Mini-Protocol van samenwerking tussen de Sociale Inspectiediensten en
de Bbi (Fod Financiën), op initiatief van het Federaal Coördinatiecomité
voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude
Overwegende de wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de
illegale arbeid en de sociale fraude, het Federaal Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen,
inzonderheid artikel 12, 7°;
Overwegende de vraag van de betrokken Sociale Inspectiediensten, hierin gesteund door hun
verantwoordelijke instanties, naar een uitwisseling van informatie en dossiergegevens omtrent grote
fraude, zowel fiscaal als sociaal;
Werd tussen de betrokken Sociale Inspectiediensten enerzijds, namelijk
· Sociale Inspectie (FOD Sociale Zekerheid) vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, dhr JeanClaude Heirman,
· Toezicht Sociale Wetten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), vertegenwoordigd door
haar Directeur-generaal, dhr Michel Aseglio
· RSZ, vertegenwoordigd door haar Directeur-generaal, dhr Robert Demil
· RVA, vertegenwoordigd door haar Administrateur-generaal, dhr Karel Baeck
en de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (FOD Financiën), vertegenwoordigd door haar
Administrateur, dhr Frank Philipsen
anderzijds, het volgende overeengekomen:
Door de betrokken Sociale Inspectiediensten wordt per overeengekomen regio één contactpersoon als
vertegenwoordiger aangeduid.
Door de BBI worden eveneens contactpersonen aangeduid per regio.
Als bijlage gaat de lijst met betrekking tot de overeengekomen regio’s en contactpersonen.
Deze 8 teams komen minimaal één maal per trimester samen met als doel dossiers en informatie uit te
wisselen waarin de grote fraude centraal staat. De contactpersonen bepalen gezamenlijk het aantal
samenkomsten, steeds minstens één maal per trimester.
De contactpersoon van de betrokken sociale inspectiediensten is eraan gehouden de informatie door te
geven aan de andere sociale inspectiediensten die niet aanwezig zijn bij het terugkerende contact,
wanneer dit voor die andere relevant kan zijn.
Jaarlijks wordt minstens één vergadering georganiseerd waarin alle 16 contactpersonen, samen met
bovenvermelde 5 vertegenwoordigers een evaluatie maken van de doorgestuurde en ontvangen
informatie. Het initiatief voor deze vergadering(en) zal genomen worden door het Federaal
Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.
Via deze evaluatie kunnen de modaliteiten van dit protocol worden gewijzigd.
Dit protocol treedt in voege op 1 januari 2007.
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