
Indicator
Aantal terugvorderingen via systeem
4de weg

plaatsgevonden na het overlijden van de
gerechtigden. Door in te stappen in de 4de
weg moet de FPD niet meer zelf op zoek gaan
naar informatie met betrekking tot mogelijke
erfgenamen. Dit verloopt nu via de 4de weg (via
schuldbevragers zoals notarissen).
Betrokken actoren

FPD - KSZ

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

Actie 41: Samenwerking en gegevensuitwisseling met de politiediensten
!

In de arrondissementscellen worden er op dit
ogenblik reeds tal van multidisciplinaire acties
voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Dit
gebeurt in zeer veel gevallen in samenwerking
met de lokale en federale politiediensten.

Daarnaast zijn er andere gestructureerde
vormen van samenwerking tussen politie en
inspectiediensten. Zo kan ondermeer verwezen
worden naar het “Kanaalplan” en “Stroomplan”
(zie supra).

1. Motems
In Gent stelden het auditoraat, de federale
politie en de toenmalige sociale inspectie een
aantal jaren geleden een overeenkomst op. Het
betrof een overeenkomst waarbij ad hoc een
aantal onderzoeken in grootschalige sociale
fraude multidisciplinair werden voorbereid,
uitgevoerd en geëvalueerd.
Indicator
Verdere multidisciplinaire aanpak
van de dossiers grootschalige
sociale fraude onder leiding van het
openbaar ministerie.

Ook in andere gerechtelijke arrondissementen
worden ad hoc samenwerkingen opgezet met
de federale en lokale politiediensten en de
sociale inspectiediensten waar de omvang van
de onderzoeken grootschalige sociale fraude
dit vereist.
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Betrokken actoren
Sociale Inspectiediensten
– Politie – Openbaar
MInisterie

Verantwoordelijke
rapportering
Sociale
Inspectiediensten

2. Protocol Justitie, Politie en inspectiediensten
Op 14 december 2017 werd een protocol
afgesloten tussen de Staatssecretaris voor de
bestrijding van de Sociale Fraude, de Minister
van Werk, de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse zaken, de Minister van Justitie
de Minister van Sociale Zaken, de Minister
van Zelfstandigen en KMO’s. Daarin wordt
onder andere voorzien in de oprichting van
een platform ernstige en/of georganiseerde
sociale fraude (platform justitie), een platform
inspectiediensten en een elektronisch

platform. De werking van deze platforms
wordt in 2020 verdergezet. Nuttige feedback
in het kader van fraudefenomenen en
typologieën wordt eveneens verstrekt aan
de SIOD in het kader van de werking van
het kenniscentrum (zonder vermelding van
de operationele dossiers). Deze typologieën
worden door de SIOD opnieuw aangewend in
het kader van de strategische ondersteuning
van de inspectiediensten.

Indicator

Betrokken actoren

Aantal uitgewisselde feedback rond
fraudefenomenen/typologieën aan de
SIOD (rol Kenniscentrum)

SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie –
Openbaar MInisterie

Verantwoordelijke
rapportering
Respectievelijke
verantwoordelijke per
platform
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3. Gemengde ondersteuningscel
Reeds op 1 oktober 2010 werd een
samenwerkingsprotocol ondertekend tussen
de bevoegde ministers, de procureurgeneraal bevoegd voor de sociale fraude
en de inspectiediensten in de strijd tegen
de ernstige en georganiseerde sociale
fraude. In dit kader werd een gemengde
ondersteuningscel opgericht bestaande uit een
aantal sociaal inspecteurs-SIOD-coördinatoren
en inspecteurs van de federale gerechtelijke
politie. Hun opdracht bestaat erin strategische
Indicator
Evaluatie protocol
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analyses op te zetten ten einde de ernstige
en georganiseerde sociale fraude op een
efficiënte en doelmatige wijze te organiseren.
Met het oog op vlot overleg zijn de burelen
van de medewerkers van deze cel gevestigd in
de burelen van de federale politie te Brussel.
Zo kunnen zij in opdracht van het Federaal
Parket snel en efficiënt analyses aanleveren bij
dringende dossiers.
Het protocol zal in 2020 worden geëvalueerd.

Betrokken actoren
SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie–
Openbaar MInisterie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

4. O
 ptimalisering van de uitwisseling van gegevens tussen politie en sociale
inspectiediensten
Momenteel verloopt de uitwisseling
van gegevens tussen de politie en de
inspectiediensten grotendeels via het
openbaar ministerie. De (inspectie)diensten
zijn niet ontevreden over de uitwisseling van
gegevens, maar een vlottere uitwisseling en
een formalisering van de uitwisselingskanalen
dringt zich op. Op basis van artikel 44/11/9, §2
van de Wet op het politieambt van 5 augustus
1992 kan een gegevensuitwisseling gebeuren
tussen politie en sociale inspectiediensten.
Ondertussen werd de wet op het politieambt
gewijzigd door de wet van 22 mei 2019 die
in voege trad op 29 juni 2019. De impact
Indicator
Analyse van de impact van de
wetswijziging
Verdere optimalisering van de
wederzijdse gegevensuitwisseling
tussen politiediensten en sociale
inspectiediensten.

van deze wetswijziging wordt bekeken in
het kader van deze gegevensuitwisseling.
De ervaringen in het kader van o.a. het
Stroomplan en het Kanaalplan worden
hierin meegenomen. Van belang hierbij is
het principe van wederkerigheid inzake de
gegevensuitwisseling.
In 2020 wordt deze gegevensuitwisseling
tussen politie en sociale inspectiediensten
verder onderzocht en waar mogelijk
geoptimaliseerd binnen het wettelijk kader.
Het opgericht elektronisch platform “politie”
vormt hierin een belangrijk instrument.

Betrokken actoren
SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie –
Openbaar MInisterie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD - Sociale
Inspectiediensten

Actie 42: Informatie-uitwisseling en samenwerking met de FOD Financiën
!

Sociale en fiscale fraude gaan vaak hand in
hand. Met de fiscale controlediensten dient
er echter ook nog naar een meer intensieve
samenwerking gestreefd te worden. De
vastgestelde fenomenen op het gebied van
fiscale fraude zijn in sommige gevallen van
belang bij het bestrijden van sociale fraude
en vice versa. Daarom is het belangrijk dat
informatie met betrekking tot dit soort
fenomenen wordt uitgewisseld tussen de fiscus
en de SIOD.
Om deze uitwisselingen te kaderen, zijn diverse
protocollen ondertekend tussen verschillende
algemene administraties van de FOD Financiën,
de sociale inspectiediensten en de SIOD.

Indicator
Wederzijdse uitwisseling tussen
Fiscus (BBI) en de SIOD over de
bestaande fenomenen, typologieën
en methodologieën in de strijd tegen
sociale fraude en vice versa

De samenwerking bestaat erin dat
de fiscus (BBI) en de SIOD regelmatig
elkaar op de hoogte brengen van de
verschillende fraudefenomenen/typologieën/
methodologieën. Deze algemene informatie
(die geen specifiek geval betreft) met
betrekking tot typologieën van fraude, zal
de SIOD in staat stellen zijn kenniscentrum
te voeden. Deze typologieën worden door
de SIOD opnieuw aangewend in het kader
van de strategische ondersteuning van de
inspectiediensten (bv. beeldvorming rond
fenomenen). Daarnaast zal de SIOD ook de
operationele samenwerking tussen de sociale
inspectiediensten en de fiscus stimuleren
door het organiseren van o.a. workshops
webscraping, nudging, etc.

Betrokken actoren
SIOD – BBI – Sociale
Inspectiediensten

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

65

Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020

66

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)
Zoals aangegeven in de inleiding is gebleken
uit de survey dat de sociale dumping het
prioritair fraudefenomeen is (naast zwartwerk).
De aanpak ervan moet noodzakelijkerwijze
multidisciplinair zijn. Het fenomeen is te
complex en te divers waardoor een integrale
aanpak met de diverse actoren is aangewezen.
Het vormt bovendien een topprioriteit niet

alleen voor de beleidsmakers maar ook voor
de sociale partners die geconfronteerd worden
met de gevolgen van een deloyale concurrentie.
Alleen een gecoördineerde aanpak op lange
termijn kan zijn effect ressorteren. Het vormt
bijgevolg bij uitstek het voorwerp van een
programmawerking (zie verder).

Operationele doelstelling 5.1: Gezamenlijke en gerichte Europese aanpak
van sociale fraude en sociale dumping (incl. ondersteuning/versterking van
actoren)
Actie 43: Preventie binnen overheidsopdrachten NEW
!

De SIOD is bijzonder waakzaam in de strijd tegen
sociale dumping. In het kader van de wetgeving
inzake overheidsopdrachten heeft de publieke
sector uiteraard een voorbeeldfunctie. In dat
kader werden tussen SIOD en verschillende
openbare diensten samenwerkingsverbanden
afgesloten. Tevens werd door de Kanselarij
een gids “Strijd tegen sociale dumping in
het kader van overheidsopdrachten en
concessieovereenkomsten” uitgebracht om deze
openbare diensten beter inzicht te geven in het
fenomeen van sociale dumping. In deze gids
vinden aanbestedende overheden een resem
praktische richtsnoeren over thema’s zoals hoe
erover te waken dat geen abnormaal lage
Indicator
Aantal preventieacties

prijzen worden voorgesteld, de controle van de
onderaannemingsketen, enz.
Als praktijken inzake sociale dumping worden
vastgesteld, dan kan de aanbestedende
overheid deze melden via het meldpunt voor
eerlijke concurrentie dat zich bij de SIOD
bevindt: www.meldpuntsocialefraude.belgie.be
In het kader van de samenwerkingsakkoorden
zal de SIOD in samenwerking met de
verschillende inspectiediensten in 2020 verdere
opleidingen, infosessies organiseren voor de
medewerkers van deze openbare instellingen
rond het fenomeen sociale dumping.

Betrokken actoren
SIOD – RSZ – RSVZ – TSW publieke instellingen

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD
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Actie 44: B
 etere detectie van sociale dumping door het gebruik van
dataminingmodellen
!

Het overlegplatform selecteert en bespreekt op
operationeel vlak concrete onderzoeken met
vermoedens van ernstige en georganiseerde
sociale fraude en bepaalt de concrete
fraudeaanpak.

Dit is een toepassing van de interventiemix,
verschuiving naar detectie. 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.
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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).
Indicator
1 keer per trimester een lijst
aanleveren met targets die een
verhoogd risico hebben op inbreuken
sociale dumping (op basis van
datamining/datamatching).

In 2020 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.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ – TSW - RVA Justitie

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

Actie 45: Sociale dumpingonderzoeken
!

Ons onderzoek toont aan dat sociale dumping
een fenomeen is dat bij voorrang moet worden
aangepakt.
In 2020 worden minstens 2000 onderzoeken
uitgevoerd door de gespecialiseerde cellen
van TSW, RSZ en RSVZ. Deze hebben als doel
Indicator
2000 sociale dumpingonderzoeken,
met als doel de onwettig
gedetacheerde werknemers en
zelfstandigen op te sporen en/of
de niet-naleving van de wettelijke
verplichte arbeidsvoorwaarden door
de buitenlandse werkgever

de onwettig gedetacheerde werknemers en
zelfstandigen maar ook de naleving van de
wettelijke verplichte arbeidsvoorwaarden
(incl. arbeidsomstandigheden) door de
buitenlandse werkgever, die tewerkgesteld zijn
op diverse arbeidsplaatsen, te controleren en
te sanctioneren.

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ - TSW

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – RSVZ – TSW
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Actie 46: S
 trijd tegen grensoverschrijdende fraude: sectorspecifieke aanpak
Limosa – zelfstandigen
!

a. H
 et RSVZ zet opnieuw in op de strijd
tegen de sociale dumping
b. D
 e algemene meldingsplicht (Limosaaangifte) voor zelfstandigen werd op
vraag van Europa omgevormd tot
een verplichte meldingsplicht voor
Indicator
a. Analyse en opvolging van 600
verdachte situaties (verdachte A1 of
afwezigheid A1)
b. Jaarlijkse monitoring aangaande
de zelfstandigen gecontroleerd
binnen de risicosectoren opgesplitst
volgens Belgische en buitenlandse
dienstverleners.

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.
Betrokken actoren

RSVZ – SIOD – TSW - RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ – SIOD
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Actie 47: 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
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Indicator
Aantal controles in het kader van
verblijf in het buitenland

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 2020 de strijd
tegen dit specifiek soort fraude met
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voort.

Betrokken actoren
RIZIV (DAC)

Verantwoordelijke
rapportering
RIZIV (DAC)

Actie 48: E
 uropean Campaign to raise awareness around the benefits of declared
work NEW
!

Uit onze survey blijkt dat er naast controle
meer aandacht moet komen voor preventie.
Het Europees platform tegen zwartwerk
bevordert de samenwerking tussen EUlanden. Het is noodzakelijk om het fenomeen
op een efficiëntere en effectievere manier
aan te pakken. De SIOD en de sociale
inspectiediensten nemen actief deel aan de
werking van het Platform. Belangrijk hierbij is
dat niet alleen wordt gewezen op het belang
van het uitvoeren van effectieve controles
op het terrein maar eveneens in te zetten
op preventieve maatregelen. Het Europees
platform verbindt diverse inspectiediensten
met elkaar om:

¨¨informatie en goede praktijken uit te
wisselen
¨¨te leren van elkaar en samen kennis te
ontwikkelen
¨¨nauwere grensoverschrijdende
samenwerking en gezamenlijke
activiteiten aan te gaan
Het platform plant in 2020 zijn eerste
gemeenschappelijke preventieve actie inzake
zwartwerk ooit. De nadruk zal liggen op de
voordelen van aangegeven werk.
Binnen de schoot van de SIOD wordt een
werkgroep opgericht om deze campagne vorm
te geven. Er zal tevens nagegaan worden of
sociale partners van fraudegevoelige sectoren
hieraan kunnen meewerken.

Indicator
Het oprichten van een werkgroep
Het uitrollen van een sociale
mediacampagne: maart ’20 – juni ‘20
Gerichte acties tijdens de
gemeenschappelijke actieweek: 16
t.e.m. 22 maart ‘20

Betrokken actoren
SIOD - Sociale
Inspectiediensten –
Communicatiediensten –
sociale partners

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Actie 49: Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten
!

Een betere grensoverschrijdende
samenwerking tussen de sociale
inspectiediensten en de sociale
zekerheidsinstellingen van diverse lidstaten,
waarbij de inspectiegegevens efficiënt worden
uitgewisseld bijvoorbeeld via EESSI, IMI,
wordt beoogd. De rol van ELA zal hierin van
primordiaal belang zijn.
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. ELA kan opnieuw hierin een
belangrijke rol vervullen.
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 Roemenië
werden eind 2018 opgestart. Concreet wordt
gestreefd om tegen eind 2020 bij voorkeur
operationele samenwerkingsovereenkomsten
te sluiten tussen de bevoegde (sociale)
(inspectie)diensten en 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, etc. Op
het vlak van het afsluiten van operationele
samenwerkingsovereenkomsten lopen er
momenteel besprekingen met diverse landen
waaronder Polen, Frankrijk, …
Tevens zullen de inspectiediensten en de
SIOD hun medewerking intensifiëren aan
de verschillende werkgroepen die werden
opgericht in de schoot van de Benelux.
In 2020 zal er (onder coördinatie van) de SIOD
minstens één gemeenschappelijke actie met
minstens één inspectiedienst van een ander
land georganiseerd worden desgevallend in
samenwerking met ELA.
Tot slot moeten er in 2020 net zoals in 2019
door de SIOD (overeenkomstig haar wettelijke
opdracht) en de sociale inspectiediensten
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. Hierdoor worden
best practices uitgewisseld en kennisgemaakt
met verschillende businessprocessen. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met het Platform
Zwartwerk en de ELA.
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Indicator
Aantal gemeenschappelijke acties
onder coördinatie van de SIOD met
minstens één inspectiedienst van een
ander land.
Gemeenschappelijke workshops/staff
exchanges met landen waarmee een
MOU en/of bilateraal akkoord werd
afgesloten.
Oprichting SIOD-werkgroep tot
het opstellen van een multilateraal
“Verdrag sociale fraudebestrijding"
voor grensoverschrijdende
samenwerking tussen sociale
inspectiediensten, zoals opgenomen
in het Benelux-programma 20182020.
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Aantal MOU/
samenwerkingsovereenkomsten/
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 (m.b.t.
operationele akkoorden)
FOD WASO - FOD SZ
(verdragen)
Benelux secretariaat – ELA/
Platform UDW - SIOD – RSZ
– RSVZ - TSW – RVA – RIZIV –
Regio’s

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD – FOD WASO –
FOD SZ

Operationele doelstelling 5.2: Meer coördinatie/samenwerking en
gegevensuitwisseling op Europees niveau
Actie 50: D
 e bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1attesten optimaal benutten
!

In 2020 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.
Indicator
Trimestrieel rapport aan bevoegde
ministers m.b.t. het aantal concrete
onderzoeken waarbij er (vermoedens
van) misbruiken inzake detachering
en A1-attesten bestaan of vastgesteld
zijn.

Tevens wordt opgenomen hoeveel hiervan
finaal geleid hebben tot de intrekking van het
A1 document per instelling en per sector.

Betrokken actoren
RSZ - RSVZ - FOD SZ

Verantwoordelijke
rapportering
FOD SZ

Trimestriële rapportering over het
aantal ingetrokken A1-documenten
per instelling en per sector.

Actie 51: 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 indien nodig 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.
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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
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In 2019 werd een gegevensuitwisseling met
Italië in productie genomen.
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.

Betrokken actoren

Indicator
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)

overlijden, …).

FPD

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

Actie 52: Elektronische gegevensuitwisseling Frankrijk – RVA
!

In 2020 zet de RVA erop in om tot een
elektronische gegevensuitwisseling te komen
met Frankrijk, en dit in samenwerking met de
SIOD. Zowel residentie als vroeger verworven
rechten of bestaande uitkeringen kunnen
invloed hebben op de toelaatbaarheid van
een uitkering. Om de controle van dit proces
te faciliteren is het belangrijk om ook over
Indicator
Voortgang project, aantal
gemeenschappelijke vergaderingen

gegevens vanuit het buitenland te beschikken.
Deze gegevens moeten actueel zijn en
adequaat kunnen worden uitgewisseld. Een
verdere digitalisering is bijgevolg noodzakelijk.
In dat kader werd een eerste traject met
Frankrijk opgestart om tot een structurele
digitale gegevensuitwisseling te komen.

Betrokken actoren
RVA – Franse counterpart –
SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Actie 53: U
 itwerking 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
hoe de sociale zekerheidsbijdragen kunnen
aangegeven en betaald worden aan de RSZ/
RSVZ.

Er moet dan ook onderzocht worden hoe
de grensoverschrijdende invordering van
de sociale zekerheidsbijdragen en de
terugvordering van uitkeringen op een
efficiënte manier geïmplementeerd kunnen
worden, in het bijzonder in het kader van de
EG-verordeningen nr. 883/2004 en 987/2009.
Een methodologie moet uitgewerkt worden36.

Indicator
Uitgewerkte methodologie
grensoverschrijdende invordering

Betrokken actoren
RSZ – RSVZ - bevoegde
vakministers

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – RSVZ

Actie 54: T
 otstandkoming en operationalisering van de Europese Arbeidsautoriteit
(ELA) en verderzetting van de actieve deelname in het kader van Platform
Zwartwerk (UDW).
!

België ondersteunt, zowel op politiek als op
operationeel vlak, de uitbouw van de Europese
Arbeidsautoriteit (ELA). Dit nieuwe orgaan
zal bijdragen in de gemeenschappelijke
strijd tegen grensoverschrijdende sociale
fraude door de sociale inspectiediensten van
de verschillende lidstaten. Het agentschap
werd opgestart in 2019 en zou haar volledige
operationele capaciteit moeten hebben tegen
2024.
De ‘best practices’ die er op nationaal
en Benelux–niveau bestaan inzake
gemeenschappelijke controles en
gegevensuitwisseling moeten ook
36 Rekening houdend met het advies 2019/12 van het ABC
37 Cfr Advies NAR, Hoge Raad voor de Zelfstandigen en ABC

in dit kader een Europees vervolg krijgen.
De SIOD en de sociale inspectiediensten
zullen actief blijven deelnemen aan de
diverse activiteiten en acties van het Platform
Undeclared Work, waarbij de Belgische
inspectiediensten vaak als een referentiepunt
en best practice worden aanzien binnen
Europa. Het platform UDW zal op termijn
onderdeel uitmaken van de ELA. De SIOD
zal in samenwerking met de ELA, voor wat
betreft het luik gemeenschappelijke en
geconcerteerde acties, de coördinatie op zich
nemen37.
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Indicator

Betrokken actoren

De SIOD in samenwerking met haar
partners speelt een actieve rol in de
uitbouw van de ELA en in de werking
van het Plaform UDW

RVA – Franse counterpart SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Actie 55: Programmatorische aanpak opstarten en uitbouwen NEW
!
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Uit de survey is gebleken dat een
programmatorische aanpak als “belangrijk”
wordt vooropgesteld. De SIOD wenst in
2020 programmatorisch te werken rond
onderstaande thema’s samen met haar
partners. Parallel zou hij hierbij intern verder
werken aan de uitbouw van een doorgedreven
projectmatige aanpak en beheerscyclus om
zo een gedegen PMO-structuur uit te rollen
in samenwerking met haar partners. Omwille
van het feit dat dit voor de eerste maal
geïntroduceerd wordt hebben we ervoor
geopteerd om slechts een beperkt aantal
programma’s uit te werken. Een programma

zal aangevat of verdergezet worden in 2020
maar zal gezien de complexiteit verder lopen in
de volgende jaren.
Methodologisch werd ervoor geopteerd om de
strijd tegen de sociale dumping (onder meer
malafide ondernemingen die gebruik maken
van fraudeleuze detacheringsconstructies) die
per definitie een programmatorische aanpak
is, hier niet op te nemen maar te behouden
als een afzonderlijke prioritaire strategische
doelstelling (SO5). Dit is in lijn met de
Regeringsprioriteiten, de wens van de sociale
partners en de uitgevoerde survey.

Programma: Big Data: analyse, uitwisseling & bescherming
Big data is momenteel niet meer weg te
denken uit de maatschappij. Het is belangrijk
om hierover samen te werken, ‘best
practices’ te delen en risico’s te vermijden
om zo adequaat big data te kunnen inzetten
in de strijd tegen de sociale fraude. De

businessprocessen blijven eigen aan iedere
partner maar het programma wenst deze
te kunnen ondersteunen en een platform
te creëren om aan stelselmatige informatieuitwisseling te doen.

Analyse (datamining & datamatching)
Er is een accentverschuiving om meer in te
zetten op detectie (handhavingsmix). Binnen
de sociale inspectiediensten wordt meer
ingezet op detectie alvorens controles te
organiseren. Daarnaast worden via deze weg
ook nieuwe fraudefenomenen geïdentificeerd
en in kaart gebracht. Zie hiervoor de acties
Datamining/Datamatching binnen het
Strategisch Objectief 3.

Detectie via technieken van Datamining &
Datamatching kan een schat aan informatie
opleveren over hoe bepaalde datasets
het best gebruikt en gekruist worden, hoe
dergelijke oefeningen het best kunnen worden
georganiseerd en hoe men deze evalueert. De
focus ligt op het delen van analysetechnieken
en het gebruiken en combineren van
datasets. De concrete uitwerking naar

businessprocessen en fraudefenomenen vallen
hier out scope.

Een link kan hier gemaakt worden met de
acties binnen het hoofdstuk: Datamining –
Datamatching (zie supra).

Gegevensuitwisseling
In het actieplan 2020 is het uitwisselen
van gegevens een belangrijk aspect. Deze
uitwisseling vindt zowel binnen als buiten
de sociale inspectiediensten plaats. Vaak
worden ook initiatieven genomen om ook met
andere landen structureel gegevens te gaan
uitwisselen.
Dergelijke trajecten zijn arbeidsintensief
waardoor dubbelwerk moet vermeden worden.
Synergieën en transparantie kunnen ervoor

zorgen dat er snel en adequaat kan ingespeeld
worden op concrete vragen en behoeften
waardoor de globale fraudebestrijding niet
achter het net vist.
Een link kan hier gemaakt worden met de
acties binnen het hoofdstuk: Verbeterde
samenwerking en gegevensuitwisseling tussen
diensten onderling en tussen diensten en
andere actoren (zie supra).

Bescherming: GDPR - Compliance
De Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG of GDPR) werd
met rechtstreekse werking van toepassing op
25 mei 2018. De verordening heeft als gevolg
dat iedere organisatie die vandaag gegevens
verzamelt en verwerkt onderworpen is aan de
verordening.

Gezien de techniciteit van deze verordening en
de operationele restricties die hieruit kunnen
voortvloeien, lijkt het opportuun om hierover
de krachten te bundelen en ‘best practices’ en
mogelijke obstakels te delen.

Programma: Frauduleuze economische migratie
Economische migratie is een fenomeen dat
al duizenden jaren bestaat. De snelheid
waarmee burgers zich kunnen verplaatsen
en waarbij beroep kan gedaan worden op
sociale voorzieningen is de laatste decennia
exponentieel gestegen. Vele harde grenzen in
Europa zijn verdwenen en de meeste sociale
voorzieningen zijn online aan te vragen
waardoor de burger sneller kan worden
geholpen. Dergelijke positieve evoluties
hebben ook een keerzijde van potentiële
anomalieën of zelfs misbruik. Zoals o.a.:
¨¨Fictieve aansluitingen/tewerkstellingen
i.f.v. bijstandsuitkeringen, het bekomen
van de Belgische nationaliteit.
¨¨Misbruik van het vrijwilligersstatuut om

de nodige arbeidsvergunningen te gaan
ontlopen.
¨¨Frauduleuze detacheringen om een
onrechtmatig concurrentieel voordeel
te kunnen genieten.
Dergelijk misbruik heeft een
gemeenschappelijk doel maar de weg naartoe
kan verschillen. Meerdere pistes worden
afgetoetst of gecombineerd waardoor
ook meerdere instanties met hun eigen
wetgeving worden aangesproken. De sociale
inspectiediensten hebben hierover al een
stevige expertise opgebouwd maar gezien
de complexiteit van de problematiek en het
gegeven dat economische migratie ‘an sich’ zal
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blijven bestaan, moet worden afgestapt van
silowerking en moet ervoor geopteerd worden
om hierover praktisch te gaan samenwerken
met alle geïmpacteerde diensten.
¨¨Het opstellen van
fraudefenomeenfiches om als input te
dienen voor datamining & datamatching
oefeningen alsook voor de bestaande
acties op het terrein.
¨¨Het voorstellen van concrete
gemeenschappelijke acties.
¨¨‘Best practices’ uitwisselen.
¨¨Informatie delen aangaande
interpretatie van nieuwe wetgeving en
richtlijnen.
Een link kan hier gemaakt worden met
volgende acties op basis van een aantal
elementen van de handhavingsketen:
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Preventie
¨¨Actie 43:
Preventie binnen overheidsopdrachten
Detectie
¨¨Actie 44:
Betere detectie van sociale
dumping door het gebruik van
dataminingmodellen
Controle
¨¨Actie 15:
Strijd tegen de fictieve aansluitingen in
het statuut van de zelfstandigen
¨¨Actie 18:
Misbruiken inzake uitzendarbeid
¨¨Actie 29:
Onderzoeken bij uitkeringsgerechtigden
arbeidsongeschiktheidsuitkering op
basis van definitieve beslissingen RSZ of
RSVZ inzake ‘niet-onderwerping’.
¨¨Actie 45:
Sociale dumpingonderzoeken
¨¨Actie 49:
Grensoverschrijdende samenwerking
inspectiediensten

Sanctionering
¨¨Actie 17:
Controle hoofdelijke aansprakelijkheid
lonen
Invordering
¨¨Actie 53:
Uitwerking van een kader rond
grensoverschrijdende invordering
van sociale zekerheidsbijdragen
en terugvordering van sociale
zekerheidsuitkering
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Bijlage A:
Overzicht acties, controles, onderzoeken
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LINK ACTIEPLAN 2020

SECTOR

AP2019

AP2020

Actie 7

BOUW

2.000

2.000

Actie 7

ELEKTRO

400

400

Actie 7

METAAL EN
TECHNOLOGIE

100

100

Actie 7

SCHOONMAAK

270

320

Actie 7

LAND-EN TUINBOUW

100

100

Actie 7

HORECA

2.200

1.800

Actie 7

GOEDERENVERVOER

700

900

Actie 7

VLEES

50

50

Actie 7

TAXI

50

50

Actie 7

VERHUIS

40

50

Actie 7

BEWAKING

40

40

Actie 7

CARWASHES

150

200

Actie 7

BEGRAFENIS

50

50

Actie 9

GROOTSTEDEN

400

500

Actie 45

DUMPING

700

2.000

Actie 7,8, 9 & 10

VRIJ IN TE VULLEN
(inclusief flitscontroles)

2.750

1.440

10.000

10.000

Totaal

Bijlage B:
Overzicht Plannen Eerlijke Concurrentie
(PEC) – Partnerschapsovereenkomsten
(PO) – charters en protocollen Samenwerkingsakkoorden
Plannen Eerlijke Concurrentie (PEC)
SECTOR

DATUM

Bouwsector

08/07/2015

Transportsector

03/02/2016

Elektrotechnische sector

07/09/2016

Schoonmaaksector

29/11/2016

Land- en tuinbouwsector

17/02/2017

Metaal- en technologiesector

21/06/2017

Begrafenissector

05/07/2017

Carwashsector

04/12/2017

Partnerschapsovereenkomsten (PO)
SECTOR

DATUM

Vleesverwerkende sector

14/04/2012

Taxisector

20/01/2016

Transportsector

03/02/2016

Bewakingssector

27/09/2016

Verhuissector

28/09/2016

Metaal – en technologiesector

21/06/2017

Land – en tuinbouwsector

23/06/2017

Garagesector

04/12/2017
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Charters, Protocollen & Samenwerkingsakkoorden
CHARTER - PROTOCOL - SAMENWERKINGSAKKOORD

82

PUBLICATIE WEBSITE SIOD

Samenwerkingsakkoord inspectiediensten en de SIOD met BBI

01/01/2007

Samenwerkingsakkoord inspectiediensten en de SIOD met AAFISC
(algemene administratie fiscaliteit)

15/12/2009

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten en
de gemeenschappen betreffende de coördinatie van controles inzake
illegale arbeid en sociale fraude

11/06/2011

Samenwerkingsakkoord inspectiediensten en de SIOD met IRIS

26/09/2012

Samenwerkingsakkoord tussen de Regie der Gebouwen en de
inspectiediensten en de SIOD

20/03/2014

Samenwerkingsakkoord tussen Agentschap Facilitair Bedrijf van de
Vlaamse Gemeenschap en de inspectiediensten en de SIOD

18/11/2014

Samenwerkingsakkoord tussen Beliris en de de SIOD

16/10/2015

Charter Horeca

01/05/2016

Samenwerkingsakkoord tussen Service Public Wallonie en de SIOD

19/12/2016

Protocol Justitie

14/12/2017

Charter Ondernemers

09/03/2018

Protocol SIOD – DVZ

08/05/2018

Protocol SIOD – Vlaamse Regering over de samenwerking tussen hun
diensten

12/10/2018

Checklists en Guidelines
CHECKLIST - GUIDELINE

PUBLICATIE WEBSITE SIOD

Checklist Bouw

10/05/2017

Checklist Vleessector

06/06/2018

Checklist Vervoer

10/05/2017

Checklist Groene Sectoren

12/09/2017

Checklist Metaalsector

08/01/2018

Checklist Carwashes

17/04/2018

Checklist Garage- en Koetswerksector

10/05/2019

Guidelines Transportsector

24/04/2017

Guidelines Bouwsector

01/08/2017

Guidelines Metaal- en Technologiesector

24/01/2018

Bijlage C:
Overzicht van de EU–landen waarmee
België een MOU, operationeel akkoord of
Verdrag inzake sociale fraudebestrijding
heeft afgesloten
MOU (Memorandum of understanding)
LAND

DATUM

Nederland – GH Luxemburg

23/09/2015

Bulgarije

04/10/2016

Frankrijk

13/10/2016

Polen

07/12/2017

Portugal

23/10/2017

Slowakije

23/10/2017

Operationele samenwerking: workshops en mondelinge afspraken
INSPECTIEDIENST

LAND

DATUM

TSW/TWW/RSZ

Polen

08/07/2008

TSW/TWW/RSZ

GH Luxemburg

08/07/2008

Slowakije

22/10/2015

Polen

14/03/2017

Roemenië

06/10/2017

Bulgarije

01/12/2017

Polen

05/12/2017

Nederland

03/05/2018

RSZ
RSVZ/TSW/RSZ/FOD SZ/SIOD*
FOD SZ/RSZ/RSVZ
TSW/RSZ/RSVZ/RIZIV/RVA/SIOD*
RSVZ/RSZ/FOD SZ
RSVZ/RSZ
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Operationele akkoorden
Arbeidsrecht
INSPECTIEDIENST

LAND

DATUM

TSW

Frankrijk

08/05/2003

TSW

Polen

11/10/2007

TSW

Luxemburg

07/07/2008

TSW

Portugal

07/08/2009

TSW

Roemenië

10/09/2013

INSPECTIEDIENST

LAND

DATUM

RSVZ

Verenigd Koninkrijk

21/10/2009

RSVZ

Ierland

21/10/2009

RSVZ

Frankrijk

01/10/2010

RSVZ

Nederland

13/10/2016

RVA/RSZ

Nederland

09/04/2018

Uitkeringen
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Verdragen
Bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding
LAND

ONDERTEKENING

INWERKINGTREDING

Frankrijk

17/11/2008

01/12/2015

GH Luxemburg

05/02/2015

01/10/2016

Nederland

06/12/2010

01/10/2015

Bilaterale coördinatieverdragen SZ en administratieve schikkingen
CLAUSULE

LAND

ONDERTEKENING

INWERKINGTREDING

Albanië

09/12/2013

01/01/2016

JA

Algerije

27/02/1968

01/10/1969

NEEN

Argentinië

18/06/2016

01/06/2017

NEEN

Australië

20/11/2002

01/07/2005

NEEN

Bosnië – Herzegovina

06/03/2006

01/06/2009

NEEN

Brazilië

04/10/2009

01/12/2014

JA

Canada

10/05/1984

01/01/1987

NEEN

Chili

09/09/1996

01/11/1999

NEEN

Congo

03/05/1968

01/10/1971

NEEN

Filippijnen

07/12/2001

01/08/2005

NEEN

India

02/11/2006

01/09/2009

NEEN

Israël

24/03/2014

01/06/2017

NEEN

Japan

23/02/2005

01/01/2007

NEEN

Kosovo

20/02/2018

01/06/2019

JA

Macedonië

13/02/2007

01/06/2009

NEEN

24/06/1968

01/08/1971

NEEN

18/02/2014

/

JA

Moldavië

12/09/2012

01/01/2016

JA

Montenegro

09/06/2010

01/06/2014

JA

Quebec

28/03/2006

01/11/2010

NEEN

San- Marino

22/04/1955

01/10/1955

NEEN

Servië

15/07/2010

01/09/2014

JA

Tunesië

28/03/2013

01/05/2017

JA

Turkije

11/04/2014

01/9/2018

JA

Uruguay

22/11/2006

01/08/2009

NEEN

USA

19/02/1982

01/07/1984

NEEN

Zuid – Korea

05/07/2006

01/07/2009

NEEN

Marokko

SOCIALE FRAUDE
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Bijlage D:
Lijst van de afkortingen
AFKORTING
DAV

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

KSZ

Kruispuntbank Sociale Zekerheid

TWW

Toezicht op het Welzijn op het Werk

TSW

Toezicht op de Sociale Wetten

FEDRIS

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

RIZIV DAC

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor
Administratieve Controle

RIZIV DGEC

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Dienst voor
Geneeskundige Evaluatie en Controle

RSVZ
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VERKLARING

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

BBI

Bijzondere Belastinginspectie

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

RSZ

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RJV

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

FGP

Federale Gerechtelijke Politie

DAG

Dienst Administratieve Geldboeten

SIOD

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FOD WASO
FOD Financiën
FOD Mobiliteit (transport)
FOD SZ
PO

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
Federale Overheidsdienst Financiën
Federale Overheidsdienst Mobiliteit (transport)
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Partnerschapsovereenkomsten

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomsten

NAR

Nationale Arbeidsraad

MDG

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

ELA

European Labour Authority

HIVA

Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven

IRIS

International Research Institute on Social Fraud - Ugent

MOU

Memorandum of Understanding

PEC

Plannen voor Eerlijke Concurrentie

SPW

Service Public Wallonie

VSI

Vlaamse Sociale Inspectie

AAFisc

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

ARZA

Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders
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