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VOORWOORD
Wie valsspeelt mag de eindmeet niet halen, laat staan met de prijzen gaan lopen. Vuil 
spel dupeert de competitie, ondermijnt de geloofwaardigheid en maakt uiteindelijk de 
sport zelf kapot. Op vergelijkbare wijze bedreigen sociale fraude en sociale dumping onze 
samenleving. De uitwassen tasten de bescherming van werknemers aan, ondermijnen de 
positie van onze ondernemers en zelfstandigen, en verzwakken (het draagvlak voor) onze 
sociale zekerheid.

Sociale fraude en sociale dumping staan een meer welvarend, solidair en duurzaam België 
in de weg. De aanpak ervan is een prioriteit voor de regering, die de strijd tegen fiscale en 
sociale fraude verder wil opvoeren. Een beter gecoördineerd antifraudebeleid met meer 
samenwerking en gegevensuitwisseling tussen inspectiediensten wordt daarvoor in stelling 
gebracht. Met het oog daarop is dit Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 besproken op 
het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

6 strategische doelstellingen staan voorop: eerlijke concurrentie en concurrentievermogen 
waarborgen; eenvoudiger wetgeving en administratieve vereenvoudiging; hogere pakkans; 
meer slagkracht voor de sociale inspectiediensten; grensoverschrijdende sociale fraude en – 
last but not least – meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.

Samenwerking is dé rode draad. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) maakte 
het document op in overleg met alle sociale inspectiediensten, de arbeidsauditeurs, de 
sociale partners en de regering. De helft van de 30 acties uit het actieplan worden uitgevoerd 
door meerdere partners die strijden tegen sociale fraude. Bovendien neemt naast controle 
en sanctionering ook preventie een centrale rol in binnen de handhavingsketen. Daarnaast 
wordt samen met alle partners het “Charter tussen de sociale inspectiediensten en de 
werkgevers- en zelfstandigenorganisaties” uit 2018 geëvalueerd. 

We hebben uiteraard oog voor de gevolgen van de pandemie die al een jaar zwaar inhakt op 
onze bedrijven. 2020 was een jaar zoals geen ander, en dat geldt voor 2021 evenzeer. SIOD 
voerde een risicoanalyse uit rond de impact van corona en doelstellingen werden bijgesteld. 
Zo schrappen we in 2021 onder meer 1.000 geplande controles en de flitscontroles in de 
Horecasector.

Tegelijkertijd worden de sociale inspectiediensten ten volle gemobiliseerd in de strijd tegen 
de verspreiding van het virus. Veilig werken is brandend actueel. Al sinds begin januari 
2021 wordt bijvoorbeeld met flitscontroles nagegaan of bedrijven in de dienstensector de 
coronavoorzorgsmaatregelen naleven. Niet alleen de gezondheid van werknemers staat op 
het spel. Om onze economie opnieuw te kunnen lanceren, moeten we het virus bannen.
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Gelijke spelregels voor iedereen, eerlijke (inter)nationale concurrentie en een solide 
bescherming van werknemers zijn onontbeerlijk voor een gezonde, toekomstgerichte 
economie ten dienste van de samenleving. De rol van de sociale inspectiediensten is daarin 
essentieel, net als een uitstekende samenwerking met justitie, politie, de sociale partners en 
de betrokken stakeholders. Zij kunnen daarbij rekenen op onze volle steun en medewerking.

Pierre-Yves Dermagne 
Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Frank Vandenbroucke  
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

David Clarinval 
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen 
en Democratische Vernieuwing
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INLEIDING

1	 	Het	Strategisch	Comité	heeft	op	23	april	2020	beslist	dat	de	SIOD	ook	de	impact	van	de	coronacrisis	moet	nagaan	op	de	realisatie	
van	het	Actieplan	en	de	Sociale	Fraudebestrijding	in	haar	geheel.	Hieruit	is	gebleken	dat	meerdere	acties	binnen	dit	Actieplan	
zaken	zijn	die	in	het	voorgaand	actieplan	waren	opgenomen	maar	gezien	de	impact	van	de	crisis	niet	zijn	gerealiseerd.	Er	is	ook	
geopteerd	om	de	nodige	continuïteit	te	voorzien	binnen	dit	plan	t.a.v.	het	vorige	jaar.	U	vindt	dit	terug	onder	“continuering”.

Het actieplan 2021 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).

Zoals vastgelegd in artikel 2 van het Sociaal Strafwetboek bevat het voorliggend 
“operationeel	actieplan	onder	meer:

 ◆ de	individuele	controleacties;
 ◆ de	gemeenschappelijke	controleacties;
 ◆ nieuwe	beleids	-	en	operationele	acties.

Het	operationeel	actieplan	wordt	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	het	strategisch	comité	en	
het	Ministerieel	Comité	voor	de	Fraudebestrijding.	De	Ministerraad	keurt	het	plan	ten	laatste	op	
1	januari	van	het	kalenderjaar	waarop	het	betrekking	heeft,	goed.”

Dit plan 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 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake 
sociale dumping, de sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden en zo tevens de 
financiering van de sociale zekerheid en de openbare financiën te waarborgen.

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 verder gebouwd op de bestaande risico-evaluatie om het actieplan meer te 
onderbouwen zoals het Rekenhof in haar studie naar voor heeft gebracht. Deze risico-
evaluatie oriënteert de acties in de richting van prioritaire fraudefenomenen. Voor de eerste 
maal is dit actieplan1 dan ook opgebouwd omheen de verschillende fraudefenomenen.

In lijn met de beslissing van het Strategisch Comité op 1 juli 2020 wordt in het huidig 
actieplan naast continuïteit ingezet op programma-en projectwerking binnen de bestaande 
strategische doelstellingen.
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Naast de fraudefenomenen worden ook de risicosectoren belicht via een sectorale aanpak. 
De rol van en samenwerking met de sociale partners is hierbij essentieel.

Zowel de bestrijding van de fraudefenomenen als de sectorale aanpak hebben nood aan 
een stevige onderbouw. Deze wordt voorzien door de verdere versteviging van de nodige 
transversale processen.

De prioritaire acties worden tot slot gelinkt aan de 5 strategische doelstellingen uit het 
Actieplan 2020 die we willen herformuleren, en aan 1 nieuwe strategische doelstelling: 

 ◆  Strategisch Objectief 1 beoogt het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en 
eerlijke concurrentie te waarborgen.

 ◆  Strategisch objectief 2 geeft een overzicht van de actiepunten die betrekking hebben 
op eenvoudiger wetgeving en administratie met als doel de transparantie en de 
compliance te bevorderen.

 ◆  Strategisch objectief 3 betreft het verhogen van het risico om gepakt te worden en 
het verhogen van de effectiviteit van de sancties. Dit SO 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. 
 ◆  Strategisch objectief 6 zet het waarborgen van de veiligheid, de gezondheid, het 

welzijn, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming van de werknemers 
voorop.

Het actieplan viseert zowel de arrondissementscellen, de Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (SIOD) alsook de (inspectie)diensten.

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.

Overeenkomstig het regeerakkoord is dit actieplan besproken in het College voor de strijd 
tegen de fiscale en sociale fraude. Het voorliggend actieplan vormt tevens het sociaal luik 
van het actieplan van het College voor de fraudebestrijding met het oog op de samenwerking 
met andere departementen voor wat betreft de actiepunten die betrekking hebben op 
coördinatie en een betere gegevensuitwisseling. Vanuit het actieplan 2021 “Strijd tegen 
de sociale fraude en sociale dumping” zullen dus actiepunten voorgesteld worden aan en 
opgenomen worden in de werking van dit College.

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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TRAJECT

2	 	Gepresenteerd	door	de	Directeur	SIOD	op	het	Strategisch	Comité	van	30	juni	2019

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 2021 is het resultaat van 4 informatiebronnen 
die gebruikt worden als input:

 ◆ Actualisatie en evaluatie van het actieplan 2020;
 ◆ Een bevraging van de stakeholders;
 ◆ Risicoanalyse m.b.t. Covid 19 impact;
 ◆ Een risico-evaluatie “light” van de actuele fraudefenomenen.

Deze input werd vervolgens ingepast binnen een nieuwe structuur van het actieplan 
(opgehangen aan programmawerking – zie verder) en finaal aan de 6 nieuw geformuleerde 
strategische objectieven:

 ◆ SO1:  Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en 
daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie

 ◆ SO2:  Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de 
wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, 
onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te 
bestrijden  

 ◆ SO3:  Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit 
van de sancties

 ◆ SO4:  Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit 
om op te treden en een grotere slagkracht

 ◆ SO5:  Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en 
internationale samenwerking te versterken.

 ◆ SO6:  De veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de 
sociale bescherming van de werknemers garanderen

Uitdagingen
Een reflectie houden alvorens een traject op te starten is geen overbodige luxe. Deze analyse 
biedt de mogelijkheid om weloverwogen keuzes te maken en een strategie op te bouwen 
voor het verdere verloop. De uitdagingen2 over fraudebestrijding zijn niet min. Een korte 
opsomming:

 ◆ Betere afstemming en samenwerking tussen diensten en actoren;
 ◆ Beschikken over afdoende capaciteit;
 ◆ Meer doelgericht en risico-gebonden optreden;
 ◆ Zorgen voor een eenvormige toepassing van de regelgeving;
 ◆ Transparant en proportioneel (tijdsduur) optreden door de inspectiediensten;
 ◆  Omgaan met (toegenomen) agressie en veiligheid;
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 ◆  Uniformisering: moderniseren van werkmethodes (technieken) - beperken van hinder 
op vlak van exploitatie van ondernemingen;

 ◆  Complexiteit van de regelgeving;
 ◆  Standaardisering van de rapportering – traceerbaarheid van de opbrengsten en 

resultaten;
 ◆  Flexibiliteit: nieuwe problematieken in een permanent veranderende samenleving;
 ◆  Internationalisering: Investeren in de competenties en werkmethodes voor 

grensoverschrijdende aanpak;
 ◆  Actieve criminele organisaties (moderne technieken, grensoverschrijdend, …) ook 

binnen domein van sociale zekerheid/arbeid.

Aan deze uitdagingen voegt zich vandaag de sanitaire crisis.

Inspectieketen van de sociale fraude 
vandaag

 ◆ Veel actoren
 o Federaal & Regionaal
 o  Pijler Sociale Zekerheid & Pijler 

Justitie
 o  Ondernemingen & Zelfstandigen

 ◆ Complexe wetgeving
 o  En nood aan tot inspelen op 

nieuwe fraudefenomenen
 ◆ Evolutie van de sociale fraude

 o ‘Grensoverschrijdend’
 ●  Breder dan de reikwijdte van 

individuele actoren binnen 
de sociale inspectieketen

 ● Internationaal
 o  Identificatie en vaststelling 

meer en meer data-gedreven

Bron: presentatie Strategisch Comité

Toekomst van de inspectie van de 
sociale fraude

 ◆ Finaliteit: 
 o  De juiste controles op de juiste 

plaats op het juiste moment 
om zo veel mogelijk fraude op 
te sporen of te vermijden

 o  Benutten synergie en 
complementariteit op grond 
van expertise en efficiëntie, 
zonder overlap, en zonder 
diffuse bevoegdheidsverdeling

 ◆ Evolutie naar 
 o  Meer gemeenschappelijke 

acties?
 o  Meer integrale (inspectiedienst 

overstijgende) aanpak?
 o  Meer concentratie van 

inspectie-activiteiten die 
renderen bij schaalvergroting 
(meldpunt, databeheer, …)?

 ◆  Behoefte aan samenwerking, 
netwerkvorming en/of strategische 
coördinatie

 o  Quid autonomie van de 
sociale inspectiediensten?

 o  Quid bewezen meerwaarde 
van complementaire rol
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Actieplan 2021

3	 	Nota	SIOD	aan	het	Strategisch	Comité	d.d.	10	juni	2020

Overeenkomstig art. 3.4° van het Sociaal Strafwetboek wordt het Actieplan trimestrieel 
geëvalueerd door de SIOD en haar partners. Dit resulteert in trimesteriele feedbackrapporten 
en een tussentijds semestrieel rapport en een finaal jaarverslag. 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 over de strijd tegen de sociale fraude.

Stakeholders
Het actieplan 2021 is eveneens gebaseerd op input vanuit de diverse stakeholders van 
de SIOD. Alle stakeholders zijn daartoe op verschillende manieren bevraagd. Zo werd 
een bevraging uitgevoerd bij de partners van het Structureel Overlegcomité (SOC), de 
sociale partners en de Federale Politie (zie infra). Daarnaast werd aan de partners van 
het actieplan 2020 een actualisering van actiepunten uit het actieplan 2020 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 2021. De SIOD is ook een netwerkorganisatie waarbij het de vinger aan de pols 
wenst te houden van haar verschillende stakeholders.

Naast een eerste input van de diverse stakeholders worden deze ook betrokken bij het 
verder finaliseren van het traject. Het ontwerp Actieplan werd toegelicht bij de Nationale 
Arbeidsraad, het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO & de Raad van Arbeidsauditeurs.

Risico-analyse Covid-19
De Covid-19-crisis had in 2020 een impact zonder weerga op de werking van de SIOD en 
de sociale inspectiediensten. De sociale inspectiediensten werden in eerste instantie 
ingeschakeld om het socio-economische aspect van de crisis te handhaven en nadien om 
de naleving van de preventiemaatregelen te waarborgen. De beschikbaarheid voor andere 
kerntaken viel weg en de crisistaken kregen de volle prioriteit. De organisatie van zowel de 
kern- als crisistaken werd sterk beïnvloed. Methodes van videoconferentie en overleg vanop 
afstand werden uitgerold en getest, en dit met wisselend resultaat.  

Ten slotte, en zeker niet onbelangrijk, ondervond ook het persoonlijke leven van iedere 
medewerker grote veranderingen. De verplaatsingen werden beperkt, preventieve 
quarantaine werd soms opgelegd, medewerkers werden al-dan-niet rechtstreeks getroffen 
door gezondheidsproblemen etc. 

Daarom stelde de SIOD een risico – evaluatie op en werden er op basis van deze analyse een 
aantal pistes voorgesteld aan het Strategisch Comité.3
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Deze processen werden bekeken t.a.v. een 6-tal dimensies. Het “dreigingsrisico” is constant 
en wordt hier enkel belicht vanuit de risico’s die de Covid-19-crisis met zich meebrengt. 
De processen worden gekaderd binnen de structuur van de SIOD met haar 3 horizontale 
pijlers (Kenniscentrum, Coördinatiecentrum & Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie (MEC)) 
en de verticale, transversale, onderdelen: Algemeen (management + secretariaat & legal). 
De “uitvalsduur” geeft de duur van uitval weer vanaf het moment dat niet-uitvoeren van 
de kerntaak kritiek wordt. Vervolgens wordt de “impact” nagegaan t.a.v. de verschillende 
“klanten” van de SIOD. Voor de “financiële gevolgen” wordt verwezen naar de financiële 
rapportage binnen de 3e pijler van de monitoring van de sociale fraudebestrijding. Ten slotte 
worden de kerntaken “geprioritiseerd” en voorzien van de nodige “commentaar”.

De conclusie van deze risico-evaluatie was dat de kerntaken van de SIOD en de Sociale 
Inspectiediensten zwaar werden geïmpacteerd. De SIOD is immers een netwerkorganisatie 
waar overleg en input van de alle partners noodzakelijk is. Indien de beschikbaarheid van 
de partners wegvalt en/of de organisatie van het overleg moeilijkheden ondervindt, wordt 
de SIOD direct getroffen in haar werking. De risicoanalyse schoof drie kerntaken waarbij de 
‘workaround’ niet eenvoudig is en tevens ook andere gevolgen inhoudt: 

 ◆ Traject Actieplan 2021 (mei – oktober)
 ◆ Opvolging van het actieplan 2020
 ◆  De halfjaarlijkse rapportage van het actieplan (inclusief de acties binnen de 

arrondissementele cellen)

Het strategisch Comité nam vervolgens op 23 april 2020 de volgende beslissingen m.b.t. het 
Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021: (1) traject Actieplan 2021 wordt opgestart in mei 
waarbij de klemtoon moet liggen op het waarborgen van de continuïteit in de beleidskeuzes 
door versterking van de programma- en projectwerking (2) de SIOD analyseert hiervoor het 
bestaande actieplan en (3) op basis van deze analyse maakt de SIOD een ontwerp actieplan 
2021 op waarbij de klemtoon wordt gelegd op de continuïteit van de voorgaande acties, de 
versterking van de programma- en projectwerking en de toevoeging van een actiepunt 
betreffende de impact van de coronacrisis op de werking van de sociale inspectiediensten 
(controlemethodologie, PBM’s, Welzijn Inspecteurs, enz.) binnen de bestaande strategische 
doelstellingen (continuïteit).

In uitvoering van deze beslissing heeft de SIOD het actieplan 2020 geactualiseerd en de 
continuering bepaald in samenspraak met alle betrokken diensten en actoren.
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Risico-evaluatie “Light”

4	 	Voor	een	overzicht	van	de	gehanteerde	methodologie	verwijzen	we	naar	het	Actieplan	Sociale	Fraudebestrijding	2020	pp.12-16.	

De SIOD stuurde begin juni 2020 een bevraging m.b.t. de risico – evaluatie uit aan alle 
betrokken sociale inspectiediensten en de stakeholders (NAR, ABC, Hoge Raad voor 
Zelfstandigen en KMO’s en de Raad van Arbeidsauditeurs) ter voorbereiding van voorliggend 
Actieplan. Deze ‘risico-evaluatie light’ was dus gericht op het actualiseren van de risico-
evaluatie van vorig jaar4.

Hiertoe werd een vragenlijst opgesteld bestaande uit 17 vragen. Het doel van de bevraging 
was drieledig:

 ◆  nagaan in welke mate de vorig jaar geïdentificeerde prioritaire fenomenen nog steeds 
actueel zijn;

 ◆ nagaan hoe de aanpak ervan kan geoptimaliseerd worden; 
 ◆  identificeren van een aantal trends die een impact kunnen hebben op de werking 

van inspectiediensten. Deze zijn zoveel als mogelijk mee opgenomen in het huidig 
Actieplan

In overeenstemming met actie 35 uit het Actieplan 2020 werd de bevraging niet alleen naar 
de leden van het Structureel Overlegcomité verstuurd, maar ook naar de sociale partners. 
De resultaten van de bevraging hebben aanleiding gegeven tot een fenomeenanalyse, een 
sectoranalyse en een analyse van de aanpak van fenomenen. De resultaten zijn doorheen dit 
Actieplan geïntegreerd.  

Fenomeenanalyse
Uit de bevraging blijkt dat de zes fenomenen die in het Actieplan 2020 als prioritair worden 
beschouwd, nog steeds prioritair aan te pakken zijn. Het gaat met name om sociale 
dumping, niet-aangegeven arbeid, fraude met sociale zekerheidsbijdragen, mensenhandel, 
grootstedenproblematiek en domiciliefraude-uitkeringsfraude. Voor elk van deze zes 
fenomenen werd gevraagd naar nieuwe trends en naar de wijze waarop de preventie, 
detectie en controle kan geoptimaliseerd worden.

Sectoranalyse
De sectoranalyse houdt twee onderdelen in. Eerst en vooral werd per sector gevraagd op 
welke onderdelen van de handhavingsketen meer zou moeten worden ingezet. Uit de 
bevraging blijkt dat er zowel volgens de partners van het Structureel Overlegcomité als 
volgens de sociale partners in alle sectoren meer aandacht zou moeten zijn voor preventie 
en detectie. In sommige sectoren zou er bovendien ook meer ingezet moeten worden op 
controle (bv. bouw, goederenvervoer, carwash en vleessector). 

Naast de traditionele sectoren, worden ook andere (deel)sectoren geïdentificeerd die 
potentieel gevoelig zijn voor sociale fraude. Het gaat om koerierdiensten (aangegeven door 
RIZIV), wagenverhuur (aangegeven door de HRZKMO’s) en de interimsector (aangegeven 
door de regionale inspectiediensten en de Federale Politie). 
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Daarnaast werd, specifiek wat het onderdeel controle betreft, gevraagd naar de verdeling 
van het aantal celcontroles. Meer in het bijzonder werd per sector gevraagd of er meer, 
minder of evenveel controles dienen te worden voorzien in vergelijking met het vorige 
Actieplan. Samen met andere onderdelen uit het traject werd hiermee rekening gehouden bij 
de verdeling van de celcontroles over de verschillende sectoren.

Aanpak en handhavingsketen
Zowel de sociale partners als de partners van het SOC wensen evenveel of meer in te 
zetten op preventie en detectie van sociale fraude. Naast het controleren van fraude, 
halen de meeste partners in de bevraging aan dat er voldoende aandacht moet zijn voor 
sanctionering en invordering. Het opleggen van sancties en het daadwerkelijk invorderen 
van financiële sancties is een bijzonder belangrijk sluitstuk van de handhavingsketen.

In de bevraging worden een aantal suggesties voorgesteld om preventie, detectie en controle 
van de diverse prioritaire fraudefenomenen te verbeteren. Deze voorstellen kunnen dus 
geïntegreerd worden in de diverse programma’s. Wat preventie betreft, gaat het bijvoorbeeld 
om informatie-en preventiecampagnes, bij voorkeur ontwikkeld door de verschillende 
partners die betrokken zijn in de aanpak van de fenomenen. Dit wordt aangegeven door 
zowel inspectiediensten, als door justitie en sociale partners. Uit de voorstelling bij de sociale 
partners werd er daarenboven op gewezen dat de begeleidende rol van de inspectiediensten 
eveneens een belangrijk plaats heeft in de bestrijding van de sociale fraude. Om de detectie 
te verbeteren, wordt, zoals hierboven reeds gesteld, door inspectiediensten verwezen naar 
datamining. Hieraan gerelateerd wordt door justitie gesteld dat detectie kan verbeterd 
worden door het optimaliseren van de kruising van databanken. Daarnaast wordt door 
inspectiediensten en sociale partners ook heil gezien in opleidingen, gegevensuitwisseling 
(inclusief het opzetten van praktische verspreidingskanalen) met partners binnen en buiten 
de sociale zekerheid en het gebruik van risicoanalyses. Opleidingen, samenwerking, het 
beter focussen van controles, implementeren van technische tools die toelaten om controles 
te verbeteren/faciliteren worden dan weer aangehaald om de controle te optimaliseren. 
Tevens is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de kwaliteit van de 
controles: controles moeten goed voorbereid en voldoende diepgaand zijn om efficiënt 
te zijn. Feedback op uitgevoerde controles is bijzonder nuttig en zou dan ook zoveel als 
mogelijk moeten worden toegepast.
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Trends
Er bestaan diverse trends in onze maatschappij die een impact (kunnen) hebben op de 
werking van de sociale inspectiediensten en sociale fraudebestrijding. In laatste instantie 
werd dus ook naar de impact van een aantal trends gevraagd. De partners zien een grote 
impact van de Covid-19-crisis, en dit zowel naar sociale fraude als naar hun eigen werking. 
Omwille van de korte periode tussen de start van de crisis en de bevraging, betreft de 
gerapporteerde impact van de crisis slechts een eerste observatie, die verder onderzocht 
dient te worden. Desalniettemin kunnen een aantal tendensen vermeld worden. Zo zijn er 
volgens het RSVZ en het ABC een aantal fraudefenomenen die gelinkt kunnen worden aan de 
tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Ook de NAR is zich bewust van de risico’s die 
verbonden zijn aan de nieuwe Covid-19-maatregelen waaronder tijdelijke werkloosheid.

De Covid-19-crisis heeft eveneens een grote impact (gehad) op de werking van de diensten, 
bv. op de organisatie van het werk (minder controles ter plaatse, veiligheidsmaatregelen, 
extra taken etc.). De vastgestelde trends inzake de Covid-19-crisis worden zoveel als mogelijk 
opgenomen in het programma Covid. 

In tweede instantie blijkt flexibilisering	van	werk een middelmatige tot grote impact te 
hebben op de inspectiediensten, vooral op het vlak van de controle. Het Actieplan houdt ook 
met deze trend rekening, bv. in actie 19 (controle op flexibele arbeid). 

Technologische	ontwikkelingen	worden ook geacht een middelmatige tot grote impact 
te hebben, zowel in positieve als minder positieve zin. Enerzijds wordt door RSZ en VSI 
(Vlaamse Sociale Inspectie) gesteld dat technologische ontwikkelingen en artificiële 
intelligentie mogelijkheden bieden voor inspectiediensten om detectie en controle te 
optimaliseren. Anderzijds kunnen ontwikkelingen zoals bv. digitalisering volgens het 
RIZIV ook misbruik faciliteren, wat dan weer leidt tot de noodzaak aan optimalisatie van 
detectie en controle. Het gebruik van datamining heeft dan ook een plaats binnen diverse 
programma’s in dit Actieplan.

In laatste instantie wordt ook een middelmatige tot grote impact ervaren van 
internationalisering	en	(arbeids)migratie, tendensen die volgens alle inspectiediensten 
reeds een tijdje gekend zijn. Migratie kan er volgens de NAR voor zorgen dat (buitenlandse) 
werknemers in een zwakke positie staan t.a.v. werkgevers (o.a. door gebrek aan talenkennis) 
wat het risico op uitbuiting kan verhogen en volgens de HRZKMO ook kan leiden tot 
oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen. Dit wordt opgenomen in het programma 
mensenhandel en domiciliefraude. In laatste instantie stellen de sociale inspectiediensten 
dat fraude met een internationaal karakter bijkomende inspanningen en middelen vergt van 
inspectiediensten.
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NIEUWE INGREDIËNTEN 
Huidig actieplan is volgens een nieuwe structuur opgebouwd op basis van de principes 
governance programmawerking.

Programmawerking vertrekt vanuit beeldvorming en kan twee assen hebben: fenomenen 
en processen. Men kan dus programma’s ontwikkelen voor fenomenen, maar ook voor 
processen (bv. informatie-uitwisseling).  Het Actieplan 2021 zal zich vooral richten op 
programma’s voor fenomenen. De algemene duurtijd van een programma bedraagt 4 jaar.

Dit betekent dat niet alle programma’s volledig zullen worden aangevat in 2021. Er 
zal bovendien rekening moeten gehouden worden met de beschikbare capaciteit.

In het Actieplan 2021 wordt de klemtoon meer gelegd op de integrale en geïntegreerde 
samenwerking: enerzijds een geïntegreerde samenwerking tussen de sociale 
inspectiediensten en anderzijds de ‘integrale’ samenwerking tussen de sociale 
inspectiediensten en hun partners in het kader van de sociale fraudeketen. 

De prioritaire fraudefenomenen vormen de eerste “kapstok” voor de verdere uitwerking 
van de structuur van het Actieplan 2021.  Op basis van deze fraudefenomenen werd een 
“clustering” van de verschillende actiepunten op basis waarvan er verschillende programma’s 
zullen uitgewerkt. Voorbeelden van deze fraudefenomenen zijn o.a. mensenhandel en 
grootstedenproblematiek, bijdragefraude, niet aangegeven arbeid, sociale dumping, 
domiciliefraude, ….

Daarnaast werd er ook gewerkt met aparte programma’s in de meest fraudegevoelige 
sectoren. De definitie en de prioritisering van de verschillende sectoren vloeien voort uit de 
risico-evaluatie light. 

Het actieplan 2021 bevat ook een aantal sectorale programma’s en een aantal transversale 
thema’s die betrekking hebben op de processen: (1) Tools inspecteurs, (2) Gezamenlijke 
inspecties, (3) Kennisverhoging en (4) Gegevensuitwisseling. 

Ten slotte werden de verschillende programma’s en/of projecten ook gelinkt met de zes 
strategische doelstellingen.

Doelstellingen

Actualisering
AP2020

Risico-evaluatie
“light”

Covid-19

v1.0
Bestaand 

operationeel
plan

“Governance via 
programmawerking“

Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee het garanderen 
van eerlijke concurrentie

Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de wetgeving en 
verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden 
te voorkomen en social engineering te bestrijden  

Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties

Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden 
en een grotere slagkracht

Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en 
internationale samenwerking te versterken.

De veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de sociale bescherming 
van de werknemers garanderen

Gebaseerd op een integrale en geïntegreerde samenwerking 
binnen FENOMENEN en PROCESSEN

Bijdragefraude
Grootstedenproblematiek

Sociale Dumping
Bouwsector
Vleessector

Tools inspecteurs
Gezamenlijke inspecties
Kennisverhoging  
Gegevensuitwisseling 

Structuur AP o.b.v. 
Fraudefenomenen/sectoren

1.

2.

3.

4.

5.

6.

o.a. o.a.
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ONDERBOUWING
Programmawerking

5	 Presentatie	SIOD	aan	het	Strategisch	Comité	op	30	juni	2019.
6	 	Williams,	C.	(2016).	Developing	a	Holistic	Approach	for	Tackling	Undeclared	Work	Colin	C	Williams	University	of	Sheffield	 

A	learning	resource	from	the	Seminar	of	the	European	Platform	Tackling	Undeclared	Work,	Brussels,	2nd	December	2016

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.’ 

Visie SIOD: “SIOD	is	het	smeermiddel,	de	olie	in	de	machine,	tussen	de	verschillende	
inspectiediensten,	om	hen	performant	te	laten	samenwerken,	met	de	meest	moderne	
inspectietechnieken	die	wetenschappelijk	onderbouwd	zijn,	om	de	prioritaire	fraudefenomenen	
integraal	en	geïntegreerd	aan	te	pakken”5

Om dit te realiseren wordt ingezet op de handhavingsketen, namelijk preventie, detectie, 
controle, sanctionering en invordering. Hierbij wordt een strategische holistische/integrale6 
aanpak vooropgesteld met name acties ondernemen om eerder het “non compliant” gedrag 
te vermijden eerder dan de situatie achteraf proberen te herstellen. Door het promoten 
van aangegeven werk i.p.v. het achteraf te proberen te detecteren en het te bestraffen. Dit 
stemt overeen met de Aanbeveling 204 van de ILO (2015) en keert ook terug in de studie van 
het Rekenhof over de SIOD; door betere detectie en door uniforme controlemethodieken 
te hanteren, om de pakkans te vergroten; door effectievere sanctionering i.s.m. de diverse 
actoren. Dit houdt ook in dat er geen “silo” werking mag zijn, maar een integraal beleid 
tussen de diverse actoren.

In dat kader werd door het Strategisch Comité beslist om de prioritair gerangschikte 
fenomenen te koppelen aan een 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 het volgende verstaan: 
een geheel van projecten die hetzelfde doel nastreven. Een programma is niet alleen 
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. 

Bovendien zal gezorgd worden voor ondersteuning a.d.h.v. een externe consultant 
om de PMO- structuur vorm te geven. Dit betekent dat in het voorliggend actieplan 
nog niet gedefinieerd wordt op welke wijze deze PMO- werking eruit zal zien en welke 
beheerstructuur hiervoor zal worden opgezet Dit zal verder uitgewerkt worden.

Dit betekent tevens dat de actiepunten, vooralsnog in de huidige vorm (indicator, 
etc.) werden opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische 
uitbouw van de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch 
Comité.
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Evidence-based
Net zoals vorig jaar blijft het evidence-based werken een belangrijke doelstelling. 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. In dit kader stelt 
de SIOD-fraudefenomeenfiches en procedures op, organiseert het masterclasses en werkt 
het samen met externe partners om studies uit te (laten) voeren.

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 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.

Deze technieken van datamining en datamatching zullen worden aangewend met respect 
voor de privacy-wetgeving. Er zal ook over gewaakt worden dat er geen blind gebruik 
gemaakt wordt van deze technieken, teneinde ongewenste effecten van profilering te 
vermijden.  
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Interventiemix

Figuur 1: Werkgeverspiramide

7	 	Zie	de	theorie	van	responsieve	regulering	van	Ayres	en	Braithwaite	(1992)	en	het	meerjarenplan	2019-2022	van	de	Inspectie	SZW.
8	 	Zo	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.

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 overtredingen7. 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 wordt opgelegd, is echter afhankelijk van de reden en 
karakteristieken van overtreding8. Het gebruik van een interventiemix betekent kiezen voor 
een gedifferentieerde aanpak van overtreders.

Criminele organisaties/overtreders

Notoire overtreders

Willen zich niet aan de wet houden

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

Willen en kunnen zich aan de wet 
houden, goed werkgeverschap

Opsporing (strafrecht)

Harde bestuursrechtelijke handhaving:
stillegging, hoge dwangsommen en boetes

Regulier toezicht en handhaving:
boetes, waarschuwingen

Zelfinspectietools

Voorlichting

Certificatie

Brancheondersteuning
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De SIOD is zich bewust dat bepaalde fraudefenomenen niet enkel met controles op het 
terrein kunnen worden bestreden. Het European Platform for Tackling Undeclared Work 
verwijst naar een holistische aanpak om niet-aangegeven arbeid aan te pakken9. Deze 
holistische aanpak impliceert o.a. dat verschillende directe en indirecte maatregelen 
gebruikt moeten worden om niet-aangegeven arbeid – en bij uitbreiding andere vormen 
van sociale fraude – te voorkomen (preventie) en aan te pakken. Terzelfdertijd dient het 
aangeven van niet-aangegeven arbeid ook gestimuleerd te worden via verschillende 
interventies. De SIOD tracht een aantal elementen hiervan op te nemen in het Actieplan, 
o.a. door het versterken van preventie (bv. dankzij informatiecampagnes) en detectie (bv. 
datamining, opleiding) en door diverse partners (bv. sociale partners) te betrekken bij acties. 

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.

In het kader van de acties omtrent de bestrijding van het Covid-19-virus wordt geopteerd om 
de vaak nieuwe en onverwachte sanitaire maatregelen te gaan handhaven via technieken 
van Nudging (zie actie 4) en zo op een eerder sensibiliserende begeleidende manier gewenst 
gedrag te creëren conform de geldende wetgeving.

9	 	European	Platform	for	Tackling	Undeclared	Work	(2020).	Working	Group.	Holistic	approach	to	tackling	undeclared	work	and	
developing	national	strategies.	
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OVERZICHT VAN DE TYPES ACTIES 
IN HET ACTIEPLAN 2021
Deze sectie geeft een kort overzicht van de types acties in het Actieplan 2021, 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 
2021 bestaat in totaal uit 30 acties 
plus 4 beleidsinitiatieven omtrent het 
concurrentievermogen en de eerlijke 
concurrentie (SO1). Van die 30 acties 
zijn er 8 nieuwe specifieke acties, wat 
betekent dat ze grosso modo door één 
instelling worden uitgevoerd. De 16 nieuwe 
gemeenschappelijke acties worden door 
verschillende instellingen in samenwerking 
uitgevoerd. 

Aangezien een gemeenschappelijke of 
specifieke actie ook een beleidsinitiatief 
kan zijn betreft de som hier meer dan 30. 
Of omgekeerd, een beleidsinitiatief is niet 
steeds een specifieke of gemeenschappelijke 
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 21 nieuwe 
acties fraude op vlak van loon- en 
arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de 
veiligheid, de gezondheid, het welzijn van 
de werknemers. 15 nieuwe acties bestrijden 
bijdragefraude, terwijl 13 nieuwe acties 
uitkeringsfraude bestrijden. Aangezien 
meerdere acties bijdragen in de strijd tegen 
verschillende van deze types fraude, is de 
som van het aantal vermelde acties is hier 
ook terug meer dan 30.
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Overzicht per fase in de handhavingsketen
Tot slot kunnen de acties ook onderverdeeld 
worden volgens de fase(n) van de 
handhavingsketen waarin deze acties 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 2021 zijn 20 nieuwe acties 
relevant voor de preventieve fase, en 18 
nieuwe acties voor de detectiefase. Het 
merendeel van de nieuwe acties, in totaal 
22, spelen een rol in de controlefase. De 
sanctiefase betreft 15 nieuwe acties en tot 
slot omvat de invorderingsfase 16 nieuwe 
acties.

Aangezien meerdere acties binnen 
de verschillende fasen van de 
handhavingsketen impact hebben, is de som 
van het aantal vermelde acties ook hier meer 
dan 30.
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STRATEGISCHE OBJECTIEVEN 
Zoals gemeld is de structuur van het actieplan aangepast, rekening houdend met de 
bestaande strategische doelstellingen.

STRATEGISCH OBJECTIEF 1: 
Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en 
daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie

10	 		Zie	ook	“Elements	of	a	preventative	approach	towards	undeclared	work:	an	evaluation	of	service	vouchers	and	awareness	
raising	campaigns”	Platform	Undeclared	work	2016

In de strijd tegen sociale fraude is het 
niet alleen belangrijk om maatregelen te 
nemen om fraude sneller op te sporen en 
te bestraffen, maar ook om preventief op te 
treden en fraude aan de bron te voorkomen. 

Zo zal bijvoorbeeld zwartwerk, dat vaak 
voorkomt in arbeidsintensieve sectoren 
waar de kosten van het personeel zwaar 
wegen in het beheer van de onderneming 
en de werknemers snel kunnen worden 

gemobiliseerd met een beperkte opleiding, 
en grensoverschrijdende sociale dumping 
de markt verstoren en de steun ondermijnen 
voor onze sociale zekerheid, voornamelijk 
ten nadele van de meest kwetsbaren.

De bestrijding van sociale fraude betekent 
ook dat we het minder aantrekkelijk moeten 
maken door het concurrentievermogen van 
onze bedrijven te verbeteren om eerlijke 
concurrentie te garanderen.

STRATEGISCH OBJECTIEF 2: 
Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), 
de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie 
te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social 
engineering te bestrijden.
Eenvoudigere wetgeving en administratieve 
vereenvoudiging zijn belangrijke 
preventiemaatregelen in de strijd 
tegen de sociale fraude.10 Immers, hoe 
eenvoudiger en eenduidiger de wetgeving 
en de administratieve verplichtingen, hoe 
eenvoudiger 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. Ook uit de survey van 2020 is 

gebleken dat complexe wetgeving 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). Het is hier wel van belang 
om erop te wijzen dat administratieve 
vereenvoudiging niet ten koste gaan van de 
bescherming en de garanties die geboden 
door het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.
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STRATEGISCH OBJECTIEF 3: 
Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de 
effectiviteit van de sancties.

11	 		Uit	het	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2019	https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/jaarverslag-sociale-
fraudebestrijding-2019

Een van de determinanten of krachten over 
het plegen van sociale fraude is de controle 
of pakkans. 

Uit cijfers11 blijkt dat onze sociale 
inspectiediensten steeds meer onderzoeken 
uitvoeren, en dat het aantal positieve 
controles jaar na jaar stijgt. In 2019 voerden 
de sociale inspectiediensten 149.022 

onderzoeken uit, een stijging van 1,7 % met 
het jaar daarvoor. 1 op 3 (32%) van deze 
onderzoeken had een positief resultaat. 

Het is hier van belang om erop te wijzen dat 
een vergrote pakkans weinig effectief is, als 
het vervolgingsbeleid en de bestraffing van 
sociale fraude niet wordt versterkt.

STRATEGISCH OBJECTIEF 4: 
Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere 
capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht
Doel is het voldoende ondersteunen 
en zo nodig versterken van de sociale 
inspectiediensten, zowel op het 
vlak van tools als op het vlak van 
gegevensuitwisseling. Het project “9 werven” 
is hierbij een stevige motor. Daarnaast 
dient de SIOD haar coördinatierol tussen de 

diverse inspectiediensten verder te zetten en 
te optimaliseren.

Tegelijk zullen de inspectiediensten 
worden versterkt en het aantal inspecteurs 
geleidelijk worden verhoogd, zodat dit 
conform de normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie is.

STRATEGISCH OBJECTIEF 5: 
Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en 
internationale samenwerking te versterken
Zoals aangegeven in de inleiding is gebleken 
uit de survey dat de sociale dumping 
het prioritair fraudefenomeen is. 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).
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STRATEGISCH OBJECTIEF 6: 
De veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de 
sociale bescherming van de werknemers garanderen
De crisis van het coronavirus heeft inmiddels 
aangetoond dat het belangrijk is de controle 
te versterken van de regels die het mogelijk 
maken het welzijn, de veiligheid en de 
gezondheid op het werk te waarborgen.

Het welzijn van werknemers wordt 
bevorderd door maatregelen aangaande 

veiligheid op de werkplek, bescherming 
van de gezondheid, bescherming tegen 
psychosociale stress door geweld, (seksuele) 
intimidatie; door ergonomische werkplekken 
en de hygiëne te bewaken, de werkomgeving 
te verfraaien en in het algemeen door 
maatregelen te nemen die tot doel hebben 
dit allemaal te bevorderen.
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TERUGKOPPELING STRATEGISCHE 
OBJECTIEVEN (SO)
Strategisch Objectief 1: 
Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en 
daarmee het garanderen van eerlijke concurrentie
Beleidsinitiatief A:  Analyse door de overheidspartners van de maatregelen 

die moeten worden opgenomen in overeenstemming met 
het regeerakkoord, gericht op het verminderen van de 
personeelskosten voor bedrijven om hun concurrentievermogen 
te verbeteren.

  

Alle partners van de regering zullen 
zich bezinnen om, elk in het kader van 
hun bevoegdheden, overeenstemming 
te bereiken over de acties die in 
overeenstemming met het regeerakkoord 
moeten worden uitgevoerd. In het algemeen 
is de regering van plan een herstel- en 
investeringsplan op te stellen. Zoals bepaald 
in het regeringsakkoord, “moet dit plan 
ons land een elektrische schok geven, onze 
economie versterken, ons land voorbereiden 
op de toekomst, het concurrentievermogen 
en onze strategische sectoren ondersteunen. 
De stimuleringsmaatregelen en 
investeringen moeten dus met name het 
concurrentievermogen van onze bedrijven 
verbeteren en tegelijkertijd deel uitmaken 
van de strijd tegen sociale en fiscale fraude”.

In dit opzicht is de eerste pijler specifiek 
gericht op het concurrentievermogen, de 

belastingen en de bestrijding van sociale 
dumping. De partners van de regering zullen 
in het kader van de gecoördineerde actie 
aandacht besteden aan de uitvoering van de 
in deze pijler genoemde maatregelen.

Het regeerakkoord bepaalt ook dat 
“de regering een breed opgezette 
belastinghervorming voorbereidt waarvan 
de leidende beginselen zullen zijn (...) 
dat de lasten op arbeid zullen worden 
verminderd. Dankzij een verbreding 
van de belastinggrondslag wordt een 
duurzame financiering van deze vrijstelling 
gewaarborgd. Dit is dus een verschuiving in 
de belastingdruk. De totale belastingdruk zal 
niet toenemen omdat de maatregelen van 
de belastinghervorming evenwichtig moeten 
zijn, waarbij redelijk rekening moet worden 
gehouden met de terugkoppelingseffecten”.

Indicator

Maatregelen in het kader van het 
herstelplan en de belastinghervorming

Betrokken actoren

Overheidspartners

Verantwoordelijke 
rapportering

Bevoegde beleidscellen
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Beleidsinitiatief B:  Het stelsel aanwerving van de eerste werknemer vereenvoudigen 
en de toekenning te automatiseren 

  

In de loop van het jaar 2021 zal in 
samenspraak met de sociale partners een 
evaluatie van het stelsel aanwerving van 
de eerste werknemer plaatsvinden die kan 
uitmonden in een aanpassing. De bedoeling 

is om non-take up te vermijden door 
het stelsel te vereenvoudigen en te 
automatiseren, maar eveneens excessief 
gebruik en misbruik tegen te gaan.

Indicator

Uitgevoerde evaluatie - aangepaste 
regelgeving

Betrokken actoren

Minister Vandenbroucke - RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

Minister Vandenbroucke

Beleidsinitiatief C:  De koopkracht van de werkenden verhogen via fiscale en 
parafiscale maatregelen

  

Om de koopkracht van de werkenden te 
verhogen kunnen fiscale en parafiscale 
maatregelen worden genomen om het 
nettoloon te verhogen. Daarbij worden niet 

alleen maatregelen genomen ten aanzien 
van de laagste lonen, maar ook ten aanzien 
van de lagere middenlonen.

Indicator

Invoering van fiscale en parafiscale 
maatregelen om het nettoloon te verhogen

Betrokken actoren

Minister Vandenbroucke - 
Minister Van Petegem - RSZ - 
FOD Financiën

Verantwoordelijke 
rapportering

Minister Vandenbroucke 
- Minister Van Petegem

Beleidsinitiatief D:  De strijd voor diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie 
krijgt bijzondere aandacht.

  

De toepassing van de bestaande 
discriminatietoetsen moeten worden 
verbeterd. De sociale inspectie moet 
discriminatietoetsen kunnen uitvoeren. 
De regering zal maatregelen nemen om 

werkgevers bewust te maken van het belang 
van non-discriminatie tijdens de hele 
loopbaan, van de aanwerving tot het einde 
van de loopbaan.

Indicator

Opmaak van een concrete 
controlemethodiek door de bevoegde 
inspectiediensten.

Betrokken actoren

TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

Minister Dermagne
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Strategisch Objectief 2: 
Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), 
de wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie 
te vergroten, onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social 
engineering te bestrijden  

Acties
 ◆  Actie 4:  

Nudging i.f.v. het sensibiliseren van 
de arbeidsmigratie t.a.v. de specifieke 
Covid-19-maatregelen.

 ◆  Actie 13:  
Opstellen van een preventiecampagne 
naar burgers/consumenten/bedrijven

 ◆  Actie 14:  
Nationale preventie campagne t.a.v. 
de betaalde sportbeoefenaars

 ◆  Actie 16:  
Meldingen auto-evalueren via een 
mobiele applicatie

 ◆  Actie 25:  
Samenwerking met de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging op 
het vlak van Perceptiemeting “sociale 
fraudebestrijding”

 ◆  Actie 26:  
De administratieve lasten verbonden 
aan de single permit

 ◆  Actie 27:  
Analyse & verbeteringsvoorstellen 
van de wetgeving en reglementering 
om de aanpak van de sociale fraude 
verder te verbeteren en het werk 
van de sociale inspectiediensten te 
vereenvoudigen

Continuering
 ◆ Guidelines & checklists 
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Strategisch Objectief 3: 
Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de 
effectiviteit van de sancties

Acties
 ◆  Actie 3:  

(Mogelijke) Verderzetting van de 
gemeenschappelijke en individuele 
acties Covid -19 en hierover 
rapporteren

 ◆  Actie 12:  
Controles op arbeidsduur

 ◆  Actie 19:  
Controle op flexibele arbeid

 ◆  Actie 20:  
Gemeenschappelijke onderzoeken 
binnen de deeleconomieën in 
het kader van de strijd tegen de 
schijnstatuten

Continuering
 ◆  Strijd tegen niet-aangegeven arbeid 

bij zelfstandigen
 ◆ Misbruiken uitzendarbeid
 ◆  Analyse e-pv impact recidive niet-

aangegeven arbeid uitkeringen (RIZIV)
 ◆  Datamining /matching binnen RVA en 

RSVZ
 ◆  Controle op misbruiken 

tijdelijke werkloosheid 
(werkloosheidsuitkering)

 ◆  Flitscontroles RVA 
(werkloosheidsuitkering)

 ◆  Controles gericht op de opsporing 
van economische uitbuiting en 
mensenhandel

 ◆  Controles in de grootsteden (inclusief 
mensenhandel)

 ◆  Fraude 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en 
verblijf in het buitenland

 ◆  Doelgerichte onderzoeken bij de 
uitkeringsgerechtigden (werkloosheid 
– en arbeidsongeschiktheidsuitkering)

 ◆  Controles domiciliefraude 
(werkloosheidsuitkering)

 ◆  Controles cumul uitkeringen 
(loopbaanonderbreking/tijdskrediet) 
met andere inkomsten

 ◆  Onderzoeken bij 
uitkeringsgerechtigden 
arbeidsongeschiktheidsuitkering op 
basis van definitieve beslissingen RSZ 
of RSVZ inzake ‘niet-onderwerping’

 ◆  Verderzetten controles 
op spinconstructies, 
faillissementscarrousels “sociale 
engineering” en publieke werkgevers

 ◆ Onderzoeken schijnstatuten
 ◆  Onderzoeken bij de niet-erkende 

dienstverrichter
 ◆  Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig 

ingeschreven werkgevers
 ◆  Strijd tegen de fictieve aansluitingen 

in het statuut van de zelfstandigen
 ◆  Opsporing en onderzoek van 

schijnstatuten door het RSVZ
 ◆  Strijd tegen fictieve prestaties 

(zorgvertrekkers)
 ◆  Controle hoofdelijke 

aansprakelijkheid lonen
 ◆  Aantal vooropgestelde sectorale 

controles in het kader van SIOD-acties
 ◆ Flitscontroles
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Strategisch Objectief 4: 
Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere 
capaciteit om op te treden en een grotere slagkracht

Acties
 ◆  Actie 2:  

Impactanalyse Covid-19 op de Sociale 
Inspectiediensten

 ◆  Actie 23:  
Implementatie voorstellen Experten 
Werkgroep “9 werven”

 ◆  Actie 24:  
Omgaan met agressie

 ◆  Actie 28:  
GAP-analyse van de beschikbare 
databanken t.a.v. de behoefteanalyse 
sociale fraudebestrijding

 ◆  Actie 29:  
Uitwisselen van gegevens omtrent de 
vermogensvoorwaarde IGO

 ◆  Actie 30:  
Informatie-uitwisseling en 
samenwerking met de FOD Financiën

Continuering
 ◆  Elektronische gegevensuitwisseling 

Frankrijk – RVA
 ◆ Kenniscentrum 2.0
 ◆ KSZ E-flux schuldrecuperatie 4e weg
 ◆  Samenwerking en overleg met de 

regionale inspectiediensten
 ◆  Levensbewijs - BEX (bilateral 

exchanges)
 ◆  Uitbreiding e-PV tot beleidsdomein 

Justitie: elektronische uitwisseling 
van PV’s tussen de sociale 
inspectiediensten en Justitie

 ◆  Samenwerking en 
gegevensuitwisseling met de 
politiediensten

 ◆  Datamining/datamatching tussen RVA 
en RSVZ

 ◆  Gedeeltelijke automatisering van de 
controle op de verblijfsvoorwaarde in 
het kader van de IGO
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Strategisch Objectief 5: 
Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en 
internationale samenwerking te versterken 

Acties
 ◆  Actie 6:  

Uitwerken Programma inzake 
Sociale dumping en Frauduleuze 
economische migratie

 ◆  Actie 7:  
Het opzetten van een 
gemeenschappelijke 
informatiecampagne ter preventie van 
sociale dumping 

 ◆  Actie 8:  
Opleiding sociale dumping 

 ◆  Actie 9:  
“Joint and concerted actions” in 
het kader van de werking van de 

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) 
en verderzetting van de actieve 
deelname in het kader van Platform 
Zwartwerk (UDW)

 ◆  Actie 10:  
Synergie sociale fraude en welzijn op 
het werk

 ◆  Actie 21:  
Uitwerking van een kader rond 
grensoverschrijdende invordering 
van sociale zekerheidsbijdragen 
en terugvordering van 
socialezekerheidsuitkering

Continuering
 ◆  Preventie binnen 

overheidsopdrachten
 ◆  Betere detectie van sociale 

dumping door het gebruik van 
dataminingmodellen

 ◆ Sociale dumpingonderzoeken
 ◆  Grensoverschrijdende samenwerking 

inspectiediensten

 ◆  De bestaande Europese 
bemiddelingsprocedure inzake 
geschillen A1- attesten optimaal 
benutten

 ◆  Controle hoofdelijke 
aansprakelijkheid lonen

 ◆ Misbruiken inzake uitzendarbeid

Strategisch Objectief 6: 
De veiligheid, de gezondheid, het welzijn, de arbeidsomstandigheden en de 
sociale bescherming van de werknemers garanderen.

Acties
 ◆  Actie 1:  

Opzetten van een programma inzake 
Covid-19

 ◆  Actie 5:  
Gemeenschappelijke onderzoeken 
door de sociale inspectiediensten van 
de Gewesten en van de Duitstalige 
Gemeenschap met TWW en TSW 
rond het welzijn op het werk van 
werknemers
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COVID-19
Context 
De uitbraak van het Covid-19-virus in 
december 2019 in China en de razendsnelle 
wereldwijde verspreiding in 2020 zorgde 
er ook in België voor dat zowel burgers als 
ondernemingen geconfronteerd werden met 
ongeziene omstandigheden. De lockdown 
en de daarmee verbonden maatregelen 
en restricties die door de beleidsmakers 
werden opgelegd hadden ook een impact 
zonder weerga op de werking van de sociale 
inspectiediensten.

De nieuwe sociale maatregelen die in het 
leven werden geroepen om zelfstandigen, 
werkgevers en werknemers te ondersteunen 
bleken meer dan noodzakelijk.

Hierdoor kregen de sociale inspectiediensten 
binnen hun eigen organisatie ook 
bijkomende opdrachten te onderzoeken op 
eventueel misbruik of werden zij (tijdelijk) 
ingeschakeld voor andere crisistaken van de 
organisatie.

Zo werden de sociaal inspecteurs van het 
RSVZ bijvoorbeeld ingeschakeld in het 
callcenter dat werd opgericht in het kader 

van het overbruggingsrecht; zagen de 
sociaal inspecteurs zich geconfronteerd 
met de controle van de nieuwe maatregelen 
waaronder o.a. de tijdelijke werkloosheid en 
het overbruggingsrecht. 

De SIOD wenst in samenwerking met de 
diensten de opgedane kennis in 2021 te 
integreren in een programma ‘Covid-19’ 
waarbij onder meer a.d.h.v. een studie 
de impact van de Covid-19-crisis wordt 
onderzocht op de werkprocessen van de 
inspectiediensten om vervolgens te komen 
tot leidraden voor eventuele toekomstige 
pandemieën.

In dit kader en zoals ook blijkt uit de 
adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, 
moet ook gewezen worden op de intensieve 
samenwerking met de directie Toezicht 
op het Welzijn op het Werk (TWW). Naar 
aanleiding van de Covid-19-crisis is TWW dan 
ook onder meer belast met de controle op 
het naleven van de dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus 
Covid-19 te beperken in de ondernemingen. 

Acties
De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc, …) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.
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Actie 1: Opzetten van een programma inzake Covid-19 NEW

       
!

   

Het programma zal een multidisciplinaire 
aanpak van Covid-19 vooropstellen, 
tussen de bevoegde (inspectiediensten) 
waarbij zowel preventieve als repressieve 
projecten zullen meegenomen worden in 
functie van de doelgroep, en waar nodig in 
samenwerking met de sociale partners.

Daarnaast zal in functie van de verdere 
evolutie van de Covid-19 verdere preventieve 
en-of repressieve acties worden uitgevoerd 
al dan niet in het verband met de 
Arrondissementele Cellen.

Indicator

Uitgewerkt programma

Betrokken actoren

TBC

Verantwoordelijke 
rapportering

TBC volgens model

Actie 2: Impactanalyse Covid-19 op de Sociale Inspectiediensten NEW

       
!

   

De Covid-19-crisis heeft wereldwijd een 
impact zonder weerga (gehad) op de gehele 
maatschappij. Ook de inspectiediensten 
hebben hun werking moeten aanpassen. In 
de loop van 2020 werden eerste analyses 
uitgevoerd door de SIOD omtrent de 
evoluties inzake sociale fraude t.g.v. de 
Covid-19-crisis (cf. bevraging) en omtrent 

de impact ervan op de activiteiten van de 
sociale inspectiediensten (cf. monitoring 
3 pijlers). In lijn met artikel 3, 7° van het 
SSW zal op vraag van SIOD, in de loop 
van 2021 een wetenschappelijke studie 
worden uitgevoerd naar de impact van de 
Covid-19-crisis op de werking van sociale 
inspectiediensten. 

Indicator

Opstart wetenschappelijke studie naar 
de impact van de Covid-19-crisis op de 
werking van de sociale inspectiediensten

Betrokken actoren

RSZ – RVA – TSW – RIZIV – RSVZ 
– SIOD 

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 3:  (Mogelijke)Verderzetting van de gemeenschappelijke en 
individuele acties Covid-19 en hierover rapporteren NEW

       
!

   

In 2020 werden individuele en collectieve 
acties in het kader van de bestrijding van 
Covid-19 opgestart door de diverse diensten. 

In functie van een eventuele voortzetting van 
de pandemie zullen eventuele acties worden 
verdergezet.

Indicator

1.000 COVID-19-controles in het kader van 
SIOD-acties op nationaal vlak

Betrokken actoren

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten – 
Arrondissementscellen 
– TWW – FAVV – Regionale 
inspectiediensten

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Actie 4:  Nudging i.p.v. het sensibiliseren t.a.v. de specifieke Covid-19-
maatregelen. NEW

       
!

   

De Covid-19-crisis dwingt ons reactief te zijn, 
niet proactief. We moeten echter nadenken 
over deze pro activiteit, die enkel het gevolg 
kan zijn van een effectieve samenwerking 
tussen de verschillende betrokken diensten.

In deze context wil de Dienst Humanisering 
van de Arbeid (HUT) van de FOD WASO 
voor haar promotionele acties nudging-
technieken invoeren. Dat wil zeggen, 
technieken die het gedrag van mensen 
beïnvloeden. Hierdoor worden individuen 
of een hele groep aangemoedigd een 
bepaald gedrag te stellen of bepaalde 
keuzes te maken zonder hierdoor onder 
dwang te staan of het gevoel te krijgen dat 
dit een verplichting is. Deze techniek is een 

aanvulling op gerichte communicatie omdat 
de beslissingen van mensen ook beïnvloed 
worden door o.a. emotie, de mensen om hen 
heen en ervaringen.

Het doel is om met behulp van TSW, 
TWW en in samenwerking met SIOD de 
welzijnsbepalingen te gaan identificeren 
die niet worden gerespecteerd of worden 
genegeerd. Deze bepalingen kunnen dan 
voorwerp uitmaken van een aantal te 
testen nudging-technieken. De evaluatie 
van dergelijke technieken en de impact op 
de naleving van de welszijnsbepalingen 
kunnen dan op hun beurt input geven om de 
toekomstige communicatiecampagne beter 
te gaan afstemmen.

Indicator

Technieken van nudging testen omtrent de 
naleving van de welzijnsbepalingen (i.h.b. 
Corona).

Betrokken actoren

RSZ - FOD WASO (TWW - TSW - 
HUT) - RSVZ - RVA - RIZIV - SIOD

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 5:  Gemeenschappelijke onderzoeken door de sociale 
inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige 
Gemeenschap met TWW en TSW rond het welzijn op het werk van 
werknemers

       
!

   

De sociale inspectiediensten van 
de Gewesten en van de Duitstalige 
Gemeenschap werken samen met TWW en 
TSW een programma uit van onderlinge 
ondersteuning bij onderzoeken rond het 
welzijn op het werk van werknemers in de 
aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, IX 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen.

In dit kader verbinden de sociale 
inspectiediensten van de Gewesten en van 
de Duitstalige Gemeenschap en TSW/ TWW 
zich ertoe om in 2021 gemeenschappelijke 
onderzoeken uit te voeren binnen de context 
van o.a. uitzendkantoren, dienstencheque-
ondernemingen, ….

De SIOD kan hierbij ondersteunend 
optreden.

Indicator

40 gemeenschappelijke onderzoeken 

Betrokken actoren

De sociale inspectiediensten 
van de Gewesten en van de 
Duitstalige Gemeenschap en 
TSW/ TWW

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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FRAUDEFENOMENEN

12	 		Fiche	gebaseerd	op	bevraging	partners	van	het	Structureel	Overlegcomité	(SOC)	van	de	SIOD	in	2019,	waarvan	de	resultaten	
gepresenteerd	zijn	op	SOC	van	25/9/2019.

Hierboven (zie “traject”) werd al vermeld 
dat er een aantal prioritair aan te pakken 
fenomenen zijn. Het onderscheid tussen 
de verschillende fenomenen is echter niet 
arbitrair te maken, er zijn overlappingen. 
De bevraging toont aan dat er bovenop 
deze prioritaire fenomenen ook voldoende 
aandacht moet geschonken worden aan 
andere fenomenen. Het gaat met name over 
agressie tegen inspecteurs (OM) en negatieve 
impact door misbruiken flexibilisering van de 
arbeid (TSW). 

De focus binnen dit operationeel plan 
wordt gelegd omheen nieuwe initiatieven 
waaronder de uitbouw van een mogelijke 
programmawerking, het integreren van 
evidence-based strategieën, datamining/
datamatching (met respect voor de 

privacywetgeving) en aandacht voor de 
interventiemix.

Niet alle acties duiken voor de eerste maal 
op in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 
2021. Er zijn ook acties die ieder jaar 
terugkomen. Vaak zijn dit individuele 
acties die zijn opgenomen binnen de 
beheersovereenkomst van de betreffende 
sociale inspectiedienst maar ook bepaalde 
gezamenlijke initiatieven komen jaarlijks 
terug. In dit plan is geopteerd om deze 
continuering toch op te nemen, aangezien 
het Sociaal Strafwetboek binnen artikel 2 
oplegt om binnen het operationeel plan ook 
de individuele controleacties op te nemen. 
U vindt in bijlage B, in detail, de indicatoren 
van deze acties. 

Sociale Dumping
Fenomeenfiche12

TYPE FRAUDE: omzeilen Europese verorderingen & nationale minimumlonen; 
(onterechte) detachering WN’s om in België te werken; misbruik 
zelfstandigenstatuur; zwartwerk. Specifieke vorm: detachering WN’s uit 
derde landen, via WG’s uit EU-lidstaat

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: met verboden terbeschikkingstelling, 
socio-economische uitbuiting, criminele organisaties

ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: soms te vaak. Schatting 
omvang €10.000.000/jaar - schatting dark number: x10

BETROKKENEN: N=5.000. Profiel: grote ondernemingen die werken in 
onderaanneming geven aan buitenlandse ondernemingen zonder reële 
activiteiten in land van herkomst; transportbedrijven die filialen in BL creëren 
zonder reëlen activiteiten; bouwsector; ondernemingen vreemde origine.

GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: ja

EXTERNE INVLOEDEN op fenomeen: vrij verkeer, verschillen in loon tussen 
landen, aantrekking beroepen lage of geen kwalificaties vereist (gebrekkige 
invulling vacante plaatsen in België)

RISICOANALYSE
PREVENTIE: (heel) erg belangrijk - o.a. flitscontroles, informatiecampagnes 
- nood aan o.a. eenvoudiger wetgeving - diverse uitdagingen

DETECTIE: (heel) erg belangrijk - o.a. knowhow inspecteurs, internationale 
samenwerking (moet beter) - uitdagingen en opportuniteiten

CONTROLE: heel erg belangrijk - o.a. samenwerking (SID, politie, int.), 
diverse types controles - uitdagingen en opportuniteiten

SANCTIES: heel erg belangrijk - administratieve & penale sancties, 
ambtshalve regularisatie - nood aan o.a. gegevensuitwisseling - 
uitdagingen en opportuniteiten

INVORDERING: heel erg belangrijk - te optimaliseren via schuldvergelijking, 
onmiddelijke inning & internationale samenwerking

METHODOLOGIE HANDHAVING

Meer samenwerking nodig met FOD Financiën, FOD Mobiliteit, Federale Politie, regionale en federale (inspectie)diensten
Multidisciplinaire samenwerking: (heel) erg nuttig!
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Context

13	 	Verslag	over	sociale	dumping	in	de	Europese	Unie	(2015/2255(INI)),	18	augustus	2016.	
14	 	De	Wispelaere	&	Pacolet	(2017)	in	De	Wispelaere,	F.	(2020).	De	strijd	tegen	zwartwerk	in	de	Belgische	bouwsector	–	een	stand	van	

zaken.	Discussiepaper.	TUWIC.
15	 	Verschueren	H.	(2006).	Sociale	zekerheid	en	detachering	binnen	de	Europese	Unie.	De	zaak	Herbosch	Kiere:	een	gemiste	kans	in	

de	strijd	tegen	grensoverschrijdende	sociale	dumping	en	sociale	fraude,	Belgisch	Tijdschrift	voor	Sociale	Zekerheid,	3,	403-449.	
16	 Plan	voor	Eerlijke	Concurrentie	in	de	Transportsector,	3	februari	2016,	p.	2.
17	 	Omgezet	naar	Belgisch	recht	via	de	wet	van	12	juni	2020	houdende	diverse	bepalingen	inzake	de	detachering	van	werknemers,	

B.S.	18/6/2020.	Inwerkingtreding	30/7/2020.

In het Verslag over sociale dumping 
binnen de Europese Unie wordt het 
fenomeen gedefinieerd als “een	brede	
waaier	aan	opzettelijke	misbruikpraktijken	
en	de	omzeiling	van	bestaande	Europese	
en	nationale	wetgeving	(met	inbegrip	
van	wetten	en	algemeen	toepasselijke	
collectieve	overeenkomsten),	die	oneerlijke	
concurrentie	mogelijk	maken	door	de	
arbeids-	en	werkingskosten	op	illegale	
wijze	te	minimaliseren,	en	resulteren	in	de	
schending	van	de	rechten	en	de	uitbuiting	van	
werknemers13”. 

Sociale dumping kan eveneens worden 
omschreven als: “het	verlagen	van	de	
arbeidskost	en	de	arbeidsvoorwaarden	door	
het	ene	land	wegens	de	druk	die	hierop	is	
ontstaan	door	het	concurrentiële	voordeel	dat	
andere	landen	hebben	door	de	verschillen	in	
nationale	wetgeving	welke	niet	geremedieerd	
zijn	door	de	Europese	wetgeving14”. Of 
anders geformuleerd: “het	tewerkstellen	van	
werknemers	in	een	lidstaat	zonder	dat	zij	
aan	de	sociale	wetgeving	van	deze	lidstaat	
onderworpen	zijn	maar	aan	de	wetgeving	van	
een	andere	lidstaat	die	voor	de	werknemers	
minder	gunstige	rechten	biedt	en	voor	hun	
werkgever	goedkoper	is.	Deze	werknemers	
werken	in	dat	geval	onder	de	prijs	die	
normaal	geldt	op	de	arbeidsmarkt	waar	zij	
worden	ingezet.	Dit	leidt	niet	enkel	tot	een	
behandeling	die	verschillend	is	van	die	van	
de	werknemers	die	normaal	in	de	betrokken	
lidstaat	werken,	maar	het	betekent	ook	een	
concurrentievoordeel	voor	de	betrokken	
werkgevers	t.a.v.	de	werkgevers	die	gevestigd	
zijn	in	deze	lidstaat15”.

In het PEC Transport wordt sociale dumping 
als volgt omschreven: “Sociale	dumping	en	
sociale	fraude	(in	de	transportsector)	moet	
(hier)	begrepen	worden	als	een	geheel	van	
handelingen	waarbij	door	middel	van	het	niet	
naleven	van	de	geldende	nationale,	Europese	
en	internationale	regelgeving	afbreuk	wordt	
gedaan	aan	de	rechten	van	de	werknemer	
of	de	zelfstandige	in	kwestie	waardoor	
de	opdrachtgever	(of	transporteur)	een	
oneerlijk	verkregen	concurrentieel	voordeel	
geniet	dat	hij	zonder	de	overtreding	van	de	
regelgeving	niet	zou	kunnen	bekomen	hebben	
en	waardoor	de	overheid	op	deze	manier	
inkomsten	misloopt16”. 

Sociale dumping wordt vaak in één adem 
genoemd met grensoverschrijdende sociale 
fraude en onwettige detachering van 
werknemers en zelfstandigen. 

Detachering of terbeschikkingstelling van 
arbeid is niet gedefinieerd in het arbeids- of 
sociaalzekerheidsrecht. Detachering houdt 
in dat een buitenlandse werknemer of 
zelfstandige tijdelijk in België komt werken, 
maar onderworpen blijft aan de sociale 
zekerheid van zijn land van herkomst. Dit 
betekent dat de gedetacheerde (en zijn 
werkgever) sociale bijdragen moet(en) 
blijven betalen in het land van herkomst. De 
onderwerping aan de sociale zekerheid in 
het land van herkomst wordt aangetoond 
aan de hand van een A1-formulier. Een 
tweede voorwaarde om wettig gedetacheerd 
te zijn is dat de harde kern aan loon - en 
arbeidsvoorwaarden wordt gerespecteerd. 
Dankzij de herziening van de Europese 
detacheringsrichtlijn17 zijn gedetacheerde 
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werknemers niet alleen onderworpen aan 
het minimumloon van de ontvangende 
lidstaat, maar ook aan alle andere regels 
inzake bezoldiging. Wanneer werknemers 
voor meer dan twaalf maanden naar een 
andere EU-lidstaat worden gedetacheerd, 
zijn ook de regels van het arbeidsrecht 
van die lidstaat van toepassing. Onwettige 
detachering wordt dan gekenmerkt 
door de niet-naleving van de loon - en 
arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zijn in België en/of fraude op het gebied van 
het regime van sociale zekerheid dat van 
toepassing is (met de bedoeling de betaling 
van de sociale bijdragen in België en vaak 
ook in het land van herkomst te omzeilen). 
Daarnaast zijn er ook bepalingen inzake de 
Limosamelding die gevolgd moeten worden.

Sociale dumping heeft niet alleen nefaste 
gevolgen voor de betrokken onderneming, 
maar ook voor de overheid (mislopen 
inkomsten sociale zekerheid), de Belgische 
arbeidsmarkt (oneerlijke concurrentie 
omwille van lagere prijzen) én de betrokken 
werknemer of zelfstandige in kwestie18. De 
bevraging die de SIOD in 2019 onder de 
leden van het SOC verspreidde, suggereert 
dat sociale dumping in bepaalde gevallen 
criminele raakvlakken heeft, bv. met 
verboden terbeschikkingstelling, socio-
economische uitbuiting en criminele 
organisaties. Diezelfde bevraging geeft aan 
dat er diverse externe invloeden zijn op 
sociale dumping, zoals bv. het vrij verkeer 
van werknemers, de verschillen in loon 
tussen landen en de aantrekkingskracht 
van beroepen waarvoor weinig of geen 
kwalificaties nodig zijn.

Sociale dumping kan de volgende 
kenmerken vertonen:

18	 		Morsa	(2015).	Invoering	van	een	Europese	samenwerking	in	de	strijd	tegen	grensoverschrijdende	sociale	fraude,	BTSZ,3,	p.609-
631

19	 		Parlementaire	Vraag	57,	gesteld	door	Wouter	Raskin	op	16/12/2019,	Legislatuur	55,	Kamer	van	Volksvertegenwoordigers.	
https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/55/55K0010.pdf	(consultatie	17/8/2020).

20	 		Lens,	Mussche	en	Marx	(2019).	Europe’s	ever-expanding	mobility	patterns	–	posting,	third	country	nationals	and	the	single	
European	market.	Working	paper	19.08.	Universiteit	Antwerpen.

 ◆  De stelselmatige en georganiseerde 
inzet van schijnzelfstandigen, waarbij 
werknemers tijdelijk naar België 
worden gedetacheerd in de valse 
hoedanigheid van zelfstandige;

 ◆  Het bewust niet melden van 
gedetacheerde werknemers in Limosa 
om mogelijke controle/detectie te 
ontlopen; 

 ◆  Het gebruik van valse formulieren A1 
om de detacheringsvoorwaarden te 
ontlopen;

 ◆  Fictieve of valse detacheringen (al dan 
niet via buitenlandse ondernemingen 
zonder reële activiteiten) om 
verplichtingen in het werkland te 
ontlopen; 

 ◆  Niet-erkende uitzendkantoren die 
“goedkope” arbeidskrachten ter 
beschikking stellen van Belgische 
bedrijven

Het is niet eenvoudig om de omvang van 
sociale dumping te bepalen. Vaak wordt 
verwezen naar het aantal gedetacheerde 
personen naar België, maar deze cijfers 
geven evenwel enkel een idee omtrent de 
omvang van de geregistreerde detachering. 
In 2019 werden in totaal 728.457 
Limosameldingen gedaan voor werknemers 
en werden 224.082 unieke werknemers 
geteld (235.305 indien ook de geannuleerde 
meldingen in aanmerking worden genomen). 
Voor zelfstandigen werden in totaal 153.318 
Limosa-meldingen in 2019 gedaan19. België is 
dan ook een van de landen die het grootste 
aantal gedetacheerden ontvangt20. Het 
merendeel van de detacheringen vertonen 
dan ook geen indicaties van fraude. 

Een andere indicator kan gevonden worden 
in het aantal behandelde dossiers in het 
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kader van de A1-procedure (de zogenaamde 
dialoog- en bemiddelingsprocedure). 
Sinds de ingebruikname van het Osiris-
platform in juni 2015 tot en met eind 2019 
werden in totaal 1375 dossiers behandeld. 
Hiervan bevinden zich 1112 dossiers in fase 
1 (dialoog bij de bevoegde instellingen/
inspecties), 256 in fase 2 (bemiddeling 
bij de bevoegde overheden) en 7 in fase 
3 (onderzoek bij de Administratieve 
Commissie)21. 

Een indicatie omtrent de omvang van 
sociale dumping kan gevonden worden in 
de controlecijfers, het aantal afgesloten 
positieve onderzoeken en de financiële 
opbrengsten van de strijd tegen dit 
fenomeen. In 2019 werden in totaal (dus 
ruimer dan de gemeenschappelijke controles 
in het kader van de Arrocellen) 5.308 
onderzoeken grensoverschrijdende sociale 
fraude en sociale dumping afgesloten22. 
Een andere indicator, zijn de financiële 
resultaten in het kader van de strijd tegen 
de sociale dumping. In 2019 heeft de strijd 
tegen sociale dumping €35.592.132,24 
opgeleverd aan gevorderde sociale 
zekerheidsbijdragen.  Bijkomend werd 
inzake sociale dumping voor €21.769.873,00 

21	 		FOD	Sociale	Zekerheid.	Monitoring	Osiris	op	1	januari	2020.	Verslag	over	de	opvolging	van	de	bemiddelingsdossiers	in	het	kader	
van	de	dialoog-en	bemiddelingsprocedure	A1.	

22	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2019.	De	samenvatting	van	dit	jaarverslag	kan	geconsulteerd	worden	via	 
https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/jaarverslag-sociale-fraudebestrijding-2019

23	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2019.	De	samenvatting	van	dit	jaarverslag	kan	geconsulteerd	worden	via	 
https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/jaarverslag-sociale-fraudebestrijding-2019

aan lonen en vergoedingen bijbetaald aan 
de burger (rechtzetting rechten/plichten 
burger)23. Dit is meer dan in 2018, toen 
€21.779.601,02 werd gevorderd aan sociale 
zekerheidsbijdragen inzake sociale dumping 
en €16.993.980,00 werd bijbetaald aan lonen 
en vergoedingen (rechtzetting rechten/
plichten).

Sinds de start van het Meldpunt voor een 
Eerlijke Concurrentie (MEC) op 5 oktober 
2015 tot en met 31 december 2019 werden 
in totaal 1.326 meldingen omtrent mogelijke 
sociale dumping ontvangen. Hoewel dit 3,8% 
van het totaalaantal ontvangen meldingen 
omvat, betreft het omvangrijke dossiers 
met vaak meerdere betrokken binnen- en 
buitenlandse ondernemingen. Dergelijke 
meldingen worden voor verder gevolg aan 
de gespecialiseerde cellen bij RSVZ, TSW en 
RSZ overgemaakt. 

Daarnaast vormen meldingen sociale 
dumping de hoofdmoot bij aangiftes door 
de professionele gebruikers, zijnde de 
werknemers- en werkgeversorganisaties 
waarmee een Plan voor Eerlijke Concurrentie 
en/of samenwerkingsakkoord werd 
afgesloten. 



43ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

Nieuwe trends

24	 	Mensen	uit	niet-EU-landen	kunnen	gedetacheerd	worden	naar	België	indien	zij	over	een	geldige	arbeids-en	verblijfsvergunning	
beschikken	in	een	EU-lidstaat	(zie	hiervoor	Lens,	Mussche	en	Marx,	2019).

Volgens de bevraging die de SIOD in juni 
2020 heeft uitgevoerd onder de leden van het 
SOC en de sociale partners, zijn er een aantal 
nieuwe trends binnen sociale dumping. Het 
gaat bijvoorbeeld over:

 ◆  het misbruik van vrijwilligersstatuut 
door buitenlandse studenten 
(Vlaamse regionale inspectiedienst);

 ◆  fraude met arbeidskaarten (Vlaamse 
regionale inspectiedienst);

 ◆  meer inzet van derdelanders 
– toename van het aantal 
gedetacheerde werknemers van 
buiten de EU die via malafide 
constructies toch in België 
gedetacheerd kunnen worden24 (RSZ 
en NAR);

 ◆  cascade onderaannemingen (TSW) 
waardoor verantwoordelijkheden 
en de organisatie van de arbeid vaak 
schimmig verloopt.

Deze nieuwe trends worden meegenomen 
in dit actieplan binnen continuering 
of nieuwe actiepunten of binnen de 
programmawerking. (zie actie 6). 

Acties
De bevraging toont aan dat er reeds heel 
wat projecten bestaan om sociale dumping 
tegen te gaan. Zo wordt o.a. verwezen naar 
het Osiris-project, verfijning en uitbreiding 
van datamining, nieuwe toepassingen die 
analyses per zendland eenvoudiger moeten 
maken, gecoördineerde acties op basis van 
datamining. Vanuit een programmawerking 
moeten we nagaan of we deze projecten 
niet meer met elkaar in verbinding kunnen 
brengen. Hierbij moeten we aandachtig 
zijn dat er ook ruimte is om de nieuwe 
trends in te passen binnen de acties of 
latere programmawerking. Naast de 
continuering worden volgende nieuwe acties 
vooropgesteld.

Zoals gebleken is uit de adviezen van de 

Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Hoge 
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
(HRZKMO), moet ook gewezen worden op 
de intensieve samenwerking met de directie 
Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW). 
Uit de praktijk blijkt dat sociale dumping 
ook vaak kan bestaan uit het niet naleven 
van de regelgeving inzake veiligheid en 
welzijn op het werk. Daarenboven bekijkt 
TWW sociale fraude ook op het vlak van 
de bescherming van de werknemers, daar 
andere inspectiediensten meer focussen 
op het verlies aan inkomsten voor de 
sociale zekerheid door sociale fraude. 
Wanneer gesproken wordt over de sociale 
inspectiediensten dan omvat dit tevens de 
directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 
(TWW).

De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.
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Actie 6:  Uitwerken Programma inzake Sociale dumping en Frauduleuze 
economische migratie NEW

       
!

   

Methodologisch werd ervoor geopteerd 
om de strijd tegen de sociale dumping 
(onder meer malafide ondernemingen 
die gebruik maken van fraudeleuze 
detacheringsconstructies) dat per definitie 
een programmatorische aanpak vergt, 
samen te nemen met de strijd tegen 
frauduleuze economische migratie. Vanuit 
een integrale aanpak van sociale fraude valt 
deze aanpak te verdedigen. Bovendien is 
dit in lijn met de strategische prioriteiten, 
de wens van de sociale partners en de 
uitgevoerde survey.    

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 zijn 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, met 
name van potentiele anomalieën of zelfs tot 
misbruik zoals o.a.:

 ◆  Fictieve aansluitingen/
tewerkstellingen i.f.v. 
bijstandsuitkeringen, het bekomen 
van de Belgische nationaliteit.

 ◆  Frauduleuze detacheringen om 
een onrechtmatig concurrentieel 
voordeel te kunnen genieten. Misbruik 
van het vrijwilligersstatuut om de 
nodige arbeidsvergunningen te gaan 
ontlopen.

 ◆ …

Dergelijk misbruik heeft een 
gemeenschappelijk doel maar de weg 
ernaartoe kan verschillen. 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 blijven bestaan, moet worden afgestapt 
van silo werking en worden geopteerd om 
hierover praktischer te gaan samenwerken 
met alle geïmpacteerde diensten.

 ◆  Het opstellen van 
fraudefenomeenfiches om als input 
voor datamining & datamatching 
oefeningen alsook voor de bestaande 
acties op het terrein;

 ◆  Het voorstellen van concrete 
gemeenschappelijke acties;

 ◆ Het uitwisselen van ‘best practices’;
 ◆  Het delen van informatie aangaande 

interpretatie van nieuwe wetgeving en 
richtlijnen.

 ◆ …

Een link kan hier gemaakt worden met 
volgende acties volgens een aantal 
elementen van de handhavingsketen:
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Preventie
 ◆  Preventie binnen overheidsopdrachten

Detectie
 ◆  Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van dataminingsmodellen

Controle
 ◆  Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen 
 ◆ Misbruiken inzake uitzendarbeid
 ◆ Sociale dumpingonderzoeken
 ◆  Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten 

Sanctionering
 ◆ Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 

Invordering
 ◆  Uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van sociale 

zekerheidsbijdragen en terugvordering van socialezekerheidsuitkering

Actie 7:  Het opzetten van een gemeenschappelijke informatiecampagne 
ter preventie van sociale dumping NEW

       
!

   

Preventie van sociale dumping is bijzonder 
belangrijk. Diverse partners (bv. RSVZ, ABC, 
PG, TSW) geven in de bevraging aan dat 
informatiecampagnes, gerealiseerd door 
alle actoren betrokken bij dit fenomeen, 
een belangrijk instrument kunnen zijn in de 
preventie van sociale dumping. In 2021 zal 
daarom door SIOD o.g.v. art. 3 punt 2° van 
het SSW een werkgroep opgericht worden 
met de diverse partners (inspectiediensten, 
politie en sociale partners) om een 

informatiecampagne voor te bereiden.

In deze werkgroep zal samen met de diverse 
partners de scope en doelgroep van deze 
informatiecampagne afgebakend worden, 
zodat deze een zo groot mogelijke impact 
kan hebben op de af te bakenen (risico)
doelgroepen. Het is hierbij van belang 
dat deze campagne zich ook richt tot de 
opdrachtgevers die soms onbewust en 
ongewild aan sociale dumping doen uit 
onwetendheid.

Indicator

Het oprichten van een werkgroep 

Het lanceren van een (sociale) 
mediacampagne

Het uitrollen van gerichte acties op het 
terrein

Betrokken actoren

SIOD - Sociale 
Inspectiediensten – 
Communicatiediensten – 
sociale partners

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD



46 ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

Actie 8: Opleiding sociale dumping NEW

       
!

   

De bevraging (o.a. RSZ, RSVZ, ABC & 
Federale Politie) van de SIOD toont aan 
dat de opleiding sociale dumping voor de 
inspecteurs op het terrein vatbaar is voor 
verbetering. Opleiding is essentieel om de 
effectiviteit van de sociale inspectiediensten 
op het terrein te verhogen. Via de actuele 

kennis kan het fraudefenomeen ook 
beter gedetecteerd worden en omkaderd. 
In samenwerking met de diensten zal 
door SIOD o.g.v. art 3 punt 9° SSW een 
gemeenschappelijke opleiding worden 
uitgewerkt.

Indicator

Opleiding sociale dumping voor sociaal 
inspecteurs en lokale politie

Ontwikkelen van nieuwe technieken van 
opleiding (o.a. e-Learning, observaties, 
etc.)

Betrokken actoren

Sociale inspectiediensten –
politiediensten - SIOD

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 9:  “Joint and concerted actions” in het kader van de werking van de 
Europese Arbeidsautoriteit,(ELA) en verderzetting van de actieve 
deelname in het kader van het Platform Zwartwerk (UDW)

       
!

   

25	 	Cfr.	Advies	NAR,	HRZKMO	en	ABC	–	November	2019

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 
via de sociale inspectiediensten van de 
verschillende lidstaten. Het agentschap 
werd opgestart in 2019 en zou haar volledige 
operationele capaciteit moeten hebben 
tegen 2024.

Met de aanduiding van de National Liason 
Officers in de loop van 2021 zal de ELA meer 
slagkracht krijgen op het vlak van “joint” of 
“concerted” actions. 

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 het luik gemeenschappelijke 
en geconcerteerde acties betreft, de 
coördinatie op zich nemen25.  

De rol van de sociale partners bij het uitrollen 
van preventieve informatiecampagnes in 
samenwerking met de ELA, dient in dit kader 
gevaloriseerd te worden, door eveneens de 
sociale partners te betrekken in werkgroepen 
hierover.

Indicator

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

Aantal gemeenschappelijke acties onder 
coördinatie van de SIOD met minstens 1 
inspectiedienst van een ander land

Betrokken actoren

Sociale Inspectiediensten – 
SIOD- Sociale Partners

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 10: Synergie sociale fraude en welzijn op het werk

       
!

   

De Nationale Arbeidsraad geeft aan dat 
de naleving inzake welzijn op het werk 
vervlochten is met sociale fraude. Uit de 
praktijk blijkt dat sociale dumping ook vaak 
kan bestaan uit het niet naleven van de 
regelgeving inzake veiligheid en welzijn op 
het werk. Een samenwerking op het terrein 
dringt zich op.

De inspectiediensten Toezicht op de Sociale 
Wetten (TSW) en Welzijn op het Werk (TWW) 
zullen werken rond een gemeenschappelijke 
inspectiestrategie binnen een Mutual Annual 
Control Plan (MANCP) binnen de sectoren 
waar de ongevallenincidentie hoger ligt dan 
het intersectoraal gemiddelde en bijgevolg 
prioritair te inspecteren sectoren betreffen 
nl. Bouw, Transport & Logistiek en ten 
slotte Administratieve en Ondersteunende 
diensten, inzonderheid schoonmaak en 
interim.

Indicator

Uitwerking van een gemeenschappelijke 
inspectiestrategie

Betrokken actoren

SIOD – TSW - TWW

Verantwoordelijke 
rapportering

TWW
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Continuering

Preventie binnen overheidsopdrachten

       
!

   

Indicator

Aantal preventieacties incl. sensibilisering 
van de overheid als opdrachtgever

Betrokken actoren

SIOD – RSZ – RSVZ – TSW 
-Sociale partners - Publieke 
instellingen

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van 
dataminingmodellen

       
!

   

Indicator

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

Betrokken actoren

RSZ – RSVZ – TSW Justitie

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ

Sociale dumpingonderzoeken

       
!

   

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

Betrokken actoren

RSZ – RSVZ - TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ – RSVZ - TSW
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Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten

       
!

   

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.

Verderzetting SIOD-werkgroep tot 
het opstellen van een multilateraal 
“Verdrag sociale fraudebestrijding” voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen sociale inspectiediensten, zoals 
opgenomen in het Benelux-programma 
2018- 2020.

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 derde landen)

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

De bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1- 
attesten optimaal benutten

       
!

   

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.

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

Betrokken actoren

RSZ - RSVZ - FOD SZ

Verantwoordelijke 
rapportering

FOD SZ
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Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

       
!

   

Indicator

60 afgesloten onderzoeken hoofdelijke 
aansprakelijkheid lonen

Betrokken actoren

TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

TSW

Misbruiken inzake uitzendarbeid

       
!

   

Indicator

150 onderzoeken misbruiken inzake 
uitzendarbeid

Betrokken actoren

TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

TSW

Strijd tegen grensoverschrijdende fraude: sectorspecifieke aanpak 
Limosa – zelfstandigen

       
!

   

Indicator

Analyse en opvolging van 600 verdachte 
situaties (verdachte A1 of afwezigheid A1) 
door het RSVZ

Jaarlijkse monitoring aangaande de 
zelfstandigen gecontroleerd binnen 
de risicosectoren opgesplitst volgens 
Belgische en buitenlandse  
dienstverleners.

Betrokken actoren

RSVZ – SIOD – TSW - RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSVZ – SIOD
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Niet-aangegeven arbeid
Fenomeenfiche26

Context

26	 	Fiche	gebaseerd	op	bevraging	partners	van	het	Structureel	Overlegcomité	(SOC)	van	de	SIOD	in	2019,	waarvan	de	resultaten	
gepresenteerd	zijn	op	SOC	van	25/9/2019.

27	 	Williams,	C.	(2014).	Out	of	the	shadows.	a	classification	of	economies	by	the	size	and	character	of	their	informal	sector,	Work,	
Employment	and	Society,	28	(5),	735-753.	Boels,	D.	(2016).	The	informal	economy.	Seasonal	work,	street	selling	and	sex	work.	
Palgrave	Macmillan.	

28	 	https://www.siod.belgie.be/nl/sociale-fraude/risicos-verband-met-sluikwerk	(consultatie	op	20/8/2020).
29	 	Europese	Commissie	(1998),	Mededeling	van	de	Commissie	betreffende	het	zwartwerk	(COM	(98)	219),	Brussel:	Europese	

Commissie.
30	 	De	Wispelaere	F.	(2020).	De	strijd	tegen	zwartwerk	in	de	Belgische	bouwsector	–	een	stand	van	zaken.	Discussiepaper.	TUWIC.

Verschillende termen worden vaak door 
elkaar gebruikt, zoals niet-aangegeven 
arbeid, zwartwerk, zwarte economie, etc27. 
In overeenstemming met de Europese 
Commissie wordt in dit actieplan de 
voorkeur gegeven aan de term niet-
aangegeven arbeid (cf. undeclared	work) 
en worden zowel de niet-aangegeven 
activiteiten van werknemers als van 
zelfstandigen geviseerd. Sluikwerk, wat 
omschreven wordt als “het	uitvoeren	van	een	
zelfstandige	activiteit	zonder	te	voldoen	aan	
de	wettelijke	voorschriften	die	van	toepassing	
zijn”28, wordt dus niet apart besproken. 
Indien de term ‘zwartwerk’ doorheen dit 
plan wordt gehanteerd, wordt hiermee 
verwezen naar niet-aangegeven arbeid. 

De Europese Commissie29 definieert niet-

aangegeven arbeid (undeclared	work) als 
“alle	betaalde	werkzaamheden	die	op	zich	
wettig	zijn,	maar	niet	aan	de	overheid	worden	
gemeld	waarbij	rekening	moet	worden	
gehouden	met	verschillen	in	de	wetgeving	
van	de	lidstaten”. Dit impliceert dat illegale 
en criminele activiteiten, en activiteiten die 
niet gemeld hoeven te worden, uitgesloten 
worden. 

Niet-aangegeven arbeid omvat dus 
betaalde activiteiten die legaal zijn 
qua aard, maar die niet (volledig) zijn 
aangegeven aan de overheid waardoor 
sociale zekerheidsbijdragen en belastingen 
ontdoken worden30. Dit kan verscheidene 
vormen aannemen, zoals het niet (volledig) 
aangeven van prestaties (zowel als 
werknemer als zelfstandige) – al dan niet 

TYPE FRAUDE: tewerkstelling WN’s BL nationaliteit (zonder geldig verblijf, 
zonder arbeidskaart of gecontroleerde vergunning), cumul uitkeringen, 
niet-aangegeven WN’s in Dimona, gebruik vervalste detacheringsdocumenten 
en geen onderwerping WN’s aan SZ in land van herkomst. Kleine individuele 
fraude & belangrijke fraude.

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: soms met georganiseerde MH (bv. nagelstudio’s); 
smokkel van drugs en auto’s; exotische restaurants; witwassen

ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: soms

BETROKKENEN: erg veel; divers profiel: WG’s & WN’s vaak van BL origine, 
risicosectoren: bouw, schoonmaak, horeca, transport, ..., bouw: KMO’s, 
transport: grote ondernemingen.

GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: ja, maar omvang moeilijk te bepalen

EXTERNE INVLOEDEN vrij verkeer goederen & WN’s, Bolkestein-richtlijn, 
gebrek internationale samenwerking, loonkost, complexiteit wetgeving, 
vluchtelingencontext, sociale netwerken, technologie, gebrek 
gegevensuitwisseling

RISICOANALYSE
PREVENTIE: matig belangrijk - o.a. waarschuwing, flitscontroles - nood aan 
o.a. betere informatiecampagnes, ruimere bekendmaking flitscontroles -  
uitdagingen en opportuniteiten

DETECTIE: heel erg belangrijk - o.a. knowhow inspecteurs, datamaning & 
datamatching, detectie via intern dossierbeheer - nood aan o.a. 
samenwerkingsakkoorden, internationale samenwerking - uitdagingen

CONTROLE: heel erg belangrijk - o.a. desktopcontroles, gerechtelijke 
onderzoeken, samenwerking SID’s en Lokale Politie - nood aan 
grensoverschrijdende gemeenschappelijke controles, anonieme voertuigen 
- uitdagingen

SANCTIES: heel erg belangrijk - administratieve & penale sancties, 
ambtshalve regularisatie - nood aan o.a. communicatie naar andere 
betrokken diensten - uitdagingen

INVORDERING: erg belangrijk - te optimaliseren via onmiddelijke inning,  
schuldvergelijking, internationale samenwerking, inbeslagname en 
confiscatie - uitdagingen

METHODOLOGIE HANDHAVING

Meer samenwerking nodig met FOD Financiën, FOD Economie, FOD Mobiliteit, Lokale en Federale Politie, 
regionale en federale (inspectie)diensten en sociale partners

Multidisciplinaire samenwerking: erg nuttig!
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in combinatie met een uitkering, niet-
aangegeven prestaties door werknemers 
met een vreemde nationaliteit (zonder 
geldig verblijf, zonder arbeidskaart 
of gecombineerde vergunning), 
schijnzelfstandigen (in bijberoep), misbruik 
van Dimona-aangiftes en het ontbreken 
van een Limosamelding voor inkomende 
gedetacheerden31.

Door deze fenomenen wordt het betalen van 
sociale zekerheidsbijdragen en belastingen 
vermeden. Daarnaast leidt niet-aangegeven 
arbeid tot diverse risico’s voor werknemers, 
zelfstandigen en bedrijven (de eerlijke 
concurrentie). 

Hoewel criminele activiteiten niet onder de 
noemer niet-aangegeven arbeid vallen, zijn 
er soms wel raakvlakken met (ernstige en 
georganiseerde) criminele activiteiten zoals 
mensenhandel, witwassen en drugshandel. 
Niet-aangegeven arbeid wordt, volgens de 
SIOD-bevraging uit 2019, beïnvloed door 
het vrij verkeer van goederen, diensten en 
werknemers, de loonkost en de complexiteit 
van de wetgeving. Daarnaast zijn er een 
aantal factoren die de aanpak ervan 
bemoeilijken zoals gebrekkige internationale 
samenwerking en gegevensuitwisseling. 

De omvang van niet-aangegeven arbeid is 
per definitie moeilijk exact te bepalen. Toch 
bestaan er verschillende methoden die een 

31	 	De	Wispelaere	F.	(2020).	De	strijd	tegen	zwartwerk	in	de	Belgische	bouwsector	–	een	stand	van	zaken.	Discussiepaper.	TUWIC;	
European	Platform	Undeclared	Work	(2017).	Member	State	Factsheets	–	Factsheet	on	Undeclared	Work	Belgium.	

32	 	De	cijfers	van	2020	hebben	betrekking	op	de	periode	januari	–	juni	2020	(1e	semester).	De	statistieken	zijn	getrokken	op	30	
augustus	2020.	

inschatting ervan toelaten. Op Europees 
niveau wordt bv. geregeld een bevraging 
gedaan van burgers in de lidstaten omtrent 
niet-aangegeven arbeid. De Eurobarometer 
uit 2019 toont aan dat 16% van de bevraagde 
Belgen in de voorbije twaalf maanden voor 
een goed of dienst betaald had waarbij hij/
zij goede reden had om aan te nemen dat er 
niet-aangegeven arbeid mee gemoeid was. 
Dit percentage ligt hoger dan het Europees 
gemiddelde (10%). 

De voornaamste reden hiervoor is de 
lagere prijs (47%), gevolgd door diensten 
onder vrienden, familie of collega’s (25%). 
Daarnaast gaf 6% van de bevraagde 
Belgen toe zelf niet-aangegeven betaalde 
activiteiten te hebben uitgevoerd in de 
afgelopen 12 maanden. Dit is hoger dan 
het Europees gemiddelde (3%). 41% van 
de Belgische bevraagden stelt persoonlijk 
mensen te kennen die werken zonder 
hun volledige inkomen of een deel ervan 
aan te geven bij de fiscus of sociale 
zekerheidsinstanties.

Deze onderzoeken tonen aan dat niet-
aangegeven arbeid geen marginaal feit is in 
onze samenleving. Ook de controlecijfers 
bevestigen deze vaststelling. De SIOD-
statistieken betreffende de Arrocellen tonen 
aan dat zowel het aantal controles als het 
aantal vastgestelde inbreuken zwartwerk 
hoog blijven (zie Tabel 1).

N. CONTR. N. INBR. ZWARTWERK
2016 11988 5202

2017 12649 4966

2018 14051 5590

2019 14658 5535

2020 (1e sem)32 4556 1581

Tabel 1: Aantal controles en inbreuken zwartwerk 2016-2020
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Wanneer er meer in detail33 naar het type 
inbreuken wordt gekeken, blijkt dat het 
merendeel van de inbreuken betrekking 

33	 	BK:	Beroepskaart,	SZ:	Sociale	Zekerheid	(niet	betalen	sociale	bedragen),	BL	L:	buitenlandse	arbeid	lichte	inbreuk,	BL	Z:	
buitenlandse	arbeid	zware	inbreuk.

34	 	De	cijfers	van	2020	hebben	betrekking	op	de	periode	januari	–	juni	2020	(1e	semester).	De	statistieken	zijn	getrokken	op	30	
augustus	2020.

35	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2019.	De	samenvatting	van	het	jaarverslag	is	te	consulteren	via	 
https://www.siod.belgie.	be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_siod_2019_.pdf	(consultatie	20/8/2020).	

36	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2018.	De	samenvatting	van	het	jaarverslag	is	te	consulteren	via 
https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/jaarverslag-sociale-fraudebestrijding-2018

heeft op de Dimona-aangifte, de deeltijdse 
arbeid en de cumul met werkloosheid.

Figuur 1: Type inbreuken zwartwerk  2016-2020 gemeenschappelijke controles34

De financiële resultaten vormen een andere 
indicator. In 2019 leverde de strijd tegen 
bijdragefraude in totaal €208.019.812,21 
op, €17.798.370,97 daarvan betreft 
niet-aangegeven arbeid (vordering van 
niet-betaalde bijdragen)35. Voor niet-
aangegeven arbeid werd in datzelfde jaar 
voor €113.350,00 aan administratieve 
geldboeten opgelegd. Dit is meer dan in 
2018, waarin de strijd tegen bijdragefraude 
in totaal €171.529.341,92 opleverde, 
waarvan €15.144.123,90 niet-aangegeven 
arbeid betreft (vordering niet-betaalde 
bijdragen) en waarin er voor €84.800,00 
aan administratieve geldboeten werden 
opgelegd voor niet-aangegeven arbeid36.

Ook de meldingen t.a.v. het MEC geven een 
bijkomend beeld. Voor de periode van 5 
oktober tot en met 31 december 2019 heeft 
het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 
in totaal 22.438 meldingen zwart- en 
sluikwerk ontvangen (63,9% van het totaal 
aantal ontvangen meldingen). 

Onder deze noemer vallen niet enkel 
werkgevers die één of meerdere 
werknemers deeltijds of voltijds niet-
aangegeven tewerkstellen, maar ook 
uitkeringsgerechtigde personen die voor 
eigen rekening of die van een werkgever niet-
aangegeven arbeid leveren. 
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Nieuwe trends
De SIOD-bevraging uit 2020 identificeert 
ook voor niet-aangegeven arbeid een aantal 
nieuwe trends. Niet-aangegeven arbeid 
blijft volgens TSW een probleem, vooral in 
domeinen waar de economische druk te 
hoog is om rendabel te kunnen zijn indien 
men alle lasten betaalt (vb. nagelstudio’s, 
carwashes, horeca, vervoer van kleine 
pakketten). Het actieplan voorziet dan ook 
acties in deze sectoren. Verder wordt de 
aandacht gevestigd op het vrijwilligerswerk, 
waar de scheidingslijn volgens de Hoge 
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
tussen arbeid en vrije tijd dun is. Deze trend 

wordt evenwel niet opgenomen in een apart 
actiepunt maar bij de uitwerking van het 
programma zal dit in de oefening moeten 
worden meegenomen.

De statistieken van de celcontroles 
bevestigen het aantal inbreuken in de 
voornoemde sectoren, zoals onderstaande 
tabel weergeeft. Er zijn geen aparte 
statistieken voor nagelstudio’s. Deze 
laatste maken deel uit van de sector 
schoonheidszorgen. Ook het vervoer 
van kleine pakketten wordt niet apart 
geregistreerd (wel goederenvervoer). 

CARWASH SCHOONHEIDSZORGEN HORECA GOEDERENVERVOER
N contr N inbr. ZW N contr N inbr. ZW N contr N inbr. ZW N contr N inbr. ZW

2016 160 154 28 24 3475 2452 335 88

2017 130 113 42 25 3573 2438 512 115

2018 317 309 63 56 3728 2556 747 188

2019 217 172 89 54 4047 2607 906 206

2020 (1e sem) 27 20 46 32 998 657 208 62

Tabel 2: Aantal controles en inbreuken zwartwerk 2016-2020 in de sectoren carwash, schoonheidszorgen, 
horeca en goederenvervoer

Acties
De bevraging toont aan dat er reeds heel 
wat projecten bestaan om niet-aangegeven 
arbeid tegen te gaan en tevens te focussen 
op o.a. de voordelen van aangegeven werk. 
Via een programmawerking moeten we 
nagaan of we deze projecten niet meer met 

elkaar in verbinding kunnen brengen en 
gerichter kunnen werken op die (nieuwe) 
groepen waar eerder sensibilisering en 
preventie aangewezen is in tegenstelling tot 
de hardleerse inbreukplegers die een andere 
aanpak behoeven.

De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.
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Actie 11:  Ontwikkelen van een programma inzake de strijd tegen niet 
aangegeven arbeid NEW

       
!

   

Het Strategisch Comité herinnert eraan 
dat alle acties van de inspectiediensten 
die overeenstemmen, gezamenlijk 
zullen worden uitgevoerd volgens een 
geïntegreerde en integrale strategie. 
Diensten moeten vervolgens hun eigen 
strategie ontwikkelen in overeenstemming 
met de prioriteiten van de Regering en met 
het actieplan. Bij het ontwikkelen van de 
strategie zullen de diensten dubbel werk 
vermijden en convergentie nastreven. 
Actieplannen die harmonieus in elkaar 
passen zijn een noodzaak. Het is uiteraard 
zo dat elk zijn domein definieert en daarin 

initiatieven ontplooit, maar deze domeinen 
zijn geen geïsoleerde eilanden en alle 
actoren zijn onderling afhankelijk. Alle 
actoren moeten dus met onderlinge kennis 
actief zijn en erop toezien dat het geheel 
gevaloriseerd wordt.

Het Strategisch Comité van de SIOD heeft 
dan ook beslist dat een programma -en 
projectwerking vooropgesteld wordt waarbij 
specifieke acties worden opgenomen in 
lijn met de prioriteiten van de Regering, de 
vastgelegde strategische doelstellingen én de 
prioritaire fraudefenomenen.

Indicator

Uitgewerkt programma

Betrokken actoren

TBC

Verantwoordelijke 
rapportering

TBC volgens model

Actie 12: Controles op arbeidsduur NEW

       
!

   

De bevraging van de SIOD geeft aan dat er 
nog heel wat problemen bestaan inzake 
de arbeidsduur van voltijds en deeltijds 
tewerkgestelde werknemers. Toezicht 
Sociale Wetten (TSW) geeft aan dat het 
bijvoorbeeld gaat over niet toegekende 
pauzes, niet geplande pauzes, tijd om 
schoon te maken bij sluiting of voor opening 
handelszaken die niet is meegerekend; niet-
betaalde of te weinig betaalde overuren. 
Gelet op het strenge toezicht op deeltijdse 

arbeid, zoeken sommige werkgevers 
andere opties om te frauderen. Zo worden 
voltijdse werknemers in dienst genomen, 
die dan overuren ‘in het zwart’ uitbetaald 
krijgen. Een ander fenomeen om te 
ontsnappen aan de controle op deeltijdse 
arbeid is de voltijdse tewerkstelling en 
terbeschikkingstelling (verlof zonder wedde) 
wanneer er niet genoeg werk is (carwash, 
exotische Horeca, ...). 

Indicator

50-aantal controles op arbeidsduur 
voltijds en deeltijds tewerkgestelde 
werknemers

Betrokken actoren

TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

TSW
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Actie 13:  Opstellen van een preventiecampagne naar burgers/
consumenten/bedrijven NEW

       
!

   

Uit de bevraging (RSVZ, ABC, PG, RIZIV, 
RSZ, HRZKMO) blijkt dat informatie-en 
preventiecampagnes belangrijk zijn om 
zwartwerk tegen te gaan. Dit ligt volledig 
in de lijn met de preventiecampagne die in 
2020 werd gevoerd onder auspiciën van het 
Europees Platform. Hierbij is het informeren 
en sensibiliseren van consumenten 
naast bedrijven en ondernemingen een 
interessante piste. Doel is om zwartwerk 
te ontraden of hierop beroep te doen. 
Hierdoor zou bijvoorbeeld een consument 

beter kunnen inschatten wanneer een 
onderneming niet volgens de regels werkt. 
Terzelfdertijd kan de consument beter 
beseffen dat hij of zij zelf nadelen heeft en 
risico’s loopt door beroep te doen op een 
aanbieder van diensten in het zwart.

Net zoals in 2020 wordt er in 2021 gewerkt 
rond een preventiecampagne aangaande de 
voordelen van aangegeven werk. Dit houdt 
in een (sociale) mediacampagne en een 
actieweek met gerichte acties.

Indicator

Het oprichten van een werkgroep
Het uitrollen van een campagne
Gerichte acties uitvoeren tijdens de 
campagne

Betrokken actoren

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten – 
Communicatiediensten – 
Sociale Partners

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 14:  Nationale Preventie campagne t.a.v. de betaalde 
sportbeoefenaars NEW

       
!

   

Bepaalde sportbeoefenaars kunnen vanaf 
een bepaald niveau zich bevinden in een 
grijze zone tussen het louter uitoefenen 
van hun sport als hobby (vrijwilliger) en 
dat van de betaalde sportbeoefenaar 
(werknemer). Deze lijn is vaak dun gezien het 
statuut dat van toepassing is, geen afbreuk 
wenst te doen aan de inspanningen van de 
sportbeoefenaar die vaak van professionele 
aard zijn maar sociaaleconomisch zich 
eerder categoriseren als vrijwilliger en 
omgekeerd.

De SIOD heeft samen met haar partners in 
2020 een guideline opgesteld betreffende 

de betaalde sportbeoefenaars. Deze 
guideline bevat de belangrijkste regels 
die voor deze werknemers in acht moeten 
worden genomen op het gebied van sociale 
zekerheid, werk, en werkgelegenheid.

Om deze guideline te verspreiden en 
de bewustwording t.a.v. de regelgeving 
te vergroten wordt een nationale 
preventiecampagne georganiseerd t.a.v. de 
betaalde sportbeoefenaar. Deze campagne 
kan zich enten op enkel sporten in het 
bijzonder maar heeft een vooral preventief 
karakter.

Indicator

Verspreiding van de guidelines

Preventieve controles binnen de 
sportclubs

Betrokken actoren

Arrondissementele Cellen – 
Sociale Inspectiediensten

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Continuering

Strijd tegen niet-aangegeven arbeid bij zelfstandigen

       
!

   

Indicator

Het RSVZ behandelt de vaststellingen, 
meldingen en klachten in zake een niet-
aangegeven zelfstandige beroepsactiviteit

Betrokken actoren

RSVZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSVZ
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Controle op misbruiken tijdelijke werkloosheid (werkloosheidsuitkering)

       
!

   

Indicator

6.000 controles tijdelijke werkloosheid op 
jaarbasis

Betrokken actoren

RVA

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA

Flitscontroles RVA (werkloosheidsuitkering)

       
!

   

Indicator

Aantal flitsdagen RVA

Betrokken actoren

RVA

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA

Analyse van de e-PV’s van de sociale inspectiediensten op 
de impact recidive “niet aangegeven arbeid” – uitkeringen 
(arbeidsongeschiktheidsuitkering) door het RIZIV

       
!

   

Indicator

Aantal controles uitgevoerd op 
basis van de e-PV’s van de sociale 
inspectiediensten in geval van recidive 
inzake cumul niet-aangegeven 
arbeidsongeschiktheidsuitkering

Betrokken actoren

RIZIV

Verantwoordelijke 
rapportering

RIZIV

Elektronische gegevensuitwisseling Frankrijk – RVA

       
!

   

Indicator

Voortgang project, aantal 
gemeenschappelijke vergaderingen

Betrokken actoren

RVA – Franse counterpart – 
SIOD

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA
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Mensenhandel & Economische Uitbuiting  
(incl. Grootstedenproblematiek)
Fenomeenfiche37

Context

37	 	Fiche	gebaseerd	op	bevraging	partners	van	het	Structureel	Overlegcomité	(SOC)	van	de	SIOD	in	2019,	waarvan	de	resultaten	
gepresenteerd	zijn	op	SOC	van	25/9/2019.

38	 	Myria	(2019).	Jaarlijks	evaluatieverslag	2019	Mensenhandel	en	mensensmokkel.	Slagkracht	voor	slachtoffers.	Brussel;	
Vermeulen,	G.	(2009).	“Mensenhandel	met	het	oog	op	seksuele	exploitatie.	Analyse	en	evaluatie	van	de	Wet	van	10	augustus	2005	
vanuit	strafrechtelijk	beleids-en	internationaalrechtelijk	perspectief”	in	Masset	(Ed.),	De	vervolging	en	behandeling	van	daders	
van	seksuele	misdrijven,	Brussel,	La	Chartre,	161-176	

In tegenstelling tot vele andere 
fraudefenomenen kent mensenhandel een 
wettelijke omschrijving. Artikel 433quinquies 
§ 1 van het Strafwetboek omschrijft 
mensenhandel als volgt: “de	werving,	het	
vervoer,	de	overbrenging,	de	huisvesting,	de	
opvang	van	een	persoon,	het	nemen	of	de	
overdracht	van	de	controle	over	hem	met	als	
doel:

 ◆ 	de	uitbuiting	van	prostitutie	of	andere	
vormen	van	seksuele	uitbuiting;

 ◆ de	uitbuiting	van	bedelarij;
 ◆ 	het	verrichten	van	werk	of	het	verlenen	
van	diensten,	in	omstandigheden	
die	in	strijd	zijn	met	de	menselijke	
waardigheid;

 ◆ 	de	uitbuiting	door	het	wegnemen	
van	organen	of	van	menselijk	
lichaamsmateriaal;

 ◆ 	of	deze	persoon	tegen	zijn	wil	een	
misdaad	of	een	wanbedrijf	te	doen	
plegen.	

Behalve	in	het	in	5e	bedoelde	geval	is	
de	toestemming	van	de	in	het	eerste	lid	
bedoelde	persoon	met	de	voorgenomen	of	
daadwerkelijke	uitbuiting	van	geen	belang.”

Deze wettelijke definitie toont aan dat 
slachtofferschap van mensenhandel niet 
beperkt is tot buitenlandse onderdanen; 
Belgen kunnen evengoed slachtoffer zijn. 
In Belgisch recht, dit in tegenstelling tot de 
internationale en Europese instrumenten, is 
de modus operandi (waaronder dwang) geen 
onderdeel van het misdrijf mensenhandel 
voor de meerderjarigen maar is het een 
verzwarende omstandigheid38. Naast 
dwang wordt ook gebruik gemaakt van 

TYPE FRAUDE: tewerkstelling BL arbeidskrachten zonder arbeidskaart, 
zwartwerk, geen respect arbeidswetgeving, tewerkstelling (buitenlandse) 
schijnzelfstandigen niet betalen RSVZ-bijdragen, ...

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: ja

ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: vaak (maar geen cijfers 
voorhanden)

BETROKKENEN: moeilijk om inschatting te geven van aantal betrokkenen.

GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: merendeel buitenlandse personen 
transfereert deel van inkomsten naar familie in land van herkomst

EXTERNE INVLOEDEN op fenomeen: sancties t.a.v. werkgevers zijn 
onvoldoende financieel afschrikwekkend

RISICOANALYSE
PREVENTIE: erg belangrijk - o.a. informatiecampagnes, 
samenwerkingsakkoorden - nood aan o.a. optimalisatie flitscontroles, 
internationale samenwerking

DETECTIE: erg belangrijk - o.a. knowhow inspecteurs, meldingen en 
verzoeken, detectie via intern dossierbeheer,  informatie afkomstig van 
andere instanties - nood aan o.a. internationale samenwerking

CONTROLE: erg belangrijk - o.a. samenwerking (SID, politie, int.), diverse 
types controles, - nood aan optimalisatie alle controlemechanismen

SANCTIES: heel erg belangrijk - o.a. administratieve & penale sancties, 
ambtshalve regularisatie - nood aan o.a. uitbouw kadaster, communicatie 
naar andere betrokken instanties, gegevensuitwisseling, inbeslagnames

INVORDERING: heel erg belangrijk - te optimaliseren via schuldvergelijking, 
onmiddellijke inning, internationale samenwerking en tijdelijke 
inbeslagname

METHODOLOGIE HANDHAVING

Meer samenwerking nodig met FOD Financiën, regionale en federale (inspectie)diensten, Federale Politie, FOD Economie
Multidisciplinaire samenwerking: erg nuttig!
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misleiding en/of misbruik van macht om een, 
veelal kwetsbaar, persoon uit te buiten39. 
Slachtoffers zijn om diverse redenen 
kwetsbaar. Een precaire verblijfssituatie, 
het niet kennen van de taal en van 
het land, wantrouwen in de overheid, 
culturele, emotionele of psychologische 
verbondenheid met de organisator, 
afwezigheid van een netwerk om op terug 
te vallen, … maken slachtoffers kwetsbaar 
en erg afhankelijk van de groep waarbinnen 
mensenhandel plaatsvindt. 

De definitie toont tevens aan dat 
economische uitbuiting gelinkt is aan 
mensenhandel. Diverse indicatoren 
kunnen wijzen op omstandigheden in 
strijd met de menselijke waardigheid, 
waaronder lage lonen, niet uitbetalen 
van lonen, lange werktijden, erbarmelijke 

39	 	Payoke	(2014).	Human	trafficking	:	what	to	do	?	A	practical	guide	for	health	care	providers,	law	enforcement,	NGO’s	and	border	
guards.	

40	 	Omzendbrief	nr.	COL	1/2007	van	het	College	van	Procureurs-generaal	bij	de	Hoven	van	Beroep.	Betreft	Mensenhandel	–	
Ministeriële	richtlijn	inzake	het	opsporings-en	vervolgingsbeleid	betreffende	mensenhandel.

41	 	Daarnaast	heeft	Payoke	–	een	van	de	drie	opvangcentra	voor	slachtoffers	van	mensenhandel	–	een	gids	uitgewerkt	om	
betrokkenen	(bv.	politie	en	inspectiediensten)	te	helpen	bij	de	identificatie	van	slachtoffers.

42	 	De	cijfers	van	2020	hebben	betrekking	op	de	periode	januari	–	juni	2020	(1e	semester).	De	statistieken	zijn	getrokken	op	30	
augustus	2020.

43	 	Inbreuk	vastgesteld	in	garages,	niet	in	carwashes.
44	 Inbreuken	vastgesteld	in	carwashes	en	niet	in	garages.
45	 Inbreuken	vastgesteld	in	carwashes	en	niet	in	garages.

huisvesting, inhouden van loon onder 
diverse voorwendsels, afhankelijkheid 
t.o.v. de werkgever (bv. door het afnemen 
van het paspoort), erbarmelijke veiligheid 
en welzijn (bv. geen beschermingskledij)40. 
Deze indicatoren zijn bedoeld om de 
tenlastelegging mensenhandel eenvoudiger 
te kunnen bewijzen41. Ze tonen eveneens 
de ernst van het misdrijf aan, waarbij 
overtreders zich doorgaans hoog in de 
werkgeverspiramide (zie ‘Onderbouwing’) 
bevinden en dus zelden handelen uit 
onwetendheid of onkunde. 

Mensenhandel met het oog op economische 
uitbuiting komt in verschillende sectoren en 
beroepsgroepen voor zoals bouw, landbouw, 
horeca, nachtwinkels, carwashes, bakkerijen, 
slagerijen, maneges, schoonmaak, 
huishoudelijk werk. 

2016 2017 2018 2019 2020 (1E SEM)42 

N contr inbr. 
MH N contr inbr. 

MH N contr inbr. 
MH N contr inbr. 

MH N contr inbr. MH

Andere 976 0 1069 0 899 0 1017 6 344 0

Kleinhandel 1559 4 1639 0 1684 1 1811 0 406 0

Groothandel 201 0 223 2 312 1 287 2 80 0

Bouw 3665 1 2988 1 2976 1 3290 2 1547 0

Electrotechniek 0 0 281 1 664 0 636 0 289 0

Garages & carwash 386 0 357 143 632 744 499 245 94 0

Horeca 3475 6 3573 5 3728 3 4047 6 998 1

Industrie 403 0 271 1 256 0 301 1 85 0

Metaal 0 0 188 1 212 0 191 0 73 0

Goederenvervoer 335 0 512 1 747 0 906 0 190 3

Schoonheidszorgen 
 (bv. nagelsalons) 28 0 42 0 63 1 89 2 46 2

Tabel 3: Aantal controles en inbreuken mensenhandel 2016-2020 – gemeenschappelijke controles
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Een aantal kanttekeningen zijn op hun 
plaats bij deze statistieken. Aangezien het 
om celstatistieken gaat, omvatten deze 
cijfers niet de inbreuken vastgesteld door de 
gespecialiseerde cellen mensenhandel van 
RSZ en TSW. Bovendien kunnen de controles 
in het kader van de cellen in een latere 
fase nog aanleiding geven tot inbreuken 
mensenhandel. Omwille van de moeilijkheid 
om mensenhandel vast te stellen (cf. 
omstandigheden in strijd met de menselijke 
waardigheid, beperkte medewerking 
slachtoffers) kan er soms een uitgesteld 
effect zijn: de inbreuk mensenhandel wordt 
pas later vastgesteld. Tevens kan er een 
vermoeden zijn van mensenhandel, zonder 
dat deze als dusdanig wordt vastgesteld 
en dus in de statistieken weerspiegeld 
wordt. De celstatistieken geven dus een 
onderschatting van het reëel aantal gevallen 
van mensenhandel.

Mensenhandel met het oog op economische 
uitbuiting gaat soms gepaard met 
frauduleuze constructies, zoals het misbruik 
van de detacheringsprocedure. Daarnaast 
wijst de SIOD-bevraging uit 2019 aan dat 
mensenhandel en economische uitbuiting 
vaak gelinkt zijn aan de tewerkstelling 
van buitenlandse arbeidskrachten 
zonder arbeidskaart, niet-aangegeven 
arbeid, tewerkstelling van (buitenlandse) 
schijnzelfstandigen. 

Mensenhandel kan, maar hoeft zeker niet 
altijd, plaatsvinden binnen de context 
van de grootstedenproblematiek. De 
grootstedenproblematiek onderscheidt 

zich van deze van eerder landelijke 
en kleinstedelijke gebieden doordat 
grootsteden te maken hebben met een 
mindere mate van sociale controle, 
meer anonimiteit, hoge migratie-en 
emigratiecijfers, een economisch centrum, 
hoge werkgelegenheid, etc. waardoor 
specifieke fraudefenomenen ontstaan.

De grootstedenproblematiek wordt 
gekenmerkt door de verwevenheid 
tussen de legale, informele en illegale 
economie, door een amalgaam aan legale, 
informele en illegale activiteiten. Het 
vormt een voedingsbodem voor ernstige 
en georganiseerde sociale fraude met een 
crimineel oogpunt. Concreet gaat het om 
diverse problematieken zoals economische 
uitbuiting, maar ook domiciliefraude, 
misbruik van vennootschapsstructuren, 
… met een potentiële link naar o.a. 
drugstrafieken, handel in wapens en 
verboden middelen. Volgens de SIOD-
bevraging uit 2020 (en meer in het 
bijzonder volgens RSVZ en ABC) wordt de 
grootstedenproblematiek gekenmerkt door 
fraude binnen door faillissement-carrousels, 
schijnstatuten, postbusbedrijven en 
stromannen in ondernemingen.

In 2020 ontving het Meldpunt voor een 
Eerlijke Concurrentie tot en met juni in totaal 
43 meldingen omtrent mogelijke inbreuken 
in nagelstudio’s. Er werden eveneens 28 
meldingen aangaande mogelijke inbreuken 
in de prostitutie ontvangen. Beide sectoren 
zijn vatbaar voor mogelijke mensenhandel. 

Nieuwe trends
De NAR is van oordeel dat economische 
uitbuiting via deelplatformen mogelijks 
bijdraagt aan het minder zichtbaar maken 
van mensenhandel. Onderzoeken naar de 
deeleconomie en deelplatformen maken 
het voorwerp uit van een actie binnen het 

Fraudefenomeen Niet-aangegeven arbeid. 
De SIOD-bevraging 2020 haalt tevens een 
aantal sectoren aan waarin mensenhandel 
en economische uitbuiting voorkomen. 
Het gaat volgens de RSZ, TSW en de Hoge 
Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 
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met name om het internationaal transport 
(waarbij chauffeurs soms maanden in de 
vrachtwagen leven), etnische handelszaken, 
exotische restaurants, nagelstudio’s, 

carwashes en landbouw (oogst). Deze 
sectoren worden dan ook opgenomen in 
het programma sectorale aanpak en in de 
controles in de grootsteden.

Acties
De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.

Actie 15:  Opzetten van een programma inzake de strijd tegen 
mensenhandel en economische uitbuiting NEW

       
!

   

De sociale inspectiediensten van TSW/RSZ 
zijn bevoegd om toezicht te houden op de 
toepassing van het artikel 433quinquies, §1, 
3e van het Strafwetboek: arbeid uitgevoerd 
in omstandigheden die ingaan tegen de 
menselijke waardigheid (economische 
uitbuiting).

De expertise opgebouwd door de 
Thematische Directie “Mensenhandel 
(ECOSOC)” bij de RSZ-inspectiedienst moet 
verder gerentabiliseerd worden.  
De voortrekkersrol die zij daarbij 
opnemen, belet niet dat ingezet wordt op 
multidisciplinaire samenwerking met de 
gespecialiseerde cel bij TSW én met alle 
andere relevante diensten.

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 2021 minstens 30 
controles van huis– en ambassadepersoneel 
verrichten. De selectie van de controles zal 
gebeuren in overleg met de Commissie van 
goede praktijken en de dienst Internationale 
Betrekkingen van de RSZ.

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 hun specifieke actieve 
rol bestendigen tijdens de gezamenlijke 
actiedagen (Empact Action Days (EAD) 
labour exploitation) tijdens dewelke in 
meerdere EU-landen gelijktijdige controles in 
risicosectoren worden uitgevoerd.

Op nationaal en internationaal vlak wordt 
overlegd. Nationaal overleg gebeurt o.m. via 
de coördinatievergaderingen georganiseerd 
door de referentiemagistraat Mensenhandel 
(in het kader van de omzendbrief van de 
procureurs-generaal over de politiek van 
opsporing en vervolging van mensenhandel) 
en via de Interdepartementale cel 
voor de coördinatie van de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel en het 
Bureau van deze cel (beiden voorgezeten 
door de FOD Justitie). Op internationaal 
vlak met Europol en in het kader van de EU-
campagnes tegen “mensenhandel”.

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 
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besteed aan de daadwerkelijke verwijzing 
van gedetecteerde slachtoffers naar de 

46	 	Best	Practice	uit	het	Verenigd	Koninkrijk:	https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/app-sounds-alarm-for-slavery-at-uk-
hand-carwash-sites

erkende opvangcentra voor slachtoffers van 
mensenhandel. 

Indicator

100 onderzoeken mensenhandel/socio-
economische uitbuiting (RSZ)

30 controles van huis- en 
ambassadepersoneel (incl. au pairs), 
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 
(Empact Action Days (EAD) labour 
exploitation), 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 

Justitie – SIOD –- Regionale 
inspectiediensten - Politie 
diensten (Europol) - 
bestuurlijke overheden 

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ – TSW – SIOD

Actie 16: Meldingen auto-evalueren via een mobiele applicatie

       
!

   

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 

carwashsector46.

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 2021 gaat de SIOD samen met de 
bevoegde diensten en organisaties deze 
piste verkennen. Hierbij zal rekening moeten 
gehouden worden met de privacywetgeving.

Indicator

Analyse App UK en onderzoek naar de 
eventuele invoering van een mobiele 
applicatie voor de burger

Betrokken actoren

SIOD - RSZ – TSW – RSVZ – RVA

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Continuering

Controles in de grootsteden (inclusief mensenhandel)

       
!

   

Grootstedenproblematiek: ernstige en georganiseerde sociale fraude met 
een crimineel oogpunt

47	 	In	2021	zal	in	Brussel	verder	multidisciplinair	samengewerkt	worden	in	het	kader	van	het	Kanaalplan..
48	 	Het	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	2021	zullen	de	betrokken	diensten	(Stad	Antwerpen,	FGP,	politie	Antwerpen,	Openbaar	Ministerie,	Arbeidsauditoraat,	douane,	
BBI,	sociale	inspectiediensten)	opnieuw	gerichte	en	gezamenlijke	controles	uitvoeren.

In 2021 zullen er, net zoals vorige jaren, in 
5 grootsteden (Brussel (het zogenaamde 
“Kanaalplan” 47), Antwerpen (het 
zogenaamde “Stroomplan”48), 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.

Deze controles worden uitgevoerd door 
multidisciplinaire teams (gespecialiseerde 
cellen sociale inspectiediensten, 
politiediensten, regionale inspectiediensten, 
fiscus, douane, …) onder leiding van de 
bevoegde arbeidsauditeur. 

De verdeling per grootstad van het 
minimumaantal controles (Brussel 124, Gent 
122, Antwerpen 115, Luik 85 en Charleroi 
54) en de afspraak over de taakverdeling 
tussen de inspectiediensten (rol voor de 
Arbeidsauditeurs), zoals in 2020, wordt 
opnieuw gehonoreerd.

Sociale inspectiediensten vormen een belangrijke ketenpartner in het kader 
van bestuurlijke handhaving. 

In meerdere 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 KBO-wetgeving, 
enzovoort. 

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 
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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.

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 vraag-georiënteerd gewerkt 
worden, op basis van vragen vanuit de 
steden en gemeenten rekening houdend 
met de wettelijke bevoegdheden en de 
beschikbare capaciteit binnen elke dienst.

Indicator

Uitvoeren van 500 controles in de 
grootsteden (diverse problematiek)

Analyse van de rol van sociale 
inspectiediensten binnen bestuurlijke 
handhaving

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

Verder uitwerken en uitvoeren van de 
bestaande samenwerkingsverbanden op 
vraag van de steden en gemeenten (vraag 
gestuurd) in het kader van de bestuurlijke 
handhaving

Betrokken actoren

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

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten
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Uitkerings- & domicilie fraude
Fenomeenfiche49

Context

49	 	Fiche	gebaseerd	op	bevraging	partners	van	het	Structureel	Overlegcomité	(SOC)	van	de	SIOD	in	2019,	waarvan	de	resultaten	
gepresenteerd	zijn	op	SOC	van	25/9/2019.

50	 	Pacolet,	J.	&	Marchal,	A.	(2001).	Sociale	fraude	in	België,	HIVA	KULeuven,	Leuven,	261p.
51	 	Morsa,	M.	(2015).	Invoering	van	een	Europese	samenwerking	in	de	strijd	tegen	grensoverschrijdende	sociale	fraude,	BTSZ,3,	

p.609-631.
52	 	Goudswaard,	K.P.	&	van	Voss,	H.	(2014).	Handhaving	in	de	sociale	zekerheid,	in	Michiels	&	Muller	(Eds),	Handhaving.	Bestuurlijk	

handhaven	in	Nederland,	Kluwer,	Deventer,	blz.	565	–	581.

Uitkeringsfraude bestaat uit het 
onverschuldigd genieten van 
socialezekerheidsuitkeringen50. Het gaat 
met andere woorden om het overtreden 
van regels (door het handelen of net nalaten 
te handelen51) met het oog op het genot 
van een uitkering of een onrechtmatige 
verhoging van die uitkering. Veelal gaat 
het om het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige informatie of verzwijgen van 
relevante gegevens waardoor men onterecht 
een uitkering (of verhoging van die uitkering) 
ontvangt52. Het gaat bv. om de combinatie 
tussen een uitkering en werken zonder dat 
dit is toegelaten en gemeld. Op die manier 
tracht men een uitkering te behouden 
waar men geen recht op heeft. Een ander 
voorbeeld betreft het gebruiken van een 
vals document (bv. C4) om een uitkering te 
ontvangen waar men geen recht op heeft.

Een specifiek type van uitkeringsfraude is 
domiciliefraude. Domiciliefraude houdt 
in dat gerechtigden zich inschrijven op 
een adres waar ze niet werkelijk wonen 
(of nalaten een verhuis te melden) om een 
hogere uitkering en/of tegemoetkoming 
te verkrijgen. Uit de bevraging is gebleken 
dat dit een prioritair aan te pakken 
fraudefenomeen is. 

Het bedrag van diverse uitkeringen 
(bv. werkloosheidsuitkering, 
arbeidsongeschiktheidsuitkering) is 
afhankelijk van de gezinssituatie en dus 
ook van het domicilieadres. Een concreet 
voorbeeld betreft de situatie waarin twee 
personen daadwerkelijk samenwonen, 
terwijl ze beiden als alleenstaand 
ingeschreven zijn – elk op een ander adres 
– waardoor een van hen of zelfs allebei een 

TYPE FRAUDE: incorrecte gezinssituatie en/of domicilie opgeven om een 
hogere tegemoetkoming / uitkering te verkrijgen.

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: geen consensus

ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: soms

BETROKKENEN: begunstigden van uitkeringen (bv. werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid) die een hogere uitkering wensen te ontvangen 
alsmede een preferentiële terugbetaling van gezondheidszorgen en 
afgeleide voordelen.

GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: neen

EXTERNE INVLOEDEN socio-demografische gegevens zoals nieuwe 
samenwoningsvormen (bv. co-housing), invloed wetgeving inzake vergoeding 
van sociaal verzekerden volgens hun gezinssamenstelling, zowel in de materie 
werkloosheid als ziekte-en invaliditeitsverzekering

RISICOANALYSE
PREVENTIE: matig tot erg belangrijk - o.a. informatiecampagnes/
voorlichting, gebruik sociale media - nood o.a. optimalisatie 
informatiecampagnes en samenwerkingsakkoorden

DETECTIE: matig tot heel erg belangrijk - o.a. datamining, datamatching, 
meldingen, informatie van andere instanties - nood aan optimalisatie 
datamining en informatie van andere instanties

CONTROLE: erg belangrijk - o.a. samenwerking met inspectiediensten en 
politie, controles domicilie, gegevensuitwisseling - nood aan o.a. 
optimalisatie samenwerking en gegevensuitwisseling

SANCTIES: erg belangrijk - administratieve sancties, strafrechtelijke 
geldboetes, terugvordering onverschuldigd bedrag - nood aan uitbouw 
kadaster

INVORDERING: erg belangrijk - te optimaliseren via schuldvergelijking 
(afhankelijk van persoonlijke financiële situatie sociaal verzekerde)

METHODOLOGIE HANDHAVING

Meer samenwerking nodig met Lokale en Federale Politie, gemeenten, regionale en federale (inspectie)diensten
Multidisciplinaire samenwerking: heel erg nuttig!



68 ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

hogere uitkering geniet(en). In het kader van 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaat 
het bv. om begunstigden die een hogere 
uitkering wensen te ontvangen alsmede 
een preferentiële terugbetaling (hogere 
interventie) van gezondheidszorgen en 
afgeleide voordelen (vermindering openbaar 
vervoer, voordelen toegekend door sommige 
gemeentes, …) die eruit voortvloeien. 

Domiciliefraude kan ook een 
grensoverschrijdend karakter hebben. 
Door fictief het domicilie-adres in België 
te houden, kan de inbreukpleger bepaalde 
uitkeringen genieten die hij anders niet zou 
kunnen ontvangen en/of lager zouden zijn 
indien hij zijn domicilie zou verplaatsen 
naar zijn gewoonlijke woonplaats in het 
buitenland. 

Domiciliefraude kan volgens de resultaten 
van de SIOD-bevraging 2019 mogelijks 
criminele raakvlakken hebben met 
huisjesmelkerij, oplichting en financieel-
economische delicten. Soms kan er zelfs 
sprake zijn van ernstige en georganiseerde 
sociale fraude. De handhaving wordt 
bemoeilijkt gezien de wetgeving niet 
meteen is afgestemd op de nieuwe 
samenlevingsvormen.

In 2019 verrichten de RVA en het RIZIV (DAC) 
in totaal 27.587 controles in de strijd tegen 
domiciliefraude, waarbij 7.270 inbreuken 
werden vastgesteld. Deze instanties 

53	 	In	het	eerste	semester	van	2020	verrichtte	het	RIZIV	(DAC)	1397	controles	in	de	strijd	tegen	domiciliefraude,	waarbij	299	inbreuken	
werden	vastgesteld.	Het	RIZIV	(DAC)	stelde	in	het	eerste	semester	van	2020	voor	€1.602.666,56	EUR	onterecht	uitgekeerde	
bedragen	vast	wegens	domiciliefraude.

54	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2019.	De	samenvatting	van	het	jaarverslag	is	te	consulteren	via	https://www.siod.belgie.
be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_siod_2019_.pdf	(consultatie	20/8/2020).

55	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2018.

stelden in datzelfde jaar €24.526.242,13 
onterecht uitgekeerde bedragen vast 
wegens domiciliefraude53. Wanneer we 
ruimer kijken dan domiciliefraude, zien 
we dat de totale opbrengst van de strijd 
tegen uitkeringsfraude €90.300.585,92 
bedroeg in 201954 terwijl dit €89.193.634,26 
bedroeg in 201855. In de cijfers omtrent 
uitkeringsfraude zit dus niet alleen de 
strijd tegen domiciliefraude vervat, maar 
ook o.a. misbruik tijdelijke werkloosheid, 
loopbaanonderbreking/ tijdskrediet-
anomalieën, verboden cumul van 
uitkeringen, ... 

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie 
registreerde sinds de start op 5 oktober 2015 
tot en met 31 december 2019 in totaal 6.154 
meldingen domiciliefraude (17,5% van het 
totaalaantal ontvangen meldingen). Dit kan 
slaan op het niet-aangegeven samenwonen 
van één of meerdere uitkeringsgerechtigde 
personen met het oog op het behouden van 
een hogere uitkering of het niet-aangegeven 
(langdurig) verblijf of verhuis naar het 
buitenland. 

Verder werden eveneens 22.438 meldingen 
zwart- en sluikwerk ontvangen (63,9% 
van het totaal), waarbij onder andere 
ook uitkeringsgerechtigde personen niet-
aangegeven arbeid leveren ofwel voor 
eigen rekening als voor rekening van een 
werkgever. 
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Nieuwe trends
Uit de bevraging blijkt dat er geen nieuwe 
trends zijn omtrent domiciliefraude maar wel 
binnen het meer generieke uitkeringsfraude. 
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat er een 
resem specifieke maatregelen zijn genomen. 
Een aantal van deze maatregelen betroffen 
ook uitkeringen. Gezien de Covid-19-crisis 
ongezien was, werd veel gebruik gemaakt 

van deze specifieke uitkeringen waardoor 
er ook misbruik is ontstaan. Dit wordt 
verder opgevangen binnen het luik omtrent 
Covid-19 (zie supra).

Het huidig actieplan wil, in overeenstemming 
met de bevraging, specifiek inzetten op 
preventie van uitkerings-en domiciliefraude. 

Acties
De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.

Actie 17:  Opzetten van een programma rond uitkeringsfraude met focus 
op domiciliefraude. NEW

       
!

   

De fictieve domiciliëring vormt een 
fraudemechanisme waarbij de sociaal 
verzekerden bewust hun werkelijke domicilie 
en/of familiale situatie niet aangeven om op 
ongeoorloofde wijze financiële voordelen 
te verkrijgen. Conform de verschillende 
wetgevingen (werkloosheid, verzekering 
gezondheidszorgen, enz.), worden sommige 
prestaties met een verhoging/toeslag 
toegekend in functie van de familiale situatie 
van de sociaal verzekerde.

Rekening houdende met de impact hiervan, 
is de aan de fictieve domiciliëring verbonden 
sociale fraude een fenomeen waaraan de 
inspectiediensten bijzondere aandacht 
besteden.

In het kader van een versterking van de strijd 
tegen de sociale fraude, zal in dit programma 
worden bekeken met alle actoren welke 
externe maatregelen (versterking van de 
samenwerking met de magistraten, de 
politie en de andere openbare instellingen 
van sociale zekerheid) alsook interne 

maatregelen (invoering van nieuwe 
administratieve procedures) kunnen worden 
uitgewerkt en /of versterkt worden. 

Een globale strategie voor de bestrijding 
van fictieve domiciliëring is noodzakelijk 
voorzien waarbij alle instellingen van sociale 
zekerheid en de organismen voor toekenning 
van sociale voordelen zijn betrokken en dit 
door opsporings- en vervolgingsrichtlijnen 
voor te schrijven. 

De betrokken actoren zullen 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 (vb. werklozen) uit te 
voeren.

Op die manier wordt het 
socialezekerheidsstelsel misbruikt. De 
controles zullen gebeuren met behulp van 
datamining, datamatching en controles door 
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de sociaal inspecteurs op het terrein en een 
betere en systematische samenwerking met 
andere sociale inspectiediensten, politie en 
justitie.

In dat kader is het van belang de 
omzendbrief (COL PG 17/2013 en het 
bijhorend vademecum) van het College van 
Procureurs-generaal te vermelden. 

De omzendbrief maakt van de problematiek 
van fictieve domiciliëring een prioriteit voor 
het strafbeleid. Deze omzendbrief streeft 

ernaar de informatiedoorstroming en –
uitwisseling m.b.t. de inschrijving op een 
fictief domicilieadres te verbeteren en de 
controle op domiciliefraude te versterken 
door een centrale rol toe te kennen aan 
de Arbeidsauditeur zowel in de opsporing 
als in de vervolging van de sociale fraude 
voortvloeiend uit fictieve domiciliëring. 
Deze omzendbrief draagt ook bij tot het 
optimaliseren van de informatiestroom 
tussen de gerechtelijke overheden, de politie 
en de instellingen van sociale zekerheid. 

Indicator

Uitgewerkt programma

Betrokken actoren

SIOD - sociale inspectiediensten 

Verantwoordelijke 
rapportering

TBC volgens model

Continuering

Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland

       
!

   

Indicator

Aantal controles in het kader van verblijf in 
het buitenland.

Betrokken actoren

RIZIV (DAC) 

Verantwoordelijke 
rapportering

RIZIV (DAC) 

Doelgerichte onderzoeken bij de uitkeringsgerechtigden (werkloosheid – 
en arbeidsongeschiktheidsuitkering)

       
!

   

Indicator

Tweemaandelijkse vergaderingen tussen 
RIZIV en RVA

Betrokken actoren

RVA – RIZIV 

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA – RIZIV 
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Controles domiciliefraude (werkloosheidsuitkering)

       
!

   

Indicator

6000 controles domiciliefraude op 
jaarbasis voor uitkeringsgerechtigde 
werklozen

Aantal vastgestelde inbreuken voor 
personen in loopbaanonderbreking/ 
tijdskrediet

Betrokken actoren

RVA 

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA 

Controles cumul uitkeringen (loopbaanonderbreking/tijdskrediet) met 
andere inkomsten

       
!

   

Indicator

Aantal vaststellingen uitkering 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet met 
andere inkomsten

Betrokken actoren

RVA 

Verantwoordelijke 
rapportering

RVA 

Onderzoeken bij uitkeringsgerechtigden 
arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis van definitieve beslissingen 
RSZ of RSVZ inzake ‘niet-onderwerping’

       
!

   

Indicator

Graad van uitwerking van een 
controleprocedure m.b.t. de beslissingen 
‘niet – onderwerping’ door het RSVZ

Aantal onderzoeken toelaatbaarheid bij 
het RIZIV op basis van een definitieve 
beslissing tot niet – onderwerping van 
het RSVZ op bijgevolg de impact van deze 
beslissing te bepalen t.a.v. de ziekte- en 
invalidaiteitsverzekering

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

Betrokken actoren

RIZIV (DAC) – RSVZ - RVA – RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

a. RSVZ

b. RIZIV (DAC)

c. RVA
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Bijdragefraude
Fenomeenfiche56

Context

56	 	Fiche	gebaseerd	op	bevraging	partners	van	het	Structureel	Overlegcomité	(SOC)	van	de	SIOD	in	2019,	waarvan	de	resultaten		
gepresenteerd	zijn	op	SOC	van	25/9/2019.

57	 Pacolet,	J.	&	De	Wispelaere,	F.	(2009).	Naar	een	observatorium	ondergrondse	economie.	Leuven:	Acco.
58	 	Jaarverslag	Sociale	Fraudebestrijding	2018	en	2019.	De	samenvatting	van	het	jaarverslag	is	te	consulteren	via	https://www.siod.

Fraude met sociale zekerheidsbijdragen is 
een zeer ruim concept, dat verschillende 
types van sociale fraude omvat zoals bv. 
de betaling van prestaties en vergoedingen 
die niet zijn onderworpen aan de sociale 
zekerheid, de aangifte van fictieve 
prestaties die aanleiding geven tot 
betaling van (vervangings)-uitkeringen, 
stilzwijgersdossiers, schijnzelfstandigen. 
Pacolet en De Wispelaere57 omschrijven 
bijdragefraude als het zich onttrekken aan 
de betaling van bijdragen. Het primaire doel 
van de inbreukpleger is dus minder of geen 
sociale bijdragen te betalen. 

Dit type fraude is indirect gelinkt met andere 
belangrijke fraudefenomenen zoals niet-
aangegeven arbeid, sociale dumping en 
schijnzelfstandigheid. In sommige gevallen is 
er sprake van georganiseerde fraude, waarbij 
aan de hand van ingewikkelde frauduleuze 
constructies (bv. spinconstructies) 
geambieerd wordt om geen aangifte te doen 
en/of geen sociale bijdragen te betalen. 

Uit de bevraging van 2019 blijkt dat er 
soms raakvlakken zijn tussen deze fraude 
en ernstige en georganiseerde vormen 
van criminaliteit, zoals mensenhandel, 
drugshandel en schriftvervalsing. Net zoals 
bij niet-aangegeven arbeid worden volgende 
factoren geacht een invloed te hebben op 
fraude met socialezekerheidsbijdragen: 
socio-economische factoren (situatie in land 
van herkomst), socio-demografische factoren 
(vluchtelingencontext), de loonkost, de 
complexiteit van de wetgeving, een gebrek 
aan uniforme toepassing van de Europese 
wetgeving, sociale netwerken, technologie 
en gebrek aan gegevensuitwisseling.

Om een indicatie te hebben van het 
fenomeen bijdragefraude kunnen we de 
financiële resultaten vermelden. Vorig jaar 
omvatte de strijd tegen bijdragefraude 
€208.019.812,21 aan gevorderde sociale 
zekerheidsbijdragen t.o.v. €171.529.341,92 in 
201858.

TYPE FRAUDE: heel divers, bv. de betaling van uitkeringen en voorzieningen die 
niet onderworpen zijn aan de SZ, aangifte van fictieve prestaties > uitkering, 
niet-aangegeven arbeid ...

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: mogelijk met MH, criminele netwerken, 
drugshandel, schriftvervalsing ...

ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: soms

BETROKKENEN: zeer divers. Risicosectoren: bouw, horeca, transport, 
groensector, carwash, recuperatie van kleding ...

GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: waarschijnlijk

EXTERNE INVLOEDEN: socio-economisch, socio-demografisch, moeten 
bijdragen betalen, loonkost, complexiteit van wetgeving, gebrek aan uniforme 
toepassing van Europese wetgeving, sociale netwerken, technologie, gebrek 
aan gegevensuitwisseling.

RISICOANALYSE

PREVENTIE: heel belangrijk - o.a. snelle controles, deadlines om zich in regel 
te  stellen - nood aan nudging - uitdagingen en kansen.

DETECTIE: heel belangrijk - o.a. datamining, meldingen en onderzoeken, 
informatie van andere diensten - nood aan o.a. drones en webscraping - 
uitdagingen.

CONTROLE: (echt) heel belangrijk - o.a. instructies voor controles, 
verschillende soorten controles, administratieve implementatie, 
samenwerking - o.a. noodzaak om mobiele toegang tot databases te 
optimaliseren - uitdagingen.

SANCTIES: (echt) heel belangrijk - strafrechtelijke en administratieve 
sancties, automatische regularisatie - behoefte aan o.a. de ontwikkeling van 
een kadaster en gegevensuitwisseling - uitdagingen.

INVORDERING: (echt) heel belangrijk - te optimaliseren door compensatie en 
internationale samenwerking - uitdagingen.

METHODOLOGIE HANDHAVING

Meer samenwerking nodig met FOD Financiën, FOD Economie, FOD Mobiliteit, Lokale en Federale Politie, 
regionale en federale (inspectie)diensten, sociale partners en inspectiediensten van andere lidstaten.

Multidisciplinaire samenwerking: erg nuttig!
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Een andere indicatie m.b.t. het fenomeen 
bijdragefraude, zijn de meldingen aan het 
MEC: 22.438 ontvangen meldingen zwart- en 
sluikwerk sinds 5 oktober 2015 tot en met 31 
december 2019 (63,9% van het totaalaantal 
ontvangen meldingen), wordt het belang van 
de problematiek aangetoond. 

Uit de adviezen van de sociale partners 
blijkt eveneens dat er via bepaalde 

belgie.be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_siod_2019_.pdf	(consultatie	20/8/2020).
59	 	Flexibilisering	kent	verschillende	dimensies	zoals	flexibiliteit	in	arbeidsuren,	in	arbeidsplaats	en	in	arbeidsorganisatie	(vb.	

tijdelijke	contracten,	dienstencheques,	uitzendarbeid,	jobdelen	etc.)	(Van	Gasse	&	Mortelmans,	2016).
60	 	Van	Gasse,	D.	&	Mortelmans,	D.	(2016).	Flexibele	arbeidscontracten:	van	algemeen	begrip	tot	taxonomie,	BTSZ,	2,	p.233-265.

deelplatformen sociale fraude plaatsvindt 
die een oneerlijke concurrentie voor de 
kmo’s en zelfstandigen vormt. Ook dient 
er voldoende aandacht uit te gaan naar de 
niet erkende digitale platformen, daar een 
aantal grote en internationale spelers in de 
deeleconomie afwezig zijn op de lijst van 
erkende platformen. 

Nieuwe trends
De SIOD-bevraging van 2020 peilde naar 
een aantal nieuwe trends inzake fraude met 
sociale zekerheidsbijdragen. Net zoals bij 
niet-aangegeven arbeid identificeerde men 
een aantal domeinen die gevoelig zijn voor 
deze fraude, bv. nagelstudio’s, …

De bevraging (o.a. Federale Politie, Regionale 
Inspectiediensten) toonde ook aan dat 
flexibilisering59  opgenomen in actie 19 
(controle op flexibele arbeid) - het risico op 
(bijdrage)fraude vergroot. De literatuur ter 
zake toont aan dat flexibilisering van arbeid 
nog andere risico’s of nadelen met zich 
kan meebrengen, zoals bv. precaire jobs. 

Anderzijds kan flexibilisering ook als buffer 
dienen voor bedrijven die in de problemen 
dreigen te komen en kan het ook voor 
werknemers positieve gevolgen hebben, 
zoals bv. het beter kunnen organiseren van 
arbeidstijd (glijdende uren) waardoor de 
druk op de werk-levensbalans kan verlicht 
worden. Of flexibilisering van arbeid positief 
of negatief ervaren wordt door werknemers, 
heeft echter veel te maken met een aantal 
kenmerken en voorwaarden zoals bv. de 
mate van vrijwilligheid: flexibiliteit is immers 
slechts voordelig voor de werknemer als ze 
vrijwillig wordt georganiseerd60.

Acties
De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.

Nieuwe werkvormen maar ook een 
flexibelere manier van de werkorganisatie 
hebben impact op de sociale 
fraudebestrijding. Het wetgevend kader is 
niet steeds voorzien om deze nieuwe vormen 
adequaat op te vangen of aan te pakken bij 

misbruik. Digitalisering van de maatschappij 
vereenvoudigt enerzijds het opstarten van 
een onderneming maar kan anderzijds het 
makkelijker bijdragen tot het opzetten van 
nieuwe schijn-constructies.
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Actie 18: Uitwerking van een programma inzake bijdragefraude NEW

       
!

   

61	 	Tot	wijziging	van	de	programmawet	van	2006	betreffende	de	aard	van	de	arbeidsrelaties

Naast de strijd tegen niet-aangegeven arbeid 
zullen de bevoegde inspectiediensten ook 
een deel van hun middelen aan de strijd 
tegen ‘sociale engineering’ spenderen. 

Het gaat onder meer om het onttrekken 
van bezoldigingscomponenten 
aan de onderwerping van sociale 
zekerheidsbijdragen zonder dat er sprake 
is van niet-aangegeven arbeid. Daarbij 
zal welwillend opgetreden worden naar 
burgers en ondernemingen die te goeder 
trouw gehandeld hebben of die binnen 
een redelijke termijnen kleinere inbreuken 
rechtzetten, maar het gaat ook om het 
gekend fenomeen van “schijnwerknemers/
schijnzelfstandigheid”. Hierbij moet ook 
bekeken worden of de wet van 25 augustus 
201261, bedoeld om de schijnzelfstandigen en 
de schijnwerknemers strenger aan te pakken, 
voldoende slagkracht biedt. Het invoeren 
van een mechanisme van het vermoeden van 
ondergeschiktheid op basis van (algemene 

en specifieke) criteria per activiteitensector 
had als doel om de inspectiediensten 
te wapenen om meer doeltreffend het 
fenomeen van de schijnzelfstandigheid en 
schijnwerknemerschap te bestrijden. 

RSVZ en RSZ hebben een gezamenlijke 
controlemethodologie uitgewerkt. 
Vaststelling is dat de controles van 
de verhoren van de werknemers en 
zelfstandigen met een schijnstatuut heel 
lang duren en dat er tijdens de verhoren 
bovendien een beroep op tolken moet 
worden gedaan.

De aanpak kan niet anders zijn dan 
multidisciplinair samenwerken met 
verschillende instellingen (RSZ, RSVZ, SIOD, 
fiscus, KBO, …), door onder meer verder 
in te zetten op het gebruik van datamining 
en datamatchingstechnieken om de 
onderzoeken beter te ibleren (met respect 
voor de privacy-wetgeving).

Indicator

Uitgewerkt programma

Betrokken actoren

SIOD - sociale inspectiediensten 
– (…)

Verantwoordelijke 
rapportering

TBC volgens model
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Actie 19: Controle op flexibele arbeid NEW

       
!

   

Onze huidige maatschappij wordt 
gekenmerkt door een toenemende 
flexibilisering van arbeid (cf. bevraging 
supra). Voorbeelden hiervan betreffen 
interimarbeid, uitzendarbeid, flexi-jobs 

in de horeca, studentenarbeid, arbeid via 
dagcontracten. Hoewel veel flexibele arbeid 
volgens de regels verloopt, bestaat ook hier 
de kans op misbruik. 

Indicator

100 controles : 50 controles bij 
uitzendkantoren (dagcontracten); 25 
dienstencheques; 25 gericht op flexijobs 
(buiten horeca).

Analyse van fraudegevoelige 
arbeidsvormen in het veld.

Het ontwikkelen van een specifieke 
methodologie t.a.v. deze misbruiken

Betrokken actoren

Sociale Inspectiediensten

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Actie 20:  Gemeenschappelijke 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 2021 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 2021 
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

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

Uitwerking van een controlemethodologie

Betrokken actoren

SIOD –RSZ – RSVZ – TSW

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ – RSVZ – TSW
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Actie 21:  Uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende 
invordering van sociale zekerheidsbijdragen en terugvordering 
van socialezekerheidsuitkering

       
!

   

Wanneer het zendland akkoord is met de 
intrekking van de detacheringsbewijzen A1 
en de betrokken werknemers/zelfstandigen 
aangegeven moeten worden aan de 
Belgische sociale zekerheid dringt zich de 
vraag op 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 worden.

Indicator

Uitgewerkte methodologie 
grensoverschrijdende invordering

Betrokken actoren

RSZ – RSVZ 

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ – RSVZ 

Continuering

Verderzetten controles op spinconstructies, faillissementscarrousels 
“sociale engineering” en publieke werkgevers

       
!

   

Indicator

270 controles in de strijd tegen “sociale 
engineering”, sociale dumping en 
fraudenetwerken op jaarbasis.

10 onderzoeken bij publieke werkgevers 
op basis van datamining en datamatching

Betrokken actoren

RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ
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Onderzoeken schijnstatuten

       
!

   

Indicator

100 onderzoeken schijnstatuten

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

Onderzoek naar de haalbaarheid van een 
register van werkende vennoten

Betrokken actoren

RSZ - RSVZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ - RSVZ

Onderzoeken bij de niet-erkende dienstverrichters

       
!

   

Indicator

30 onderzoeken bij niet-erkende 
dienstverrichters.

Betrokken actoren

RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ

Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers

       
!

   

Indicator

1.000 onderzoeken bij nieuwe en voorlopig 
ingeschreven werkgevers; 

500 op basis van datamining en 
datamatching;

500 op initiatief van de sociaal inspecteur.

Betrokken actoren

RSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSZ
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Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen

       
!

   

Indicator

Uitwerking automatisatie en selectie van 
het hoge volume aan binnenkomende 
dossiers.

Betrokken actoren

RSVZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSVZ

Opsporing en onderzoek van schijnstatuten door het RSVZ

       
!

   

Indicator

Binnen een termijn van 30 dagen (te tellen 
vanaf de afsluiting van het onderzoek) 
alle dossiers overmaken aan de RSZ 
waarvoor de Directie ECL een vermoeden 
van schijnzelfstandigheid heeft (en die 
het RSVZ niet naar het arbeidsauditoraat 
overmaakt) 

Betrokken actoren

RSVZ

Verantwoordelijke 
rapportering

RSVZ

KSZ E-flux schuldrecuperatie 4 weg

       
!

   

Indicator

Aantal terugvorderingen via systeem 4 weg

Betrokken actoren

FPD – KSZ – FOD Financiën - 
Fednot

Verantwoordelijke 
rapportering

FPD - KSZ
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Geneeskundige zorgen
Context
Het opsporen en proactief opvolgen 
van fraude met fictieve prestaties 
(geneeskundige zorgen) is een onderdeel van 
de inspectieactiviteiten van de DGEC-RIZIV. 
Concreet gaat het om het aanrekenen aan 

de ziekteverzekering van niet uitgevoerde 
prestaties (fictieve prestaties) of het duurder 
aanrekenen van uitgevoerde prestaties 
(upcoding).

Nieuwe trends
Uit de bevraging van de Dienst 
Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) 
van het RIZIV blijkt dat een digitalisering van 
de facturatie kan leiden tot een potentieel 
stijgend aantal niet uitgevoerde prestaties. 

Zeker gezien deze elektronische facturatie, 
na de sector van de thuisverpleegkundigen 
(MyCareNet), nu ook bij de huisartsen 
(eAttest/e-Fact) is  gestart.

Continuering

Strijd tegen fictieve prestaties (zorgvertrekkers)

       
!

   

Indicator

Aantal afgewerkte onderzoeken (fictieve 
prestaties)

Betrokken actoren

RIZIV (DGEC)

Verantwoordelijke 
rapportering

RIZIV (DGEC)
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PROGRAMMA SECTORALE AANPAK 
Context
In lijn met de eerdere actieplannen 
zullen de sociale inspectiediensten de 
geïntegreerde aanpak toepassen waaronder 
o.a. de bouwsector, vleessector en 
schoonmaaksector maar ook de horeca 
en transportsector. Deze sectoren maakte 
de voorgaande jaren al voorwerp uit van 
specifieke sectorale acties, flitscontroles, 
partnerschapsovereenkomsten, etc.

De koppeling van fraudefenomenen aan 
sectoren houdt in dat er per fenomeen 
geanalyseerd wordt in welke sectoren het 
fenomeen zich hoofdzakelijk voordoet en 
bijgevolg meer gewicht zou moeten krijgen 
binnen de acties. Vervolgen wordt aan de 
hand van de business kennis het totaal 
aantal controles per fenomeen verdeeld 
over de sectoren waarin het fenomeen zich 
voordoet. Het volume van de te verrichten 
controles wordt in sommige sectoren 

aangepast om opvolging te kunnen geven 
aan eventuele maatregelen in het kader van 
Covid 19.

Zoals gesteld ligt de focus op de prioritaire 
fraudefenomenen vb. strijd tegen 
sociale dumping. Deze onderzoeken 
zijn zeer complex, tijdrovend en vergen 
gespecialiseerde kennis. Samenwerking 
met de buitenlandse inspectiediensten is 
onontbeerlijk om tot concrete resultaten te 
komen.

Bij deze sectorale aanpak, dient aandacht 
besteed te worden aan het tripartite overleg 
en zal er steeds over gewaakt worden dat 
er een voldoende terugkoppeling naar 
de sociale partners met betrekking tot de 
afbakening van de risicosectoren is.

Tevens kan geopteerd worden voor een mix 
aan interventies (cfr. interventiemix).

Nieuwe Trends
Deze trends zijn sectorspecifiek en worden 
binnen actie 23 per sector o.b.v. de bevraging 
opgelijst.

Acties
De actiepunten worden vooralsnog in de huidige vorm (indicator, etc.) 
opgenomen. Dit kan wijzigen in functie van de verdere pragmatische uitbouw van 
de programmawerking in lijn met de beslissing van het Strategisch Comité.
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Actie 22:  Invoeren van een programma in de fraudegevoelige sectoren 
NEW

       
!

   

De bevraging per sector leverde al het volgende op 

Bouwsector
De bevraging toont aan dat sommige sociale 
partners merken dat veel gedetacheerde 
bouwondernemingen in Limosa niet de 
sector bouw opgeven, maar zich eerder laten 
indelen in de restcategorie om zo bepaalde 
verplichtingen (= de zegelverplichtingen) te 
ontlopen. 

Voor deze sector zou er meer moeten 

worden ingezet op preventie, detectie, 
controle en invordering. Een belangrijk 
accent kan binnen het programma liggen 
op de verantwoordelijkheid en verplichting 
van opdrachtgevers (bijvoorbeeld 
binnen de bouw) om erop toe te zien 
dat hun onderaannemers de loons- en 
arbeidsvoorwaarden in de gehele keten 
correct toepassen.

Horeca
Binnen bijvoorbeeld de horeca zijn 
ondernemingen actief waarbij vaak sprake 
is van piekarbeid: door de dag, de week en 
door het jaar heen. Bedrijven hebben te 
maken met tekorten aan personeel; forse 
concurrentie in de horeca en detailhandel 
spelen risico’s in de hand als overtreding 
van werk- en rusttijden (vooral voor 
jongeren), onderbetaling, overtredingen 

reglementering tijdelijke werkloosheid, 
illegale tewerkstelling, alsook economische 
uitbuiting. 

Het programma Horeca kan zich oriënteren 
op het beschermen van kwetsbare groepen 
(vb. studenten, …) werknemers en op 
het aanpakken van werkgevers die de 
arbeidswetten niet naleven. 

Goederenvervoer
De vervoerssector heeft volgens de 
respondenten te kampen met heel wat 
vormen van fraude, zoals bijvoorbeeld 
illegale cabotage (waarbij men soms 
gebruik maakt van voertuigen met 
Belgische kentekens zodat fraude moeilijker 
op te sporen is), sociale dumping, 
postbusvennootschappen, tachograaffraude. 
Daarnaast vormen in die sector de 

deelplatformen en vrachtbeurzen en de 
personen die via deze kanalen hun diensten 
aanbieden een specifiek aandachtpunt. Uit 
de bevraging komen een aantal suggesties 
inzake controles in de vervoersector 
naar voren op het vlak van controle 
(samenwerking met FOD Mobiliteit), betere 
detectie van alternatieve taxidiensten via 
multidisciplinaire samenwerking.

Schoonmaak 
Een sociale partner meldt dat 
onderaanneming van de housekeeping in 
hotels meer en meer lijkt voor te komen. 
Soms gaat het om nieuwe uitbesteding, 
soms ook van werfovername van 

ondernemingen die de regels volgen naar 
dubieuze ondernemingen (soms zelfs naar 
ondernemingen “in oprichting” zonder KBO-
nummer, waarbij het personeel ingeschreven 
is in een andere, wellicht even dubieuze 
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onderneming). Feiten komen meestal aan 
het licht via het niet-respecteren van de 

sectorale CAO werfovername. 

Groene Sectoren
In de land- en tuinbouwsector wordt 
veelvuldig gewerkt met seizoenarbeiders: 
de combinatie van kostenbesparing, 
seizoensgebonden pieken in het werk, en het 
inschakelen van flexibel en laaggeschoold 
personeel, kan bijgevolg leiden tot risico’s op 
het gebied van eerlijke concurrentie.

Dergelijke programma’s dienen bijgevolg 
in nauwe samenwerking met de sociale 
partners uitgewerkt worden, aangezien 
zij een belangrijke rol te vervullen hebben 
onder meer op het vlak van het informeren 
van hun leden met betrekking tot hun 
verantwoordelijkheden. 
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Continuering

Guidelines & Checklists: actualiseren van bestaande – opstellen in nieuwe 
sectoren/domeinen

       
!

   

Indicator

Evaluatie Checklists & Guidelines volgens 
een vooropgestelde planning

Opstellen nieuwe Guidelines o.a. in de 
sportsector en voor deeleconomie volgens 
een vooropgestelde planning

Betrokken actoren

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

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Aantal vooropgestelde sectorale controles in het kader van SIOD-acties

       
!

   

SECTOR OF FRAUDEFENOMEEN AP2020 AP2021  
(INCL. COVID-19)

BOUW 2.000 2.000

ELEKTRO 400 400

METAAL EN TECHNOLOGIE 100 100

SCHOONMAAK 320 320

LAND-EN TUINBOUW 100 100

HORECA62 1.800 1.800

GOEDERENVERVOER 900 900

VLEES 50 50

TAXI 50 50

VERHUIS 50 50

BEWAKING 40 40

CARWASHES 200 200

BEGRAFENIS 50 50

GROOTSTEDEN 500 500

DUMPING 2.000 2.000

VRIJ IN TE VULLEN  
(inclusief flitscontroles) 1.440 1.440

COVID-19 CONTROLES n.v.t. 1.00063 

TOTAAL 10.000 11.000

62	 	Gelet	op	de	huidige	Covid-19-pandemie	en	de	daaraan	gekoppelde	verplichte	sluiting	van	de	horecasector	is	het	opportuun	om	
de	gemeenschappelijke	HORECA-controles	te	oriënteren	naar	het	2de	deel	van	het	jaar.

63	 	Gelet	op	de	huidige	Covid-19-pandemie	worden	de	Covid-19-Flitscontroles	van	januari	&	februari	2021	meegeteld	in	de	1.000	
controles	Covid-19

Bij de verdeling van het globaal aantal 
controles per sector per arrondissementele 

cel, zal rekening gehouden worden met 
de lokale economische realiteit en zal er 
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voor bepaalde (kleinere) sectoren (vb. 
begrafenisondernemingen, vleessector) een 
verdeling uitgewerkt worden gebaseerd een 

gespreide frequentie (vb. verdeling over een 
periode van 2 jaar). 

Flitscontroles

       
!

   

Indicator

6 flitsperiodes per gerechtelijk 
arrondissement in de genoemde 
fraudegevoelige sectoren en 
georganiseerd door aangestelde SPOC’s 
van de deelnemende federale sociale 
inspectiediensten.

6 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 6 
maanden na datum van de flitscontrole 
door de inspectiedienst die de inbreuk 
heeft vastgesteld

In 2021 zullen volgende flitscontroles 
georganiseerd worden:

 ◆  Januari+februari:  
COVID-controles – verplichting tot 
tele(thuis)werk 

 ◆  Maart:  
Schoonmaak

 ◆  Mei:  
Elektrotechnische -en bouwsector

 ◆  Juli:  
Land- en tuinbouwsector

 ◆  (eind) Augustus:  
Carwash - grootsteden

 ◆  September:  
Vleessector

Betrokken actoren

Arrondissementscellen - sociale 
inspectiediensten

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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PROCESSEN
Context

64	 	In	dat	kader	zal	ook	moeten	onderzocht	worden	of	het	zogenaamd	regioprotocol	niet	moet	aangepast	worden	in	functie	van	de	
nieuwe	opdrachten	(Covid)	en	toegetreden	partners	(vb.		RSVZ)

65	 	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	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

Door het invoeren van een 
programmawerking herinnert het 
Strategisch Comité van de SIOD eraan dat 
er voortdurend naar gestreefd wordt om 
de kwaliteit van de controles te verbeteren 
teneinde een grotere doeltreffendheid en 
een grotere efficiëntie te waarborgen inzake 
de inspectiediensten. Het Strategisch Comité 

beoogt tevens om de samenwerking tussen 
de inspecties te versterken. Dit ligt tevens 
in lijn met de hervorming van de sociale 
inspectiediensten en de beslissing tot 
invoering van de 9 werven in 2016. 

Volgende elementen zijn hiervan belang, 
naast de reeds eerder vermelde integrale 
strategie: 

De werkmethodologieën veralgemenen en optimaliseren 
 ◆  Ontwikkelen en gebruik maken van 

passende methodes bij het kiezen 
van de doelgroep, de voorbereiding, 
de uitvoering, de debriefing en de 
gevolgen die worden gegeven aan de 
controleacties;

 ◆  Erop toezien dat de verschillende 
noden aan hetzij middelen 
(inspectietools) het zij opleiding 
van de sociaal inspecteurs worden 

geïdentificeerd en dat hieraan wordt 
tegemoetgekomen;

 ◆  De vernieuwing blijven bevorderen 
inzake de ontwikkeling en het 
gebruik van gegevensbanken en de 
instrumenten om de doelgroep(en) te 
bepalen optimaliseren (datamining en 
datamatching);

 ◆  De informatiedoorstroming 
optimaliseren.

De uitwisseling van gegevens en het delen van informatie formaliseren en 
structureren:

 ◆ tussen de sociale inspectiediensten;
 ◆  tussen de sociale inspectiediensten en 

de andere diensten die betrokken zijn 
bij de strijd tegen de sociale fraude of 
die informatie hierover bezitten, zoals 
de vak- en werkgeversorganisaties (cf. 
partnerschapsovereenkomsten) maar 
ook met de fiscus (cf. protocollen);

 ◆  tussen de sociale inspectiediensten en 
de SIOD;

 ◆  tussen de arrondissementscellen en 

de SIOD;
 ◆ tussen de arrondissementscellen;
 ◆  tussen de SIOD en de regio’s (cf. 

afgesloten protocollen64);
 ◆  tussen de sociale inspectiediensten 

en andere partners bijvoorbeeld de 
economische inspectie) structureel 
gegevens uit te wisselen;

 ◆  Tussen de sociale inspectiediensten 
en de politiediensten65.
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Doel is om de slagkracht van onze 
inspectiediensten te verhogen vanuit 
de finaliteit om een zo groot mogelijk 
maatschappelijk effect te behalen. In dit 
kader is het van belang om tevens de sociale 
partners te betrekken daar waar mogelijk 
en dit zonder de onafhankelijke werking van 
de verschillende diensten in het gedrang te 
brengen.

In dit programma zal het optimaliseren 
van processen (bijvoorbeeld 
gegevensuitwisseling) centraal staan 
dat bestaat uit een meerjarige serie van 
activiteiten. 

Tools
Acties

Actie 23: Implementatie voorstellen Experten Werkgroep “9 Werven”

       
!

   

In 2021 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 traject “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

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

Betrokken actoren

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

Verantwoordelijke 
rapportering

Program Board “9 
werven”
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Continuering

Gedeeltelijke automatisering van de controle op de verblijfsvoorwaarde 
in het kader van de IGO 

       
!

   

Indicator

Afgeronde analyse wat betreft 
de automatisering van de IGO-
controleprocedure

Betrokken actoren

FDP

Verantwoordelijke 
rapportering

FDP

Datamining/datamatching binnen RVA en RSVZ

       
!

   

Indicator

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

Verdere professionalisering Cel 
Datamining bij RVA

Betrokken actoren

Respectievelijk RSVZ en RVA

Verantwoordelijke 
rapportering

Respectievelijk RSVZ en 
RVA



88 ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

Kennisverhoging
Acties

Actie 24: Omgaan met agressie NEW

       
!

   

In de onderstaande tabel vindt u het aantal 
gevallen van agressie tegen een sociaal 
inspecteur in 2017 en 2018.

Dit zijn gevallen van fysiek of verbaal 
geweld. Hieruit blijkt dat dat het aantal 
agressiegevallen toeneemt. Een actie 

dringt zich op, niet alleen op het vlak 
van vervolging (steeds vervolging door 
Auditeurs) maar ook op het vlak van 
opleidingen. SIOD zal m.b.t. dit laatste punt 
overeenkomstig het sociaal strafwetboek 
een initiatief nemen.

AANTAL GEVALLEN VAN AGRESSIE

DIENST GEWEST 2017 2018

TSW 
FR Directies 2 5
NL Directies 3 3

RIZIV

Brussel 1 1
Vlaanderen 0 1

Wallonië 1 0

RSVZ

Brussel 0 1
Vlaanderen 0 0

Wallonië 0 0
RVA Land 10 11

RSZ

Brussel 0 3
Vlaanderen 1 12

Wallonië 1 6

TOTAAL 19 43

Indicator

Aantal agressie gevallen en aantal 
vervolgingen

Aantal opleidingen

Betrokken actoren

SIOD- alle sociale 
inspectiediensten – Auditeurs – 
OFO – FOD WASO

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Actie 25:  Samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 
op het vlak van Perceptiemeting “sociale fraudebestrijding” 

       
!

   

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

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

Indicator

Voorgestelde parameters voor de 
uitvoering van een perceptiemeting

Betrokken actoren

DAV – SIOD – Sociale 
Inspectiediensten - Sociale 
Partners – academische 
instellingen

Verantwoordelijke 
rapportering

DAV - SIOD
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Actie 26: De administratieve lasten verbonden aan de single permit

       
!

   

66	 	Cfr.	Advies	NAR	–	CNT	B/D.19-117	bis.

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.

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 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 die zijn 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-kadaster66.

Deze studie zal eveneens rekening 
houden met de visie van de sociale 
inspectiediensten.

Indicator

Uitvoeren van een studie (over mogelijke 
efficiëntiewinsten van de single permit)

Betrokken actoren

DAV – SIOD - Sociale 
Inspectiediensten - DVZ - 
sociale partners

Verantwoordelijke 
rapportering

DAV - SIOD

Actie 27:  Analyse & verbeteringsvoorstellen van de wetgeving en 
reglementering om de aanpak van de sociale fraude verder 
te verbeteren en het werk van de sociale inspectiediensten te 
vereenvoudigen 

       
!

   

De sociale wetgeving is, net als veel 
andere wetgeving, vaak ondoorzichtig en 
ingewikkeld. De procedures zijn vaak niet 
of te weinig gekend door de werkgevers, 

werknemers en zelfstandigen. Heel wat 
inbreuken zouden vermeden kunnen worden 
door eenvoudigere wetgeving, eenvoudigere 
procedures en digitalisering van processen.

Indicator

Aantal concrete voorstellen tot mogelijke 
verbetering aan de wetgeving en/of 
reglementering.

Betrokken actoren

SIOD- Sociale inspectiediensten 
– sociale partners

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD



Continuering

Uitbouw Kenniscentrum SIOD 2.0 

       
!

   

Indicator

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

Ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
vormingsprogramma

Creatie van een wetenschappelijke board.

Betrokken actoren

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

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD
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Samenwerking & Gegevensuitwisseling 
Het verbeteren van gegevensuitwisseling 
tussen verschillende diensten wordt 
in de bevraging door verscheidene 
partners aangehaald als een belangrijk 
middel om de detectie van verscheidene 
fraudefenomenen te optimaliseren (bv. 
sociale dumping, niet-aangegeven arbeid, 
mensenhandel en economische uitbuiting, 
grootstedenproblematiek, uitkeringsfraude). 

Hieraan gerelateerd wordt door 
verschillende partners aangegeven dat 
de internationale samenwerking verder 
ontwikkeld dient te worden en dat de 
samenwerkingsakkoorden – en protocollen 
zeker moeten worden verdergezet. 

Acties

Actie 28:  GAP-analyse van de beschikbare databanken t.a.v. de 
behoefteanalyse sociale fraudebestrijding NEW

       
!

   

Databanken zijn van een onschatbare 
waarde, de zogenaamde Big Data. De 
databanken aanwenden in het kader van 
de Sociale Fraudebestrijding is van een 
onmisbaar belang. Fluxen moet hiervoor 
opgezet worden en oefeningen van 
datamatching en -mining moeten worden 
uitgerold. Samen met de KSZ kan er in kaart 

worden gebracht welke databanken er 
beschikbaar zijn om vervolgens via een GAP-
analyse na te gaan welke toegangen/fluxen 
nodig zijn om zich via data optimaal de strijd 
tegen de sociale fraude te voeren. Deze 
oefening loopt uiteraard parallel met  respect 
voor de privacy-wetgeving.

Indicator

Het in kaart brengen van de beschikbare 
databanken

GAP-analyse

Betrokken actoren

KSZ – Sociale Inspectiediensten 
– SIOD

Verantwoordelijke 
rapportering

KSZ

Actie 29:  Uitwisselen van gegevens omtrent de vermogensvoorwaarde 
IGO NEW

       
!

   

Bij het vaststellen van het recht op IGO en/
of GI wordt rekening gehouden met de 
bestaansmiddelen van de aanvrager, zijn 
echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of 
andere personen waarmee de aanvrager zijn 
hoofdverblijfplaats deelt.

In het kader van de controle van de 
bestaansmiddelen worden ook de 
nalatenschappen in aanmerking genomen.

Het project e-flux Nalatenschappen beoogt 
een elektronische gegevensuitwisseling met 
de Vlaamse Belastingdienst (=Vlabel) met 
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betrekking tot de aangiftes nalatenschappen. 
De informatie heeft betrekking op het actief 
en passief vermogen van de erflater en/of 
erfopvolger voor overlijdens vanaf 1/1/2020.

Het project E-flux Consultimmo beoogt een 
elektronische gegevensuitwisseling van het 
onroerend vermogen en de historiek hiervan 
met de FOD Financiën.

Deze gegevens zullen de FPD in staat stellen 
om in het kader van fraudebestrijding 
enerzijds accuratere beslissingen te nemen 
over de eerste toekenning van het recht op 
IGO. Anderzijds zal hij sneller en efficiënter 
het recht op IGO kunnen herzien in functie 
van gewijzigde situaties. Zodoende wordt 
de opbouw van onverschuldigde bedragen 
voorkomen of beperkt.

Indicator

In productiestelling project e-flux 
Nalatenschappen

In productiestelling project E-flux 
Consultimmo

Betrokken actoren

Vlaamse Belastingdienst - FOD 
Financiën

Verantwoordelijke 
rapportering

FPD

Actie 30: 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.

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.

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

Betrokken actoren

SIOD – BBI

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD



94 ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

Continuering

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

       
!

   

Indicator

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

Betrokken actoren

DAG Directie ePV & eDossier 
(FOD WASO) - FOD

Justitie - bevoegde Ministers

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

Verantwoordelijke 
rapportering

DAG Directie ePV & 
eDossier (FOD WASO)

Samenwerking en overleg met de Regionale inspectiediensten

       
!

   

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

Betrokken actoren

SIOD -Federale en Regionale 
Sociale Inspectiediensten - 
Justitie

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Samenwerking en gegevensuitwisseling met de politiediensten

       
!

   

Motems
Indicator

Verdere multidisciplinaire aanpak van 
de dossiers grootschalige sociale fraude 
onder leiding van het openbaar ministerie.

Betrokken actoren

Sociale Inspectiediensten – 
Politie – Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke 
rapportering

Sociale 
Inspectiediensten
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Protocol Justitie, Politie en inspectiediensten
Indicator

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

Betrokken actoren

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten – Politie – 
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke 
rapportering

Respectievelijke 
verantwoordelijke per 
platform

Gemengde ondersteuningscel
Indicator

Evaluatie protocol

Betrokken actoren

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten – Politie– 
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD

Optimalisering van de uitwisseling van gegevens tussen politie en sociale 
inspectiediensten

Indicator

Analyse van de impact van de 
wetswijziging

Verdere optimalisering van de 
wederzijdse gegevensuitwisseling 
tussen politiediensten en sociale 
inspectiediensten.

Betrokken actoren

SIOD – Sociale 
Inspectiediensten – Politie– 
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke 
rapportering

SIOD - Sociale 
Inspectiediensten

BEX - EESSI: Verhoging en optimalisatie van bilaterale 
gegevensuitwisselingen

       
!

   

Indicator

Het aantal onderhandelingen met andere 
landen i.v.m. bilaterale uitwisselingen en 
andere sociale gegevens in het kader van 
BEX (elektronisch en automatisch)

In productiestelling van het BEX project 
met Spanje.

Afgeronde analyse van gegevens die 
mogelijks kunnen worden toegevoegd aan 
de uitwisselingen in het kader van BEX. 

Het percentage van gepensioneerden 
woonachtig in het buitenland waarvan 
de levensvoorwaarde elektronisch wordt 
gecontroleerd.

Betrokken actoren

KSZ

Verantwoordelijke 
rapportering

FPD



96 ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021



97ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

BIJLAGES 
A.  Overzicht: acties, (flits)controles & 

onderzoeken
SECTOR OF FRAUDEFENOMEEN AP2020 AP2021  

(INCL. COVID-19)

BOUW 2.000 2.000

ELEKTRO 400 400

METAAL EN TECHNOLOGIE 100 100

SCHOONMAAK 320 320

LAND-EN TUINBOUW 100 100

HORECA67 1.800 1.800

GOEDERENVERVOER 900 900

VLEES 50 50

TAXI 50 50

VERHUIS 50 50

BEWAKING 40 40

CARWASHES 200 200

BEGRAFENIS 50 50

GROOTSTEDEN 500 500

DUMPING 2.000 2.000

VRIJ IN TE VULLEN  
(inclusief flitscontroles) 1.440 1.440

COVID-19 CONTROLES n.v.t. 1.00068 

TOTAAL 10.000 11.000

Flitscontroles

67	 	Gelet	op	de	huidige	Covid-19-pandemie	en	de	daaraan	gekoppelde	verplichte	sluiting	van	de	horecasector	is	het	opportuun	om	
de	gemeenschappelijke	HORECA-controles	te	oriënteren	naar	het	2de	deel	van	het	jaar.

68	 	Gelet	op	de	huidige	Covid-19-pandemie	worden	de	Covid-19-Flitscontroles	van	januari	&	februari	2021	meegeteld	in	de	1.000	
controles	Covid-19

In 2021 zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:
 ◆ Januari+februari: Covid-controles – verplichting tot tele(thuis)werk 
 ◆ Maart: Schoonmaak
 ◆ Mei: Elektrotechnische -en bouwsector
 ◆ Juli: Land- en tuinbouwsector
 ◆ (eind) Augustus: Carwash - grootsteden
 ◆ September: Vleessector
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B.  Overzicht: plannen eerlijke concurrentie 
(PEC’s), Partnerschapsovereenkomsten 
(PO’s), charters, protocollen en 
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 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

Protocol SIOD – NAR Publicatie www.siod.be 11/2/2020)

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
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C.  Overzicht van EU-Landen waarmee België 
een Memorandum of Understanding 
(MOU), operationeel akkoord en/of Sociaal 
Fraudebestrijdingsverdrag mee 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

RSZ Slowakije 22/10/2015

RSVZ/TSW/RSZ/FOD SZ/SIOD* Polen 14/03/2017

FOD SZ/RSZ/RSVZ Roemenië 06/10/2017

TSW/RSZ/RSVZ/RIZIV/RVA/SIOD* Bulgarije 01/12/2017

RSVZ/RSZ/FOD SZ Polen 05/12/2017

RSVZ/RSZ Nederland 03/05/2018

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
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Uitkeringen

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

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

LAND ONDERTEKENING INWERKINGTREDING CLAUSULE  
SOCIALE FRAUDE

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

Marokko
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
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D. Lijst van afkortingen
AFKORTING VERKLARING

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 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 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Financiën Federale Overheidsdienst Financiën

FOD Mobiliteit (transport) Federale Overheidsdienst Mobiliteit (transport)

FOD SZ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

PO Partnerschapsovereenkomsten 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomsten

NAR Nationale Arbeidsraad

Ostbelgien 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

GOB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

AAFisc Algemene Administratie van de Fiscaliteit

ARZA Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders

FPD Federale Pensioendienst

IGO Inkomensgarantie voor ouderen 

GI Gewaarborgd Inkomen





Verantwoordelijke uitgever:

Bart Stalpaert
Directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

info@siod.belgie.be
www.siod.belgie.be 
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