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Tekst
BOEK 1. - De preventie, de vaststelling en de vervolging van de inbreuken en hun bestraffing in het algemeen
TITEL 1. - Beleid inzake preventie en toezicht
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Artikel 1.[1 Het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude
§ 1. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen wordt voor de toepassing van deze titel verstaan onder
sociale fraude en illegale arbeid : iedere inbreuk op een sociale wetgeving die tot de bevoegdheid van de federale
overheid behoort.
§ 2. Het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude wordt bepaald door de Ministerraad, die
de bevoegde ministers met de uitvoering ervan belast.
Dit beleid wordt door de ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Werk, Justitie, Zelfstandigen en de Bestrijding
van de sociale fraude meegedeeld aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 2.[1 Strategisch plan en operationeel actieplan voor de bestrijding van sociale fraude
In het kader van het beleid van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid wordt door het strategisch
comité, onder leiding van het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van de sociale fraude, een
strategisch plan voor de bestrijding van sociale fraude opgesteld. Dit strategisch plan heeft betrekking op een
periode van vier jaar en houdt rekening met de bestuursovereenkomsten van de Openbare Instellingen van de
Sociale Zekerheid en de federale overheidsdiensten.
Dit strategisch plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad, die het ten laatste op 1 januari van
het eerste jaar van de periode waarop het betrekking heeft, goedkeurt.
Het strategisch plan wordt jaarlijks verder geconcretiseerd in een operationeel actieplan voor de bestrijding van
sociale fraude.
Het operationeel actieplan bevat onder meer :
1° de individuele controleacties;
2° de gemeenschappelijke controleacties;
3° 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.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
HOOFDSTUK 2. - De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Art. 3.[1 Missie en opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Er wordt een Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst opgericht, hierna de SIOD genoemd, die samengesteld
is uit een strategisch comité, een staf en twee structurele overlegcomités.
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valt
onder de leiding van de ministers die bevoegd zijn voor de bestrijding van sociale fraude.14
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. De SIOD bereidt het strategisch plan en de
operationele actieplannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.
De opdrachten van de SIOD zijn :
1° het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en
sociale fraude, ter uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan bedoeld in artikel 2;
2° de preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid;
3° het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten
betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude;
4° de trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel
actieplan bedoeld in artikel 2. Indien de trimestriële evaluatie twee maal op rij aangeeft dat de doelstellingen of
opbrengsten zoals voorzien in het operationeel actieplan niet zullen worden bereikt, brengt de directeur van de
SIOD het strategisch comité hiervan op de hoogte;
5° het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen
bedoeld in artikel 12;
6° de nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de
illegale arbeid en de sociale fraude;
7° studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer
gerichte acties te ondernemen;
8° zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités;
9° het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de
inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen;
10° een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité;
11° het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten,
bedoeld in artikel 15, en er over rapporteren aan het strategisch comité;
12° het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen
illegale tewerkstelling en jaarlijks, voor 1 juli van elk jaar, verslag uitbrengen aan de Europese Commissie;
13° een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken;
14° het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die
actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren;
15° een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun
gezamenlijke acties en de opvolging ervan verzekeren.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 4.[1 Samenstelling van het strategisch comité
Het strategisch comité is samengesteld uit :
1° het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van sociale fraude of zijn vertegenwoordiger;
2° de ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Werk Justitie en Zelfstandigen of hun vertegenwoordiger;
3° de directeur van de SIOD;
4° de administrateurs-generaal van de Rijksdient voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale
verzekering der zelfstandigen, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
5° de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg;
6° de procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal;
Het strategisch comité wordt voorgezeten door het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van de
sociale fraude.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 5.[1 Opdrachten van het strategisch comité
Het strategisch comité heeft onder meer als opdracht :
1° het valideren van het strategisch plan, bedoeld in artikel 2, voor een periode van vier jaar, rekening houdend
met de bestuursovereenkomsten van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid en de federale
overheidsdiensten;
2° het valideren van het operationeel actieplan, bedoeld in artikel 2;
3° het valideren van de voorgestelde strategieën;
4° het valideren van de doelstellingen per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het operationeel actieplan;
5° het valideren van de opdrachten van de staf, zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 6.[1 Samenstelling van de staf van de SIOD
De staf van de SIOD is samengesteld uit :
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1° de directeur
van de SIOD;
2° experten belast met de ondersteuning van de directeur bij het opstellen en opvolgen van het strategisch
plan en het operationeel actieplan, bedoeld in artikel 2;
3° een magistraat van een arbeidsauditoraat en/of van een arbeidsauditoraat-generaal;
4° een lid van de Federale Overheidsdienst Financiën;
5° SIOD-coördinatoren, waarvan het statuut wordt bepaald door de Koning : het betreffen sociaal inspecteurs
afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
6° een secretariaat dat de staf bijstaat. Het secretariaat van de staf is eveneens belast met de taken van het
secretariaat van het strategisch comité.
De staf van de SIOD wordt aangestuurd door het strategisch comité.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 7.[1 Opdrachten van de staf
De staf is belast met de uitvoering van de opdrachten van de SIOD, bedoeld in artikel 3.
De SIOD-coördinatoren zorgen voor de ondersteuning van de arrondissementscellen. Zij stellen hun kennis en
ervaring als expert ter beschikking aan de SIOD.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 8.[1 De functie van leidinggevende, genoemd de directeur van de SIOD, de voorwaarden voor zijn
benoeming en zijn statuut
De directeur van de SIOD moet een managementfunctie bekleden.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de benoemingsvoorwaarden en het
geldelijk en administratief statuut van de directeur.
[2 In afwachting van de aanstelling van de gevolmachtigde leidend ambtenaar, bedoeld in eerste en tweede lid,
oefent de ambtenaar die op 1 juli 2017 de leiding over de algemene directie Toezicht op de sociale wetten van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft, de functie van directeur van het
Bureau verder uit. De opdracht van deze persoon loopt af op het ogenblik dat de gevolmachtigde leidend
ambtenaar wordt aangesteld.]2]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(2)<W 2019-04-07/06, art. 18, 040; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 9.[1 Opdrachten van de directeur van de SIOD
De directeur van de SIOD:
- staat in voor het dagelijks beheer van de SIOD en voor het goede beheer van de opdrachten van de SIOD,
zoals omschreven in artikel 3;
- staat in voor het beheer van het personeel van de staf, bedoeld in artikel 6, 1e lid, 2° tot en met 5°;
- zit tevens de structurele overlegcomités voor;
- stelt de actieplannen, bedoeld in artikel 2, voor aan de Nationale Arbeidsraad en het Algemeen Beheerscomité
van Zelfstandigen.
Hij heeft zitting in de commissie voor partnerschapsovereenkomsten opgericht bij de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hij deelt de resultaten van de werkzaamheden van deze commissie
aan het strategisch comité en de staf mee.
Waar in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten sprake is van de "directeur van het bureau" of de "directeur van
het federaal aansturingsbureau" moet dit worden gelezen als de "directeur van de SIOD]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 9/1.
<Opgeheven bij W 2016-07-01/01, art. 27, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
Art. 10.[1 De benoeming van de leden van de staf, en hun statuut
De leden van de staf worden benoemd door de Koning, met uitzondering van de in artikel 6, eerste lid, 3°,
bedoelde magistraat. Deze laatste wordt aangeduid door de procureur-generaal die bevoegd is voor het sociaal
strafrecht. De Koning bepaalt het administratief en geldelijk statuut van de leden van de staf bedoeld in artikel 6,
eerste lid, 5°.
De functies van de leden van de staf bedoeld in artikel 6, eerste lid, 2°, kunnen niet worden ingevuld via een
verlof voor opdracht van algemeen belang.
Tijdens hun mandaat behouden de sociaal inspecteurs, bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°, hun hoedanigheid van
sociaal inspecteur in de zin van Titel 2 van het boek I van dit Wetboek.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
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Art. 11.[1 Samenstelling en opdrachten van de structurele overlegcomités
§ 1. Er worden twee structurele overlegcomités opgericht, één voor het stelsel van de werknemers en één
voor het stelsel van de zelfstandigen. Ingeval een doeltreffende organisatie van het werk dit vereist, kan de
directeur van de SIOD beslissen om de twee structurele overlegcomités samen te voegen tot 1 overlegcomité.
Deze overlegcomités staan in voor het opvolgen, evalueren en verbeteren van de samenwerking inzake de
strijd tegen bijdragefraude, uitkeringsfraude en de grensoverschrijdende sociale fraude.
§ 2. Deze overlegcomités zijn elk samengesteld als volgt :
1° de directeur van de SIOD, die het comité voorzit;
2° een SIOD-vertegenwoordiger per comité;
3° de leidende ambtenaren van de federale inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen en het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering;
4° de procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal en een vertegenwoordiger van
de Raad van Arbeidsauditeurs;
5° de vertegenwoordigers van de regionale inspectiediensten die deelnemen met raadgevende stem;
6° de leidende ambtenaar van de Directie van de Administratieve geldboeten van de Algemene Directie
Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De voorzitter van elk comité kan een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën uitnodigen
indien zijn aanwezigheid vereist is om de structurele strategische samenwerking tussen fiscus en sociale
inspectiediensten te versterken. Hij heeft een raadgevende stem.
§ 3. Elk overlegcomité heeft als taak :
1° de coördinatie van de uitvoering van het operationeel actieplan;
2° het voorstellen van kritische succesfactoren en kritische prestatie-indicatoren, de opvolging ervan te
verzekeren en er over te rapporteren;
3° het formuleren van voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen;
4° het opvolgen van de acties en er over rapporteren;
5° het formuleren van voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving aan de regering via
het strategisch comité.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 12.[1 Er wordt zowel in de schoot van de NAR als in de schoot van het ABC een informatieplatform sociale
fraude opgericht ter bevordering van de dialoog tussen de regeringsleden bevoegd voor sociale fraude en het
management van de SIOD enerzijds en de sociale partners anderzijds. De ontwerpen van strategische plannen
en de ontwerpen van operationele actieplannen worden daar onder meer besproken.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
HOOFDSTUK 3. [1 - De arrondissementscel]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 13.[1 De samenstelling van de arrondissementscel
Per arbeidsauditoraat wordt een arrondissementscel opgericht, hierna "de cel" genoemd, voorgezeten door de
arbeidsauditeur en voor het overige samengesteld als volgt : een vertegenwoordiger van de inspectiediensten
Toezicht Sociale Wetten /Toezicht Welzijn op het Werk, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het
Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst
Financiën, een magistraat van een parket van de procureur des Konings, een lid van de lokale politie, een
coördinator van de SIOD zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°, en de secretaris van de cel.
Aan de arrondissementscel wordt, op zijn verzoek, de vertegenwoordiger toegevoegd van de gewestelijke
inspectiedienst bevoegd inzake tewerkstellingsbeleid krachtens artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980. De voorzitter van de cel kan iedere andere dienst uitnodigen
op de vergaderingen indien zijn aanwezigheid nodig blijkt.
Indien een meer doeltreffende organisatie van het werk dit vereist, kunnen binnen een arbeidsauditoraat
meerdere arrondissementscellen worden opgericht.
In de gevallen bedoeld in de twee voorgaande leden, wordt om de fusie of splitsing van de
arrondissementscellen verzocht door de oorspronkelijke arrondissementscellen die dit voorstel voorleggen aan
het strategisch comité die deze moet goedkeuren.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 14.[1 De opdracht van de cel
De opdracht van de cel bestaat erin :
1° de organisatie en de coördinatie van de controles op de naleving van de verschillende sociale wetgevingen in
verband met illegale arbeid en sociale fraude, zoals onder meer bepaald in het operationeel actieplan;
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2° de richtlijnen
en de onderrichtingen van de staf uit te voeren;
3° informatie aan te leggen en opleidingen, onder andere sociaal strafrecht, te organiseren voor de leden van
de diensten die deelnemen aan de vergaderingen van de cel;
4° de informatie aan te leveren zodat de balans kan worden opgemaakt van de gezamenlijke acties van de
inspectiediensten die gevoerd worden binnen de cel;
5° de leden van de cel te informeren over de opvolging van de dossiers die worden behandeld door de sociale
inspectiediensten en gerechtelijk vervolgd worden, alsook over de voor de inspectiediensten relevante
rechtspraak.
De cel komt ten minste éénmaal per maand samen in het kader van de concrete uitvoering van haar taken, in
het bijzonder voor wat betreft de organisatie van de acties opgesomd onder 1°.
De staf kan, op voorstel van het strategisch comité of één van zijn leden, doen overgaan tot een actie die het
volledige Belgische grondgebied omvat of tot een actie die het ambtsgebied van meerdere cellen omvat.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 15.[1 Secretariaat van de cel
Voor elke cel wordt in een secretariaat voorzien.
Het secretariaat wordt waargenomen door één van de inspectiediensten van de overheidsdiensten opgesomd
in artikel 11, § 2, 3°, overeenkomstig het Protocolakkoord dat door de staf wordt voorgesteld.
Het secretariaat wordt gevestigd in de zetel van één van de diensten bedoeld in het tweede lid.
De verslagen van de vergaderingen van de cel worden opgesteld door het secretariaat en overgemaakt aan de
staf.]1
---------(1)<W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 15/1. [1 De partnerschapscommissie, de samenstelling ervan en de partnerschapsovereenkomst
Er wordt een partnerschapscommissie opgericht die haar zetel heeft in de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze is samengesteld uit :
1° de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, die de partnerschapscommissie voorzit;
2° de directeur van de SIOD;
3° de secretaris van de Nationale Arbeidsraad;
4° de secretaris van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen;
5° de administrateurs-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, en het Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen.
Deze commissie is ermee belast de partnerschapsovereenkomsten tussen de bevoegde minister(s) en
organisaties voor te bereiden.
In de partnerschapsovereenkomst kunnen de ondertekenende partijen beslissen over elke informatie- en
sensibiliseringsactie gericht tot de professionelen en de consumenten. Zij mogen tevens de verstrekking door
organisaties organiseren, van iedere inlichting die nuttig is voor de preventie en de vaststelling van inbreuken.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
HOOFDSTUK 4. [1 - De overlegplatformen voor de bestrijding van sociale fraude]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 15/2. [1 Het overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude
Er wordt een overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude opgericht,
genaamd "platform Justitie" dat is samengesteld uit :
1° de leidende ambtenaren van de sociale inspectiediensten Toezicht Sociale Wetten/Toezicht Welzijn op het
Werk van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der
zelfstandigen, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
2° de procureur-generaal aan wie specifieke taken worden toegewezen met betrekking tot de materie van het
sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving of
zijn vertegenwoordiger;
3° de procureur federaal of diens vertegenwoordiger;
4° de arbeidsauditeurs betrokken bij de dossiers onderzocht door het platform;
5° één of meerdere coördinatoren van de SIOD zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, 5°;
6° de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie of zijn vertegenwoordiger;
7° iedere andere vertegenwoordiger waarvan de aanwezigheid noodzakelijk of nuttig geacht wordt voor de
behandeling van de dossiers die betrekking hebben op ernstige en/of georganiseerde fraude.
Het overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude wordt samen
voorgezeten door de procureur-generaal die het sociaal strafrecht binnen zijn bevoegdheden heeft en door de
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procureur
voor
de coördinatieaspecten.
Het overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude komt samen in de
lokalen van het College van procureurs-generaal.
§ 2. Het overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude heeft als taak het
maken van concrete afspraken over de nodige capaciteit aan inspecteurs, controleurs en
informaticatoepassingen voor onder andere datamining, risico-analyse, die wordt ter beschikking gesteld van de
gerechtelijke penale aanpak en het strafrechtelijk gevolg door de arbeidsauditeurs of het federaal parket.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 15/3. [1 Het operationeel platform voor de strijd tegen de sociale fraude, genaamd "platform
inspectiediensten"
§ 1. Er wordt een operationeel platform voor de strijd tegen sociale fraude opgericht, dat is samengesteld uit :
1° de leidende ambtenaren van de sociale inspectiediensten Toezicht Sociale Wetten/Toezicht Welzijn op het
Werk, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der
zelfstandigen, van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
2° De procureur-generaal aan wie specifieke taken worden toegewezen met betrekking tot de materie van het
sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving;
3° de arbeidsauditeurs die betrokken zijn bij het te onderzoeken dossier;
4° een vertegenwoordiger van de federale en lokale politie indien zijn aanwezigheid noodzakelijk is in het kader
van het te onderzoeken dossier;
5° iedere andere partners waarvan de aanwezigheid noodzakelijk of nuttig is voor de behandeling van het te
onderzoeken dossier.
Het voorzitterschap en de plaats van samenkomst zal op basis van een beurtrol tussen de directeurs-generaal
van de inspectiediensten worden toegekend.
Dit operationeel platform kan bijeen worden geroepen door de personen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1° of
2°, en dit op elk moment dat zij dit nodig achten.
§ 2. Het operationeel platform voor de strijd tegen de sociale fraude heeft als opdracht :
1° het bepalen van de onderzoeken die het voorwerp moeten uitmaken van een gecoördineerde aanpak en van
het gevolg dat aan deze dossiers moet gegeven worden;
2° een akkoord vinden over de capaciteit en de middelen die ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren
van de onderzoeken;
3° het toezicht houden op de acties die worden opgezet op het gebied van de strijd tegen de
grensoverschrijdende fraude, om zo te komen tot een coherente aanpak:
d) bij de benadering van het fenomeen;
e) bij de keuze van de onderzoeken;
f) bij de manier waarop de vastgestelde fraude wordt opgevolgd en vervolgd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 15/4. [1 De gegevensuitwisseling
§ 1. Teneinde aan de diensten belast met de strijd tegen de sociale fraude toe te laten op permanente wijze de
noodzakelijke gegevens uit te wisselen, overeenkomstig de bepalingen voorzien in dit wetboek, duiden de leidend
ambtenaren van de sociale inspectiediensten bedoeld in artikel 15/2 een sociaal inspecteur als effectief lid en een
sociaal inspecteur als vervanger aan, belast met het waken over deze gegevensuitwisseling met naleving van de
bepalingen opgesomd in artikel 54 tot 57 van dit wetboek. Indien mogelijk zal deze gegevensuitwisseling
gebeuren door middel van een elektronisch platform.
§ 2. Het elektronisch platform bedoeld in de vorige paragraaf kan de informatie die noodzakelijk is voor de strijd
tegen de illegale arbeid en de sociale fraude verzamelen, ontvangen, coördineren en verwerken en deze
overmaken aan de openbare instellingen en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de
sociale inspecteurs van de sociale inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren die belast zijn met het toezicht
op een andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, voor zover deze inlichtingen hen van
nut zijn bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de toepassing van een andere
wetgeving. De leidend ambtenaren van de inspectiediensten bedoeld in artikel 15/2 duiden de verantwoordelijke
ambtenaar voor de verwerking van deze gegevens aan.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-12-21/49, art. 69, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
TITEL 2. - De uitoefening van het toezicht en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
HOOFDSTUK 1. - Algemeen
Art. 16.Definities
Voor de toepassing van Boek I van dit Wetboek en de uitvoeringsmaatregelen ervan, wordt verstaan onder :
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1° " sociaal
" : de ambtenaren die onder het gezag staan van de ministers tot wiens bevoegdheid
de werkgelegenheid en arbeid, de sociale zekerheid, de sociale zaken en volksgezondheid behoren of die onder
het gezag staan van de openbare instellingen die ervan afhangen, en die zijn belast met het toezicht op de
naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek II van dit Wetboek en van de andere
wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, alsmede met het toezicht op de naleving
van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten;
2° " werknemers " : de personen die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag
van een ander persoon en degenen die daarmee gelijkgesteld worden :
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van
een ander persoon;
b) de personen die geen arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon maar die geheel of
gedeeltelijk onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de werknemers;
3° " werkgevers " :
a) de personen die gezag over de werknemers uitoefenen;
b) de personen die ermee worden gelijkgesteld ingevolge een bepaling van sociaal recht;
c) met de werkgever worden ook gelijkgesteld :
- zij die kinderen arbeid doen verrichten of hen werkzaamheden doen uitvoeren;
- de invoerders van ruwe diamant;
- de reders;
- zij die een bureau voor arbeidsbemiddeling exploiteren of die een commissiegeld innen in het kader van de
wetgeving betreffende het exploiteren van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling;
- de gebruikers in het kader van de wetgeving betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsmede de personen die, voor eigen rekening,
werknemers ter beschikking stellen van gebruikers;
4° " gerechtigden " : de personen die recht hebben op een sociale uitkering, hetzij op basis van de sociale
zekerheid hetzij op basis van een regeling voor maatschappelijke bijstand, of andere voordelen toegekend door
de reglementering waarop de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen, alsook zij die er aanspraak op maken;
5° " sociale gegevens " : alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de wetgeving betreffende het
arbeidsrecht en de sociale zekerheid;
6° " sociale gegevens van persoonlijke aard " : alle sociale gegevens met betrekking tot een persoon die is of
kan worden geïdentificeerd;
7° " medische gegevens van persoonlijke aard " : alle sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan men
informatie kan afleiden over de vroegere, de huidige of de toekomstige fysieke of psychische
gezondheidstoestand van de persoon die is of kan worden geïdentificeerd, met uitzondering van de louter
administratieve of boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorgingen;
8° " openbare instellingen van sociale zekerheid " : de openbare instellingen alsmede de federale
Overheidsdiensten die belast zijn met de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid;
9° " meewerkende instellingen van sociale zekerheid " :de privaatrechtelijke instellingen, die erkend zijn om mee
te werken aan de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid;
10° " arbeidsplaatsen " : alle plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die aan het toezicht van de sociaal
inspecteurs onderworpen zijn of waar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van
de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, en onder meer de ondernemingen, gedeelten van ondernemingen,
inrichtingen, gedeelten van inrichtingen, gebouwen, lokalen, plaatsen gelegen binnen het bedrijfsterrein, werven
en werken buiten de ondernemingen;
11° " informatiedragers " : gelijk welke informatiedragers onder welke vorm ook, zoals boeken, registers,
documenten, numerieke of digitale informatiedragers, schijven, banden en met inbegrip van deze die toegankelijk
zijn door een informaticasysteem of door elk ander elektronisch apparaat;
12° " overtreder " : persoon aan wie een administratieve geldboete kan worden opgelegd;
13° " bevoegde administratie " : de administratie en de ambtenaren die door de Koning aangesteld zijn om
administratieve geldboeten op te leggen.
[1 14° " de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude " : de sociale inspectiediensten van
de Federale Staat, de politie, de Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst, de bevoegde administratie, het
openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken, de onderzoeksrechters, het College van de procureursgeneraal en de openbare instellingen van sociale zekerheid;
15° " de elektronische identiteitskaart " : de elektronische identiteitskaart bedoeld in de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
16° " het Beheerscomité " : het Beheerscomité van de databank e-PV, bedoeld in artikel 100/8;
17° " het e-PV " : het proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken dat wordt aangemaakt, opgeslagen en
verzonden overeenkomstig het in artikel 100/2 bedoelde model via de daartoe ontworpen informaticatoepassing;
18° " de databank e-PV " : de databank die opgericht wordt door artikel 100/6 en waarin de gegevens van de ePV's die opgenomen zijn in het in artikel 100/2 bedoelde model evenals de gegevens opgenomen in de bijlagen bij
deze e-PV's, worden opgeslagen en bijgehouden;
19° " de Ginaa-databank " : de databank van de bevoegde administratie, die de gegevens bevat met betrekking
tot de opdrachten die haar in of krachtens het eerste boek worden toegewezen;]1
[2 20° "datamining" : het gericht zoeken naar verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te
stellen voor meer diepgaand onderzoek;
21° "datamatching" : het vergelijken van twee sets van verzamelde data met elkaar.]2
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Art. 17.[1 § 1.]1 De met het toezicht belaste overheden
Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Koning
aangewezen ambtenaren, de door de bevoegde overheden aangewezen ambtenaren, evenals de sociaal
inspecteurs toezicht op de naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek 2 van dit
Wetboek en van de andere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, alsmede op de
naleving van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.
De Koning wijst de wetten en de uitvoeringsbesluiten aan waarvoor de diensten, waartoe de sociaal inspecteurs
behoren, bevoegd zijn.
[1 § 2. Onverminderd de bevoegdheid van de politieambtenaren, zijn de sociaal inspecteurs van de volgende
diensten of instellingen belast met het toezicht op de naleving in de ondernemingen van de verplichtingen
opgelegd in het raam van [2 de maatregelen teneinde de gevolgen van de epidemische noodsituatie voor de
volksgezondheid te voorkomen of beperken, genomen met toepassing van de artikelen 4 en 5 van de wet van 14
augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie]2,
bedoeld bij artikel 238 van dit Wetboek :
- de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg;
- de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg;
- de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
- FEDRIS;
- het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "ondernemingen" : "alle arbeidsplaatsen" zoals
gedefinieerd in artikel 16, 10°, van dit Wetboek.
Om het toezicht uit te oefenen bedoeld bij het eerste lid beschikken de sociaal inspecteurs over de in de
artikelen 23 tot 42 en 43 tot 49 van dit Wetboek bedoelde bevoegdheden.]1
---------(1)<KB 37 2020-06-24/10, art. 14, 045; Inwerkingtreding : 03-07-2020>
(2)<W 2021-08-14/01, art. 13, 050; Inwerkingtreding : 04-10-2021>
HOOFDSTUK 2. - Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke
politie
Afdeling 1. - Algemeen
Art. 18. Finaliteitsbeginsel
De sociaal inspecteurs oefenen de in dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden uit met het oog op het toezicht op
de naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek 2 van dit Wetboek en van de
andere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, alsmede met het oog op het
toezicht op de naleving van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.
Art. 19. Proportionaliteitsbeginsel
Bij de uitoefening van de in dit hoofdstuk bedoelde bevoegdheden dienen de sociaal inspecteurs er voor te
zorgen dat de middelen die zij aanwenden passend en noodzakelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de
bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek 2 van dit Wetboek en van de andere wetten
waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, alsmede voor het toezicht op de naleving van de
bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten.
Art. 20.Legitimatiebewijs
De sociaal inspecteurs oefenen hun opdrachten uit voorzien van het legitimatiebewijs van hun ambt.
De sociaal inspecteurs moeten hun legitimatiebewijs steeds voorleggen.
De Koning bepaalt het model van dit legitimatiebewijs.
[1 Wanneer de sociaal inspecteurs optreden met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de
antidiscriminatiewetgeving en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals bedoeld in artikel 42/1 van dit Wetboek, dient het
legitimatiebewijs niet voorgelegd te worden, noch dienen ze hun hoedanigheid mede te delen.]1
---------(1)<W 2018-01-15/02, art. 33, 026; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
Art. 21.De beoordelingsbevoegdheid van de sociaal inspecteurs
Onverminderd het vorderingsrecht van het openbaar ministerie en van de onderzoeksrechter, bedoeld in de
artikelen 28ter, § 3, en 56, § 2, van het Wetboek van strafvordering, bezitten de sociaal inspecteurs een
beoordelingsbevoegdheid om :
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1° inlichtingen
en adviezen te verschaffen, met name met betrekking tot de meest doeltreffende middelen
de naleving van de bepalingen van dit Wetboek, van de wetten bedoeld in Boek II van dit Wetboek en van de
andere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op de naleving ervan, alsmede voor de naleving van de
bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde wetten, waarop ze toezicht houden;
2° waarschuwingen te geven;
3° de overtreder een termijn te verlenen om zich in regel te stellen;
4° de maatregelen te nemen, bedoeld in de artikelen 23 tot 49;
[1 4°/1 aan de opdrachtgever, de aannemers of de onderaannemers zoals bedoeld in artikel 35/1 van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, een schriftelijke kennisgeving over
te zenden zoals bepaald in artikel 49/1.]1
[2 4°/2 aan de aannemers en opdrachtgevers bedoeld in artikel 35/9 tot 35/11 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de in artikel 49/2 van dit Wetboek bedoelde
schriftelijke kennisgeving te verrichten.]2
[3 4°/3 aan de hoofdelijk aansprakelijke personen bedoeld in de artikelen 35/6/1 tot 35/6/3 van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, de in artikel 49/3 van dit Wetboek
bedoelde schriftelijke kennisgeving te verrichten.]3
5° processen-verbaal op te maken tot vaststelling van de inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek, van de
wetten bedoeld in Boek II van dit Wetboek en van de andere wetten waarvoor zij belast zijn met het toezicht op
de naleving ervan, alsmede op de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van dit Wetboek en van voormelde
wetten.
---------(1)<W 2012-03-29/08, art. 73, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 28, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(3)<W 2016-12-11/03, art. 24, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 22. De mogelijkheid om de bijstand van de politie te vorderen
De sociaal inspecteurs kunnen in de uitoefening van hun ambt, de bijstand van de politie vorderen.
Afdeling 2. - Bevoegdheden van de sociaal inspecteurs
Art. 23. Toegang tot de arbeidsplaatsen
De sociaal inspecteurs mogen bij de uitoefening van hun opdracht op elk ogenblik van de dag of van de nacht,
zonder voorafgaande verwittiging, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht
onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen werken die onderworpen
zijn aan de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen.
Art. 24. Toegang tot de bewoonde ruimten
§ 1. De sociaal inspecteurs hebben enkel toegang tot de bewoonde ruimten in de volgende gevallen :
- wanneer de sociaal inspecteurs zich tot vaststelling op heterdaad van een inbreuk ter plaatse begeven;
- op verzoek of met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de bewoonde ruimte; het
verzoek of de toestemming moet schriftelijk en voorafgaand aan de visitatie worden gegeven;
- in geval van oproep vanuit die plaats;
- in geval van brand of overstroming;
- wanneer de sociaal inspecteurs in het bezit zijn van een machtiging tot visitatie uitgereikt door de
onderzoeksrechter.
§ 2. Voor het bekomen van een machtiging tot visitatie richten de sociaal inspecteurs een met redenen omkleed
verzoek aan de onderzoeksrechter. Dit verzoek bevat minstens de volgende gegevens :
- de identificatie van de bewoonde ruimten die het voorwerp zijn van de visitatie;
- de wetgeving die het voorwerp is van het toezicht en waarvoor de sociaal inspecteurs van oordeel zijn een
machtiging tot visitatie nodig te hebben;
- wanneer dit het geval is, de eventuele inbreuken die het voorwerp zijn van het toezicht;
- alle bescheiden en inlichtingen waaruit blijkt dat het gebruik van dit middel nodig is.
Een machtiging tot visitatie kan door de sociaal inspecteurs worden bekomen voor de toegang tot de
bewoonde ruimten na 21 uur en voor 5 uur mits het verzoek aan de onderzoeksrechter bijzonder wordt
gemotiveerd.
§ 3. De onderzoeksrechter beslist binnen een termijn van maximum 48 uur na de ontvangst van het verzoek.
De beslissing van de onderzoeksrechter is met redenen omkleed.
De beslissing van de onderzoeksrechter ten gevolge van een verzoek tot visitatie voor de toegang tot de
bewoonde ruimten na 21 uur en voor 5 uur is echter bijzonder gemotiveerd.
Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Met uitzondering van de stukken waaruit de identiteit van de indiener van een eventuele klacht of aangifte kan
worden afgeleid en onverminderd de toepassing van artikel 59 dient het geheel van de motiveringsstukken tot
het bekomen van de machtiging tot visitatie, zoals bedoeld in § 2, eerste lid, aan het strafdossier of aan het
dossier in het kader waarvan een administratieve geldboete kan worden opgelegd, te worden toegevoegd.
§ 4. In geval van visitatie van bewoonde ruimten beschikken de sociaal inspecteurs over alle bevoegdheden
bedoeld in Boek 1, Titel 2, Hoofdstuk 2, afdelingen 1, 2 en 3, met uitzondering van de opsporing van
informatiedragers bedoeld in artikel 28 en van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34,
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Art. 25. Inwinnen van inlichtingen
Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk mogen de sociaal inspecteurs overgaan tot elk onderzoek, elke
controle en elk verhoor, alsook alle inlichtingen inwinnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de
bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk worden nageleefd.
Art. 26. Identificatie van de personen
De sociaal inspecteurs mogen de identiteit opnemen van de personen die zich op de arbeidsplaatsen bevinden
alsook van eenieder van wie zij de identificatie nodig achten voor de uitoefening van het toezicht.
Zij kunnen daartoe van deze personen de overlegging van officiële identificatiedocumenten eisen.
Zij kunnen bovendien deze personen identificeren met de hulp van niet-officiële documenten die deze hen
vrijwillig voorleggen wanneer deze personen geen officiële identificatiedocumenten kunnen voorleggen of
wanneer de sociaal inspecteurs aan de authenticiteit ervan of aan de identiteit van deze personen twijfelen.
Zij kunnen eveneens, in de gevallen en onder de voorwaarden en nadere regelen bepaald in artikel 39, de
identiteit van deze personen trachten te achterhalen door middel van beeldmateriaal, ongeacht de drager ervan.
Art. 27. Verhoor van personen
De sociaal inspecteurs mogen hetzij alleen, hetzij samen, hetzij in aanwezigheid van getuigen, gelijk welke
persoon wiens verhoor zij noodzakelijk achten, ondervragen over elk feit waarvan de kennisname nuttig is voor
de uitoefening van het toezicht.
Art. 28.Informatiedragers met hetzij sociale gegevens, hetzij andere door de wet voorgeschreven gegevens
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen zich alle informatiedragers doen overleggen die zich bevinden op de
arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen, op voorwaarde dat deze
informatiedragers :
1° hetzij sociale gegevens, bedoeld in artikel 16, 5°, bevatten;
2° hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die ingevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt,
bijgehouden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal inspecteurs niet zijn belast met het toezicht op deze
wetgeving, [1 ...]1.
De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens de toegang doen verschaffen tot de in het eerste lid bedoelde
informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat.
§ 2. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber afwezig is op het ogenblik van de controle
nemen de sociaal inspecteurs de nodige maatregelen om de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber te
contacteren om voormelde informatiedragers te doen voorleggen of om zich toegang te doen verschaffen tot de
in § 1, eerste lid, bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem
of via elk ander elektronisch apparaat.
§ 3. De sociaal inspecteurs kunnen overgaan tot het opsporen en onderzoeken van de in § 1 bedoelde
informatiedragers in de volgende gevallen :
1° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber voormelde informatiedragers niet vrijwillig
voorlegt, zonder zich evenwel te verzetten tegen deze opsporing of dit onderzoek;
2° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber op het ogenblik van de controle niet bereikbaar is.
De sociaal inspecteurs kunnen slechts overgaan tot de opsporing of het onderzoek van deze informatiedragers
op voorwaarde dat de aard van de opsporing of het onderzoek dit vereist wanneer het gevaar bestaat dat deze
informatiedragers of de gegevens die zij bevatten naar aanleiding van de controle verdwijnen of worden gewijzigd
of wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereist.
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek
wordt een proces-verbaal opgesteld wegens [2 belemmering]2 van toezicht.
§ 4. [1 De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstellen met de in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde gegevens
die ingevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, en die zich op
informatiedragers bevinden op de arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die onderworpen zijn aan het
toezicht van de sociaal inspecteurs of die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via
elk ander elektronisch apparaat en waartoe de sociaal inspecteurs toegang hebben.]1
---------(1)<W 2012-02-15/14, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 18-03-2012>
(2)<W 2016-02-29/09, art. 55, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 28 TOEKOMSTIG RECHT.
Informatiedragers met hetzij sociale gegevens, hetzij andere door de wet voorgeschreven gegevens
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen zich alle informatiedragers doen overleggen die zich bevinden op de
arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen, op voorwaarde dat deze
informatiedragers :
1° hetzij sociale gegevens, bedoeld in artikel 16, 5°, bevatten;
2° hetzij gelijk welke andere gegevens bevatten die ingevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt,
bijgehouden of bewaard, zelfs wanneer de sociaal inspecteurs niet zijn belast met het toezicht op deze
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wetgeving, [1 ...]1.
De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens de toegang doen verschaffen tot de in het eerste lid bedoelde
informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat.
[3 § 1/1. Wanneer de in paragraaf 1 bedoelde informatiedragers zich niet op de arbeidsplaatsen of op andere
plaatsen die aan hun toezicht zijn onderworpen, bevinden en deze informatiedragers vanuit deze plaatsen niet
toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat, dient de werkgever, zijn
aangestelde of zijn lasthebber de nodige maatregelen te treffen om aan de sociaal inspecteurs op hun vraag
toegang te verschaffen tot deze informatiedragers.]3
§ 2. Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber afwezig is op het ogenblik van de controle
nemen de sociaal inspecteurs de nodige maatregelen om de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber te
contacteren om voormelde informatiedragers te doen voorleggen of om zich toegang te doen verschaffen tot de
in § 1, eerste lid, bedoelde informatiedragers die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem
of via elk ander elektronisch apparaat [3 of tot de in paragraaf 1/1 bedoelde informatiedragers die vanuit deze
plaatsen niet toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat]3.
§ 3. De sociaal inspecteurs kunnen overgaan tot het opsporen en onderzoeken van de in § 1 bedoelde
informatiedragers in de volgende gevallen :
1° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber voormelde informatiedragers niet vrijwillig
voorlegt, zonder zich evenwel te verzetten tegen deze opsporing of dit onderzoek;
2° wanneer de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber op het ogenblik van de controle niet bereikbaar is.
De sociaal inspecteurs kunnen slechts overgaan tot de opsporing of het onderzoek van deze informatiedragers
op voorwaarde dat de aard van de opsporing of het onderzoek dit vereist wanneer het gevaar bestaat dat deze
informatiedragers of de gegevens die zij bevatten naar aanleiding van de controle verdwijnen of worden gewijzigd
of wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers dit vereist.
Wanneer de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber zich verzet tegen deze opsporing of dit onderzoek
wordt een proces-verbaal opgesteld wegens [2 belemmering]2 van toezicht.
§ 4. [1 De Koning kan, ten informatieve titel, een lijst opstellen met de in § 1, eerste lid, 2°, bedoelde gegevens
die ingevolge de wetgeving dienen te worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, en die zich op
informatiedragers bevinden op de arbeidsplaatsen of op de andere plaatsen die onderworpen zijn aan het
toezicht van de sociaal inspecteurs of die vanuit deze plaatsen toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via
elk ander elektronisch apparaat en waartoe de sociaal inspecteurs toegang hebben.]1
---------(1)<W 2012-02-15/14, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 18-03-2012>
(2)<W 2016-02-29/09, art. 55, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(3)<W 2018-01-15/02, art. 22, 026; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 29. Informatiedragers met andere gegevens
De sociaal inspecteurs mogen zich eveneens, zonder verplaatsing, alle informatiedragers die gelijk welke andere
gegevens bevatten ter inzage doen overleggen wanneer zij dit nodig achten voor het volbrengen van hun
opdracht en overgaan tot het onderzoek ervan.
Zij beschikken eveneens over deze bevoegdheid voor de gegevens die toegankelijk zijn via een
informaticasysteem of via elk ander elektronisch apparaat.
Art. 30. Gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm
Wanneer de gegevens bedoeld in de artikelen 28 en 29 toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk
ander elektronisch apparaat, hebben de sociaal inspecteurs het recht zich de op die informatiedragers geplaatste
gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm te doen voorleggen, in de door hen gevraagde vorm.
Art. 31. Recht van toegang
§ 1. Wanneer de gegevens bedoeld in artikel 28 toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat vanuit de arbeidsplaats of vanuit een andere plaats die aan het toezicht van de sociaal
inspecteurs is onderworpen, moeten de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers aan de sociaal inspecteurs
een recht van toegang langs elektronische weg tot het informaticasysteem of tot elk ander elektronisch apparaat
en tot deze gegevens waarborgen, een recht van fysieke toegang tot de binnenkant van de kast van het
informaticasysteem of van elk ander elektronisch apparaat, evenals een recht tot downloading en tot gebruik
langs elektronische weg van deze gegevens.
§ 2. De in § 1 bedoelde rechten gelden eveneens wanneer de plaats van bewaring van deze gegevens zich in
een ander land bevindt en deze gegevens in België langs elektronische weg toegankelijk zijn vanuit de
arbeidsplaats of vanuit een andere plaats die aan het toezicht van de sociaal inspecteurs is onderworpen.
§ 3. De in § 1 bedoelde rechten gelden eveneens wanneer deze gegevens zich bevinden in een
informaticasysteem of in elk ander elektronisch apparaat, in België of in het buitenland, dat niet beheerd wordt
door de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, en deze gegevens langs elektronische weg toegankelijk zijn
in België vanuit de arbeidsplaats of vanuit een andere plaats die aan het toezicht van de sociaal inspecteurs is
onderworpen.
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§ 4. DeM&D
sociaal
inspecteurs zien erop toe dat de integriteit van de verzamelde gegevens en van het materieel
waartoe zij toegang hebben gewaarborgd is.
Art. 32. Informatie over het beheer van het informaticasysteem
De werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die een beroep doen op een informaticasysteem of op elk ander
elektronisch apparaat om de in artikel 28 bedoelde gegevens op te maken, bij te houden of te bewaren, zijn ertoe
gehouden, op verzoek van de sociaal inspecteurs, ter plaatse, de dossiers met betrekking tot de analyses, de
programma's, het beheer en de exploitatie van het gebruikte systeem ter inzage over te leggen.
Art. 33. Integriteit van de gegevens
De sociaal inspecteurs mogen, door middel van het informaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat en
met de bijstand van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, de betrouwbaarheid nagaan van de
geïnformatiseerde gegevens en bewerkingen, door de overlegging ter inzage te vorderen van stukken die in het
bijzonder zijn opgesteld om de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en
verstaanbare vorm.
Art. 34. Kopieën
De sociaal inspecteurs mogen kopieën nemen, in welke vorm ook, van de informatiedragers, bedoeld in de
artikelen 28 en 29 of van de gegevens die zij bevatten, of zich deze kosteloos laten verstrekken door de
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers. De sociaal inspecteurs vragen bij voorkeur een elektronische kopie
aan de werkgever, zijn aangestelden of zijn lasthebbers.
Wanneer het informatiedragers bedoeld in artikel 28 betreft die toegankelijk zijn via een informaticasysteem
mogen de sociaal inspecteurs, door middel van het informaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat en
met de bijstand van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, kopieën maken in de door hen gewenste
vorm van het geheel of een deel van voormelde gegevens.
Art. 35. Beslag en verzegeling
De sociaal inspecteurs kunnen de informatiedragers bedoeld in artikel 28 in beslag nemen of verzegelen,
ongeacht of de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers al dan niet eigenaar zijn van deze informatiedragers.
Zij beschikken over deze bevoegdheden wanneer dit noodzakelijk is voor de opsporing, voor het onderzoek of
voor het leveren van het bewijs van de inbreuken of wanneer het gevaar bestaat dat met deze informatiedragers
de inbreuken worden voortgezet of nieuwe inbreuken zullen worden gepleegd.
Wanneer de inbeslagneming materieel onmogelijk is, worden deze gegevens, evenals de gegevens noodzakelijk
om deze te kunnen verstaan, gekopieerd op dragers, die toebehoren aan de overheid. In geval van noodgeval of
om technische redenen, kan gebruik gemaakt worden van dragers, die ter beschikking staan van personen die
gerechtigd zijn om het informaticasysteem te gebruiken.
Art. 36. Vertaling
Wanneer dit nodig is voor het toezicht kunnen de sociaal inspecteurs een vertaling eisen in één van de nationale
talen van de gegevens bedoeld in artikel 28 wanneer deze zijn opgesteld in een andere taal dan één van de
nationale talen.
Art. 37. Staalname
De sociaal inspecteurs mogen van alle bewerkte of afgewerkte goederen, van producten en stoffen die
bewaard, gebruikt of behandeld worden, stalen nemen en meenemen voor ontleding of voor het leveren van het
bewijs van de inbreuk, mits de houders van deze goederen, producten en stoffen, de werkgever, zijn
aangestelden of lasthebbers, daarvan op de hoogte te brengen. In voorkomend geval moeten de houders van
deze goederen, producten en stoffen, de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers de verpakkingen leveren
die nodig zijn voor het vervoer en het behoud van die stalen. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere
regelen voor het nemen, meenemen en ontleden van deze stalen alsook de voorwaarden en de nadere regelen
voor de erkenning van natuurlijke of rechtspersonen bevoegd om de ontledingen uit te voeren.
Art. 38. Beslag en verzegeling van andere goederen
De sociaal inspecteurs mogen andere roerende goederen dan informatiedragers, alsmede onroerende
goederen, ongeacht of de overtreder al dan niet de eigenaar is van deze goederen, die aan hun toezicht
onderworpen zijn of aan de hand waarvan inbreuken kunnen worden vastgesteld op de wetgeving waarop zij
toezicht uitoefenen, in beslag nemen of verzegelen wanneer zulks noodzakelijk is voor het leveren van het bewijs
van deze inbreuken of het gevaar bestaat dat met deze goederen de inbreuken worden voortgezet of nieuwe
inbreuken worden gepleegd.
Art. 39. Vaststellingen door beeldmateriaal
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen vaststellingen doen door middel van het maken van beeldmateriaal, ongeacht
de drager ervan.
Zij kunnen eveneens beeldmateriaal van derden gebruiken, voor zover deze personen dit beeldmateriaal
rechtmatig hebben gemaakt of verkregen.
§ 2. In bewoonde ruimten mogen de sociaal inspecteurs enkel vaststellingen doen door middel van het maken
van beeldmateriaal, ongeacht de drager ervan, op voorwaarde dat zij hiertoe beschikken over een machtiging
uitgereikt door de onderzoeksrechter. Het verzoek dat de sociaal inspecteur aan de onderzoeksrechter richt om
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die machtiging
te krijgen, dient minstens de gegevens te bevatten vermeld in artikel 24, § 2.
Deze machtiging van de onderzoeksrechter is niet vereist wanneer het beeldmateriaal bestemd is om de
vaststelling te doen van inbreuken op de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk en er zich ingevolge deze inbreuk een arbeidsongeval heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen.
§ 3. Voor de toepassing van dit Wetboek gelden de vaststellingen die de sociaal inspecteurs hebben gedaan
door middel van het door hen gemaakte beeldmateriaal tot bewijs van het tegendeel, voor zover voldaan is aan
de hierna vermelde voorwaarden :
1° de vaststellingen moeten het voorwerp uitmaken van een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
door middel van beeldmateriaal, dat naast de in artikel 64 vermelde gegevens ook nog de volgende gegevens
moet bevatten :
- de identiteit van de ambtenaar die het beeldmateriaal heeft gemaakt;
- de dag, de datum, het uur waarop en de exacte beschrijving van de plaats waar het beeldmateriaal is
gemaakt;
- de volledige identificatie van het technisch hulpmiddel waarmee het beeldmateriaal is gemaakt;
- een beschrijving van wat op dat beeldmateriaal is te zien, alsmede het verband met de vastgestelde inbreuk;
- wanneer het gaat om een detailopname, een aanduiding op het beeldmateriaal waaruit de schaal blijkt;
- een afdruk van het beeldmateriaal of, indien dit onmogelijk is, een kopie ervan op een drager als bijlage bij het
proces-verbaal, alsmede een volledige opgave van alle nodige technische specificaties om de kopie van dit
beeldmateriaal te kunnen bekijken;
- wanneer er meerdere afdrukken of meerdere dragers zijn, een nummering van deze afdrukken of deze
dragers, die eveneens moet voorkomen in de ermee overeenstemmende beschrijving, in het proces-verbaal, van
wat op het beeldmateriaal is te zien;
2° de originele drager van het beeldmateriaal moet worden bewaard door de administratie waartoe de
ambtenaar behoort die het beeldmateriaal heeft gemaakt totdat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of
arrest is uitgesproken of totdat de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete van de
bevoegde administratie uitvoerbare kracht heeft gekregen of tot de seponering van de inbreuk door de
bevoegde administratie.
Art. 40. De bevoegdheid maatregelen te bevelen
De sociaal inspecteurs mogen :
1° bevelen dat de documenten die moeten worden aangeplakt ingevolge de wetgevingen waarop zij toezicht
uitoefenen, daadwerkelijk aangeplakt worden en blijven, binnen een termijn die zij bepalen of zonder uitstel;
2° indien ze zulks nodig achten in het belang van de rechthebbenden van de sociale zekerheid of van hen die er
aanspraak op maken, opdracht geven aan de instellingen van sociale zekerheid om aan voormelde personen,
binnen de termijn die ze vaststellen, de sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen die op hen
betrekking hebben of om, eveneens binnen de termijn die ze vaststellen, de onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige
of overbodige sociale gegevens die ze bewaren, te verbeteren, uit te wissen of niet te gebruiken.
Art. 41. Opmaak of overhandiging van documenten
De sociaal inspecteurs mogen, als zij zulks in het belang van de werknemers, de gerechtigden of de sociaal
verzekerden nodig achten, elk document opmaken of overhandigen ter vervanging van de documenten bedoeld
in de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen.
Art. 42.Vordering tot staking
Een vordering tot staking kan, overeenkomstig [1 boek XVII van het Wetboek van economisch recht]1, worden
ingesteld bij de voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 door de leidende ambtenaar van de
inspectiedienst die voor de bedoelde bepalingen bevoegd is.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 56, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 043; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
Afdeling 2/1. [1 - Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake
discriminatie]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-01-15/02, art. 31, 026; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
Art. 42/1. [1 Bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie
§ 1. Met het oog op het opsporen en vaststellen van inbreuken op de antidiscriminatiewetgeving en zijn
uitvoeringsbesluiten, hebben de sociaal inspecteurs de bevoegdheid om, bij objectieve aanwijzingen van
discriminatie, na een klacht of een melding, ondersteund door resultaten van datamining en datamatching, zich
voor te doen als klanten, potentiële klanten, werknemers of potentiële werknemers om na te gaan of op grond
van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt.
§ 2. Onverminderd paragraaf 3 is het de sociaal inspecteurs, belast met de uitvoering van de bijzondere
bevoegdheid inzake discriminatie zoals bedoeld in paragraaf 1, verboden in het kader van hun opdracht
strafbare feiten te plegen.
§ 3. Blijven vrij van straf, de sociaal inspecteurs die, in het kader van hun opdracht en met het oog op het
welslagen ervan of ter verzekering van hun eigen veiligheid, strikt noodzakelijke strafbare feiten plegen met het
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uitdrukkelijk
voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.
Die strafbare feiten mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor de opsporingsmethode wordt aangewend en
moeten noodzakelijkerwijs evenredig zijn met het nagestreefde doel.
Blijft vrij van straf de magistraat die machtiging verleent aan een sociaal inspecteur tot het plegen van strafbare
feiten in het kader van de uitoefening van de bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie zoals bedoeld in
paragraaf 1.
§ 4. De uitoefening van de bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie zoals bedoeld in § 1 kan slechts
gebeuren na een schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings. Dit
akkoord heeft eveneens betrekking op de strikt noodzakelijke strafbare feiten en de machtiging daartoe, zoals
bedoeld in § 3.
Alle acties ondernomen tijdens de opsporing en de resultaten ervan worden opgetekend in een verslag en
worden meegedeeld aan de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.
§ 5. De betrokken persoon of personen waarbij vaststellingen worden gedaan, mogen niet worden
geprovoceerd in de zin van het artikel 30 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.
De opsporingsmethode moet zich beperken tot het creëren van de gelegenheid om een discriminerende
praktijk aan het licht te brengen. Deze bevoegdheid kan enkel worden uitgeoefend indien het voor de uitoefening
van het toezicht noodzakelijk is om de reële omstandigheden die gelden voor gewone klanten, potentiële klanten,
werknemers of potentiele werknemers te kunnen vaststellen en indien deze vaststellingen niet op een andere
manier kunnen gebeuren. Zij mag niet tot gevolg hebben dat een discriminerende praktijk gecreëerd wordt terwijl
er geen ernstige aanwijzing was van praktijken die men kan bestempelen als directe of indirecte discriminatie.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-01-15/02, art. 32, 026; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
Afdeling 3. - De bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van gezondheid en veiligheid van de
werknemers in het bijzonder
Art. 43. Passende preventiemaatregelen
De sociaal inspecteurs zijn bevoegd om de passende maatregelen voor te schrijven waarmee de gevaren voor
de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op de arbeidsplaatsen of andere plaatsen die aan hun
toezicht onderworpen zijn, kunnen worden voorkomen en waarmee de gebreken of vormen van hinder die zij
vaststellen en als een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers beschouwen, kunnen
worden bestreden of weggewerkt.
De sociaal inspecteurs mogen tijdens de uitoefening van hun opdracht bevelen dat, met het oog op het
voorkomen van de gevaren en het verhelpen van de in het eerste lid bedoelde gebreken of vormen van hinder,
de nodige wijzigingen worden aangebracht binnen een termijn die zij bepalen, of zonder uitstel indien het
vastgestelde gevaar hun dreigend lijkt.
Art. 44. Specifieke verboden
De sociaal inspecteurs mogen, wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers zulks vereist, tijdelijk
of definitief verbod opleggen om :
1° aanwezig te zijn op een arbeidsplaats of op een andere plaats die aan hun toezicht onderworpen is, dan wel
de toegang daartoe aan alle of aan bepaalde werknemers te verlenen;
2° gebruik te maken van enigerlei uitrustingen, installaties, machines of materieel of die in gebruik te houden;
3° bepaalde gevaarlijke stoffen of preparaten, de bronnen van risico's voor infectie, aan te wenden;
4° bepaalde productieprocessen toe te passen dan wel bepaalde gevaarlijke producten of afvalstoffen te
bewaren;
5° incorrecte methoden te gebruiken voor identificatie van risico's die aan gevaarlijke stoffen, preparaten of
afvalstoffen te wijten zijn.
Art. 45. Bevel om bijzondere maatregelen in te voeren
§ 1. De sociaal inspecteurs mogen bevelen om organisatorische maatregelen te treffen met betrekking tot de
interne diensten voor preventie en bescherming op het werk, die opgericht moeten worden met toepassing van
de reglementering inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wanneer zij vaststellen
dat de organisatorische maatregelen die moeten getroffen worden in het kader van deze reglementering niet of
slechts gedeeltelijk zijn getroffen en hierdoor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers onmiddellijk of
op termijn in gevaar kan worden gebracht.
Zij mogen de termijn bepalen waarbinnen de organisatorische maatregelen moeten worden getroffen.
§ 2. De sociaal inspecteurs mogen bevelen om maatregelen te treffen, organisatorische maatregelen
inbegrepen, die door preventieadviseurs van interne of externe diensten voor preventie en bescherming op het
werk aan de werkgevers zijn aanbevolen om de veiligheid of de gezondheid van de werknemers te waarborgen,
wanneer zij vaststellen dat deze werkgevers de aanbevolen maatregelen niet of slechts gedeeltelijk treffen en
indien zij ingevolge deze onthouding, de reglementering inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk overtreden.
Zij mogen eveneens bevelen om alternatieve maatregelen te treffen die tot een resultaat leiden dat ten minste
evenwaardig is wat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers betreft.
Zij mogen de termijn bepalen waarbinnen de organisatorische maatregelen moeten worden getroffen.
§ 3. De sociaal inspecteurs mogen bevelen om maatregelen te treffen, organisatorische maatregelen
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inbegrepen,
werk heeft opgericht of geen beroep doet op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
terwijl hij hiertoe verplicht was en deze nalatigheid de veiligheid of de gezondheid van de werknemers in het
gedrang brengt.
Zij kunnen, vooraleer die maatregelen te bevelen, aan de werkgever de verplichting opleggen een interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk op te richten of een beroep te doen op een externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk, binnen de termijn die zij bepalen.
Art. 46. Bevel tot stopzetting van de arbeid
De sociaal inspecteurs mogen :
1° de stopzetting bevelen van iedere arbeid in een arbeidsplaats of op een andere plaats die aan hun toezicht
onderworpen is, wanneer de gezondheid of de veiligheid van de werknemers zulks vereist;
2° de stopzetting bevelen van iedere arbeid waarvoor, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving waarop zij
toezicht uitoefenen, organisatorische maatregelen moeten worden getroffen, wanneer deze maatregelen niet
werden getroffen en hierdoor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers onmiddellijk of op termijn in
gevaar kunnen worden gebracht.
Deze stopzetting wordt bevolen in afwachting dat de personen die hiertoe verplicht zijn, de bedoelde
maatregelen hebben genomen.
Art. 47. Ontruimingsbevel
De sociaal inspecteurs mogen iedere arbeidsplaats of iedere andere plaats die aan hun toezicht onderworpen is
onmiddellijk laten ontruimen, wanneer het gevaar hun dreigend lijkt.
Art. 48. Verzegeling
De sociaal inspecteurs mogen arbeidsplaatsen, andere plaatsen die aan hun toezicht onderworpen zijn,
uitrustingen, installaties, machines, materieel, toestellen, producten of fabricageafval verzegelen, wanneer het
gevaar hun dreigend lijkt.
Art. 49.Maatregelen ten opzichte van de zelfstandigen
De sociaal inspecteurs mogen de acties opgesomd in de artikelen 43, 44, 46, eerste lid, 1°, 47 en 48
ondernemen ten aanzien van de zelfstandigen die op een zelfde arbeidsplaats [1 samen]1 met werknemers
bedrijvig zijn en die daardoor verplichtingen hebben met toepassing van de reglementering inzake het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 57, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 3/1. [1 - Bijzondere bevoegdheid van de sociaal inspecteurs op het vlak van de betaling van het loon
door de werkgever.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 74, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 49/1. [1 Schriftelijke kennisgeving van een zwaarwichtige inbreuk door de werkgever op zijn verplichting om
tijdig het loon te betalen.
De sociaal inspecteurs kunnen de in artikel 35/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers bedoelde opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers, schriftelijk in kennis stellen
van de omstandigheid dat hun aannemers of de na deze aannemers komende onderaannemers, op
zwaarwichtige wijze tekortschieten in hun verplichting het aan hun werknemers verschuldigde loon tijdig te
betalen.
Deze kennisgeving vermeldt :
1° het aantal en de identiteit van de werknemers waarvan de inspectie heeft vastgesteld dat zij prestaties
hebben geleverd in het raam van werken die de bestemmeling van de kennisgeving hetzij rechtstreeks, hetzij via
intermediaire aannemers of onderaannemers laat uitvoeren;
2° het loon waarop de betrokken werknemers recht hebben ten laste van de werkgever;
3° het gedeelte van het loon waarop de werknemers recht hebben, dat niet werd betaald door de werkgever
gedurende de voorafgaande betaalperiode;
4° het gemiddeld aantal werknemers die op het ogenblik van de kennisgeving worden tewerkgesteld door de
aannemer of de onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft;
5° het door de Koning bepaalde minimumloon zoals bepaald in artikel 35/3, § 3, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
6° het in artikel 35/3, § 3, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, bedoelde percentage;
7° de periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt.
Een afschrift van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving wordt overgezonden aan de aannemer of de
onderaannemer waarop deze kennisgeving betrekking heeft.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 75, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
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Afdeling 3/2. [1 Bijzondere bevoegdheid van de sociaal inspecteurs op het vlak van de tewerkstelling van een
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land in België]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 29, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 49/2. [1 Schriftelijke kennisgeving van een tewerkstelling van een illegaal verblijvende onderdaan van een
derde land in België
De sociaal inspecteurs kunnen de aannemers bedoeld in artikel 35/9 en 35/10 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, schriftelijk in kennis stellen dat hun rechtstreekse of
onrechtstreekse onderaannemer, een of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
De sociaal inspecteurs kunnen de opdrachtgevers bedoeld in artikel 35/11 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, schriftelijk in kennis stellen dat hun aannemer of
onderaannemer, een of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
Deze kennisgeving vermeldt :
1° het aantal en de identiteit van de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen waarvan de inspectie
heeft vastgesteld dat zij prestaties hebben geleverd in het raam van de activiteiten die de bestemmeling van de
kennisgeving laat uitvoeren;
2° de identiteit en het adres van de werkgever die de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen bedoeld
in het derde lid, 1°, heeft tewerkgesteld;
3° de plaats waar de illegaal verblijvende onderdanen van derde landen de prestaties bedoeld in het derde lid,
1°, hebben geleverd;
4° de identiteit en het adres van de bestemmeling van de kennisgeving.
Een afschrift van deze kennisgeving wordt door de sociaal inspecteurs overgezonden aan de werkgever die de
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen bedoeld in de bepaling onder 1° heeft tewerkgesteld]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 30, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Afdeling 3/3. [1 - Bijzondere bevoegdheid van de sociaal inspecteurs op het vlak van de bijzondere hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant in geval van activiteiten in de bouwsector]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 25, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 49/3. [1 Schriftelijke kennisgeving op het vlak van de bijzondere hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtstreekse contractant in geval van activiteiten in de bouwsector.
De sociaal inspecteurs kunnen de opdrachtgevers bedoeld in artikel 35/6/3, § 1, van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, schriftelijk in kennis stellen dat hun aannemer zijn
verplichting niet nakomt om het verschuldigd loon te betalen aan de werknemers van deze aannemer.
De sociaal inspecteurs kunnen, naargelang het geval, de aannemers en de intermediaire aannemers bedoeld in
artikel 35/6/3, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers,
schriftelijk in kennis stellen dat hun rechtstreekse onderaannemers hun verplichting niet nakomen om het
verschuldigd loon te betalen aan de werknemers van deze onderaannemers.
Deze kennisgeving vermeldt :
1° het aantal en de identiteit van de werknemers waarvan de sociaal inspecteurs hebben vastgesteld dat zij
prestaties hebben geleverd in het raam van de activiteiten in de bouwsector die, naargelang het geval :
- de opdrachtgever, die de kennisgeving heeft ontvangen, rechtstreeks laat uitvoeren via zijn aannemer die
werkgever is van voormelde werknemers;
- de aannemer of de intermediaire aannemer, die de kennisgeving heeft ontvangen, rechtstreeks laat uitvoeren
via zijn onderaannemer die werkgever is van voormelde werknemers;
2° de identiteit en het adres van, naargelang het geval, de tewerkstellende aannemer of onderaannemer
bedoeld in 1° die zijn verplichting niet is nagekomen om het verschuldigd loon te betalen aan zijn werknemers;
3° het loon waarop de betrokken werknemers recht hebben ten laste van hun werkgever maar dat niet werd
uitbetaald door deze werkgever;
4° de plaats of de plaatsen waar de activiteiten in de bouwsector worden uitgevoerd door de werknemers
bedoeld in 1° ;
5° de identiteit en het adres van de opdrachtgever, de aannemer of de intermediaire aannemer, die de
kennisgeving heeft ontvangen.
Een afschrift van deze kennisgeving wordt overgezonden aan de bij deze kennisgeving betrokken werkgever.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 26, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Afdeling 4. - Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
Art. 50. Aanwijzing
De door de Koning aangewezen sociaal inspecteurs worden bekleed met de hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur.
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de voorwaarden betreffende de ervaring en de opleiding van deze sociaal inspecteurs.
Art. 51. Bevoegdheden van sociaal inspecteurs officier van gerechtelijke politie
De bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de
arbeidsauditeur, toegekend aan de door de Koning aangewezen sociaal inspecteurs, kunnen slechts worden
uitgeoefend met het oog op de opsporing en vaststelling van de inbreuken bedoeld in dit Wetboek en in de
artikelen 433quinquies tot 433octies van het Strafwetboek en in de artikelen 77bis tot 77quinquies van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.
Art. 52. Eedaflegging
Om hun bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie te kunnen uitoefenen, leggen de sociaal inspecteurs
bedoeld in artikel 50, in handen van de procureur-generaal van het rechtsgebied van hun woonplaats, de eed af
in de volgende bewoordingen :
" Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische
volk en het mij opgedragen ambt trouw waar te nemen. ".
Zij kunnen hun bevoegdheden buiten het rechtsgebied van hun woonplaats uitoefenen.
HOOFDSTUK 3. - Beroep tegen de door de sociaal inspecteurs genomen maatregelen
Art. 53.Formele garanties
§ 1. De inbeslagnemingen en de verzegelingen verricht op basis van de artikelen 35 en 38 en de maatregelen
genomen door de sociaal inspecteurs ter uitvoering van de artikelen 31, 37, en 43 tot 49 moeten het voorwerp
uitmaken van een schriftelijke vaststelling.
De in artikel 28, § 3, bedoelde opsporingsmaatregelen en, in voorkomend geval, de onderzoeksmaatregelen die
er uit voortvloeien en welke op die plaats worden uitgevoerd, moeten eveneens het voorwerp uitmaken van een
schriftelijke vaststelling.
§ 2. De schriftelijke vaststelling wordt persoonlijk overhandigd aan de werkgever, zijn aangestelde [1 , zijn
lasthebber of de zelfstandige]1, die tekent voor ontvangst.
Indien de werkgever, zijn aangestelde [1 , zijn lasthebber of de zelfstandige]1 niet aanwezig is, wordt de
schriftelijke vaststelling onmiddellijk achtergelaten. Binnen een termijn van veertien dagen wordt tevens bij een ter
post aangetekende brief met ontvangstbewijs een kopie verstuurd naar de werkgever, zijn aangestelde [1 , zijn
lasthebber of de zelfstandige]1.
§ 3. Het in § 1 bedoelde geschrift moet minstens vermelden :
1° de datum en het uur waarop de maatregelen zijn genomen;
2° de identiteit van de sociaal inspecteurs, de hoedanigheid waarin zij optreden en de administratie waartoe zij
behoren;
3° de genomen maatregelen;
4° de weergave van de tekst van de artikelen 209 en 210;
5° de rechtsmiddelen tegen de maatregelen, het bevoegde gerechtelijk arrondissement en de weergave van de
tekst van artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht;
6° de overheidsinstelling die in geval van beroep moet worden gedagvaard.
Wanneer de maatregelen bedoeld in het eerste lid, 3°, betrekking hebben op de in artikel 28, § 3, bedoelde
opsporingsmaatregelen en, in voorkomend geval, op de onderzoeksmaatregelen die eruit voortvloeien en welke
op die plaats werden uitgevoerd, bevat de beschrijving onder meer de volgende gegevens :
1° de beschrijving van de plaats of de plaatsen waar deze opsporings- of onderzoeksmaatregelen hebben
plaats gevonden;
2° de wetgeving waarop toezicht wordt uitgeoefend en waarop zich een inbreuk heeft voorgedaan of mogelijk
heeft voorgedaan die deze opsporings- of onderzoeksmaatregelen noodzakelijk maakt;
3° de lijst van de informatiedragers bedoeld in artikel 28, § 1, die werden opgespoord en, in voorkomend geval,
die ter plaatse werden onderzocht;
4° de beschrijving van de feiten waaruit blijkt dat de bedoelde opsporingsmaatregelen of
onderzoeksmaatregelen zijn gebeurd in de gevallen en onder de voorwaarden bedoeld bij artikel 28, § 3;
5° de verantwoording van het feit dat het met de bedoelde opsporings- of onderzoeksmaatregelen beoogde
resultaat niet kon worden bereikt met andere, minder ingrijpende maatregelen.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 4, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
HOOFDSTUK 4. - Overlegging en mededeling van de gegevens
Art. 54. Mededeling van inlichtingen door de sociaal inspecteurs aan andere administraties
Wanneer zij zulks nodig achten, delen de sociaal inspecteurs de inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek
hebben ingewonnen mee aan de openbare en aan de meewerkende instellingen van sociale zekerheid, aan de
sociaal inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op een
andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de mate dat die inlichtingen
laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de
toepassing van een andere wetgeving.
Deze inlichtingen moeten verplicht worden meegedeeld wanneer de openbare instellingen van sociale zekerheid,
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de toepassing van een andere wetgeving erom verzoeken.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de
rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.
Inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts worden meegedeeld of
gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim.
Art. 55. Mededeling van inlichtingen aan de sociaal inspecteurs door andere administraties
Onverminderd artikel 44/1 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zijn alle diensten van de Staat,
met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, de provincies, de
gemeenten, de verenigingen waartoe ze behoren, de openbare instellingen die ervan afhangen, alsmede van alle
openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, gehouden aan de sociaal inspecteurs, op hun
verzoek, alle inlichtingen te geven die laatstgenoemden nuttig achten voor het toezicht op de naleving van de
wetgeving waarmee zij belast zijn, alsmede gelijk welke informatiedragers ter inzage over te leggen en kopieën
ervan te verstrekken onder gelijk welke vorm.
Alle voornoemde diensten zijn verplicht die inlichtingen en die kopieën kosteloos te verstrekken.
Een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, bedoeld bij artikel 92bis, §
1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, regelt de mededeling van
inlichtingen aan de sociaal inspecteurs door de diensten van de gemeenschappen en de gewesten, de kosten die
er betrekking op hebben, alsmede andere vormen van wederzijdse bijstand en samenwerking.
De inlichtingen en informatiedragers verzameld tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke
overheid mogen evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke machtiging van de rechterlijke overheid.
Art. 56. Gebruikmaking van inlichtingen die verkregen zijn van andere administraties of inspectiediensten
De openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid, de sociaal inspecteurs, de sociaal inspecteurs
van de andere inspectiediensten, alsook alle ambtenaren belast met het toezicht op een andere wetgeving,
mogen de inlichtingen verkregen op grond van respectievelijk artikelen 54 of 55 gebruiken voor de uitoefening
van alle opdrachten betreffende het toezicht waarmee ze belast zijn.
Art. 57. Gegevensuitwisseling en andere vormen van samenwerking met de arbeidsinspecties van de andere
lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Staten die Verdrag nr. 81 van de Internationale
Arbeidsorganisatie betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel niet hebben ondertekend
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie, waar het Verdrag nr.
81 betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel, goedgekeurd bij de wet van 29 maart 1957,
gelding heeft, mogen de sociaal inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de
uitoefening van het toezicht waarmee elk van hen belast is.
Van de inlichtingen die van de arbeidsinspecties van de andere lidstaten van de Internationale
Arbeidsorganisatie worden verkregen, wordt op dezelfde wijze gebruik gemaakt als van de soortgelijke
inlichtingen die de sociaal inspecteurs rechtstreeks inzamelen.
De inlichtingen ten behoeve van de arbeidsinspecties van die lidstaten worden op dezelfde wijze ingezameld
door de sociaal inspecteurs als de soortgelijke inlichtingen die zij inzamelen voor de uitoefening van het toezicht
waarmee zij zelf belast zijn.
De administraties waartoe de sociaal inspecteurs behoren kunnen eveneens, ter uitvoering van een akkoord dat
met de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie wordt gesloten, op het
nationale grondgebied de aanwezigheid toestaan van ambtenaren van de arbeidsinspectie van die lidstaat om alle
inlichtingen in te zamelen die van nut kunnen zijn voor de uitoefening van het toezicht waarmee laatstgenoemden
belast zijn.
De inlichtingen die door een sociaal inspecteur in het buitenland worden ingezameld in het kader van een
akkoord dat met een lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie is gesloten, kunnen in dezelfde
voorwaarden worden gebruikt als de inlichtingen die hier te lande door de sociaal inspecteurs worden
ingezameld.
Ter uitvoering van een dergelijk akkoord kunnen de administraties waartoe de sociaal inspecteurs behoren met
de arbeidsinspecties van de andere lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie bedoeld in het eerste lid
eveneens overgaan tot andere vormen van wederzijdse bijstand en samenwerking.
Het bepaalde in het eerste tot zesde lid is tevens van toepassing op de akkoorden gesloten inzake uitwisseling
van gegevens tussen de bevoegde Belgische autoriteiten en de bevoegde autoriteiten van de Staten die het
Verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel, goedgekeurd bij de wet van 29
maart 1957, niet hebben ondertekend.
HOOFDSTUK 5. - Plichten van de sociaal inspecteurs
Art. 58.Vertrouwelijkheid van de gegevens
De sociaal inspecteurs moeten de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter te verzekeren van
de sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan ze kennis hebben gekregen in de uitoefening van hun
opdracht en om te verzekeren dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun
toezichtopdracht.
[1 ...]1
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Art. 59. Geheimhoudingsplicht
Behoudens uitdrukkelijke machtiging van de indiener van een klacht of van een aangifte betreffende een inbreuk
op de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, mogen de sociaal inspecteurs in geen enkel
geval, zelfs niet voor de rechtbanken, de naam van de indiener van deze klacht of van deze aangifte bekend
maken.
Het is hun eveneens verboden aan de werkgever of aan zijn vertegenwoordiger te onthullen dat ingevolge een
klacht of een aangifte een onderzoek werd ingesteld.
Art. 60. Integriteitsplicht van de sociaal inspecteurs
De sociaal inspecteurs mogen geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen
of instellingen waarop zij toezicht dienen uit te oefenen.
Art. 61. Voorschriften inzake de plichtenleer
De sociaal inspecteurs dienen bij het uitvoeren van hun toezichtopdracht de voorschriften inzake de plichtenleer
in acht te nemen.
De Koning bepaalt deze voorschriften van de plichtenleer, na advies van de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst, bedoeld in artikel 3.
TITEL 3. - Processen-verbaal
HOOFDSTUK 1. - Processen-verbaal van verhoor
Art. 62. Het verhoor
Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden verhoord, worden ten minste de
volgende regels in acht genomen :
1° ieder verhoor begint met de mededeling aan de ondervraagde persoon dat :
a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden genoteerd in
de gebruikte bewoordingen;
b) hij kan vragen dat iedere maatregel behorende tot de bevoegdheid van de sociaal inspecteurs krachtens dit
Wetboek wordt verricht;
c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt;
2° eenieder die wordt ondervraagd, mag gebruik maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat daardoor
het verhoor wordt uitgesteld. Hij mag, tijdens de ondervraging of later, eisen dat deze documenten bij het
proces-verbaal van verhoor worden gevoegd;
3° het proces-verbaal vermeldt nauwkeurig het tijdstip waarop het verhoor wordt aangevat, eventueel
onderbroken en hervat, alsook beëindigd. Het vermeldt nauwkeurig de identiteit van de personen die in het
verhoor, of in een gedeelte daarvan, tussenkomen, en het tijdstip van hun aankomst en vertrek. Het vermeldt
ook de bijzondere omstandigheden en alles wat op de verklaring of de omstandigheden waarin zij is afgelegd, een
bijzonder licht kan werpen.
Aan het einde van het verhoor geeft men de ondervraagde persoon het proces-verbaal van zijn verhoor te
lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verklaringen wil
verbeteren of daaraan iets wil toevoegen.
Indien de ondervraagde persoon zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, wordt
ofwel een beroep gedaan op een beëdigde tolk, ofwel worden zijn verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel wordt
hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren. Zo het verhoor plaatsheeft met bijstand van een tolk worden diens
identiteit en hoedanigheid vermeld.
Het proces-verbaal van verhoor geeft de tekst van dit artikel weer.
Art. 63. Overhandiging van een kopie van de tekst van het verhoor aan de gehoorde persoon
Onverminderd de bepalingen in bijzondere wetten delen de sociaal inspecteurs die een persoon ondervragen,
deze persoon mee dat hij kosteloos een kopie van de tekst van zijn verhoor kan verkrijgen.
Deze kopie wordt hem onmiddellijk of binnen de maand overhandigd of toegezonden.
Evenwel kan de door de Koning aangewezen ambtenaar, met een met redenen omklede beslissing, het tijdstip
van deze mededeling uitstellen voor een eenmalig hernieuwbare termijn van ten hoogste drie maanden. Deze
beslissing wordt opgenomen in het dossier.
Het proces-verbaal van verhoor geeft de tekst van dit artikel weer.
HOOFDSTUK 2. - Processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
Art. 64. Proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
Ieder proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op de bepalingen van dit Wetboek bevat minstens de
volgende gegevens :
1° de identiteit van de verbaliserende ambtenaar;
2° de bepaling waaraan de verbaliserende ambtenaar zijn bevoegdheid tot optreden ontleent;
3° de plaats en de datum van de inbreuk;
4° de identiteit van de vermoedelijke dader en van de betrokkenen;
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5° de wetsbepaling
6° een beknopt relaas van de feiten met betrekking tot de gepleegde inbreuken;
7° de datum en de plaats van opmaak van het proces-verbaal, het eventuele verband met andere processenverbaal, en, in voorkomend geval, de inventaris van de bijlagen.
De Koning kan algemene vormregels opstellen die toepasselijk zijn voor de processen-verbaal tot vaststelling
van een inbreuk.
Art. 65. Mededeling van het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
Het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt aan het openbaar ministerie overgezonden.
Een exemplaar van het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op de bepalingen van dit Wetboek wordt
bezorgd aan de bevoegde administratie, bedoeld in artikel 70.
Een afschrift wordt bezorgd aan de vermoedelijke dader van de inbreuk alsook eventueel aan zijn werkgever. Bij
gebrek aan een afschrift kunnen zij daarvan te allen tijde afschrift krijgen hetzij bij de overheid die het procesverbaal heeft opgesteld, hetzij bij de bevoegde administratie.
Art. 66. Bijzondere bewijskracht van de processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de sociaal inspecteurs hebben bewijskracht tot het tegendeel
bewezen is, voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de vermoedelijke dader van de inbreuk
en, in voorkomend geval, van zijn werkgever binnen een termijn van veertien dagen die aanvangt de dag na de
vaststelling van de inbreuk.
Wanneer de vermoedelijke dader van de inbreuk of de werkgever niet kan worden geïdentificeerd op de dag
van de vaststelling van de inbreuk begint de termijn van veertien dagen te lopen op de dag waarop de sociaal
inspecteurs de vermoedelijke dader van de inbreuk met zekerheid konden identificeren.
Wanneer de vervaldag, die inbegrepen is in die termijn, een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt
deze verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Voor de toepassing van de termijn bedoeld in het eerste lid, vormen het geven van een waarschuwing, het
verlenen van een termijn om aan de voorschriften te voldoen of het nemen van maatregelen bedoeld in de
artikelen 22 tot 49, geen vaststelling van de inbreuk.
Art. 67. Draagwijdte van de bijzondere bewijskracht
De materiële vaststellingen die gedaan zijn in een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk door de sociaal
inspecteurs van een inspectiedienst kunnen met hun bewijskracht gebruikt worden door de sociaal inspecteurs
van dezelfde dienst, van andere inspectiediensten of door de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de
naleving van een andere wetgeving.
TITEL 4. - Vervolging van de inbreuken
HOOFDSTUK 1. - De verschillende regels voor de vervolging van de inbreuken
Art. 68. Vervolging vanwege het openbaar ministerie
Onverminderd de rechten van de burgerlijke partij, kunnen de inbreuken die bestraft worden met een sanctie
van niveau 2, 3 of 4 en vermeld zijn in Boek 2 op initiatief van het openbaar ministerie aanleiding geven tot
strafvervolging voor de correctionele rechtbank, tot een minnelijke schikking, tot een bemiddeling in strafzaken
bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering of ten slotte ook tot de in artikel 138bis, § 2, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering.
Art. 69. Vervolging vanwege de bevoegde administratie
De inbreuken die bestraft worden met een sanctie van niveau 1 en vermeld zijn in Boek 2 kunnen op initiatief
van de bevoegde administratie aanleiding geven tot een administratieve geldboete, een schuldigverklaring of een
klassering zonder gevolg.
De bevoegde administratie beschikt over dezelfde bevoegdheden wanneer het openbaar ministerie afziet van
vervolging van de dader van een inbreuk die bestraft wordt met een sanctie van niveau 2, 3 of 4 en die vermeld
is in Boek 2.
Art. 70. Bevoegde administratie
De Koning wijst, op de voordracht van de bevoegde ministers, de bevoegde administratie en de ambtenaren
van deze administratie aan die gemachtigd zijn om administratieve geldboeten op te leggen.
Art. 71. Voorrang van de strafvervolging
De strafvervolging sluit de toepassing van een administratieve geldboete uit, zelfs als ze afgesloten wordt met
een vrijspraak.
De minnelijke schikking, de bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van
strafvordering of de rechtsvordering die uitgaat van het openbaar ministerie krachtens artikel 138bis, § 2, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten eveneens de toepassing van een administratieve geldboete uit.
HOOFDSTUK 2. - Het openbaar ministerie
Art. 72. Kennisgeving van de beslissingen van het openbaar ministerie
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ministerie bezorgt aan de bevoegde administratie een kennisgeving van zijn beslissing om
niet strafvervolging in te stellen, een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel
216ter van het Wetboek van strafvordering voor te stellen of de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering in te stellen.
Wanneer het openbaar ministerie afziet van een strafvervolging in te stellen, een minnelijke schikking of een
bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering voor te stellen of van de
in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering in te stellen, of wanneer
het openbaar ministerie geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de
dag van ontvangst van het proces-verbaal waarin de inbreuk werd vastgesteld, beslist de bevoegde administratie
of de procedure voor de administratieve geldboete moet worden opgestart.
Art. 73. Afschrift van het aanvullend opsporingsonderzoek
Indien het openbaar ministerie afziet van een strafvervolging in te stellen, een minnelijke schikking of een
bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering voor te stellen of van de
in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering in te stellen, bezorgt het
een afschrift van de procedurestukken van het aanvullend opsporingsonderzoek aan de bevoegde administratie.
HOOFDSTUK 3. - Administratieve vervolging
Afdeling 1. - Algemeen
Art. 74. Onafhankelijkheid met betrekking tot het opleggen van administratieve geldboeten en
belangenconflicten
De bevoegde administratie en de ambtenaren die binnen die administratie aangesteld zijn om de administratieve
geldboeten op te leggen, dienen die bevoegdheid uit te oefenen onder voorwaarden die hun onafhankelijkheid en
onpartijdigheid waarborgen.
Deze ambtenaren mogen geen beslissing nemen in een dossier waarin ze reeds zijn opgetreden in een andere
hoedanigheid, noch rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of instellingen die
betrokken zijn in de procedure.
Art. 75. De griffie van de administratieve geldboeten
De bevoegde administratie beschikt over een griffie.
De Koning bepaalt de taken en nadere regels voor haar werking.
Afdeling 2. - Bevoegdheden van de bevoegde administratie
Art. 76. Bijkomende inlichtingen
De bevoegde administratie kan van de bevoegde ministers, overheidsinstellingen of overheidsdiensten de
noodzakelijke administratieve inlichtingen vragen om te kunnen beschikken over alle elementen die haar in staat
moeten stellen om met volledige kennis van zaken een beslissing te nemen over het gevolg dat aan het dossier in
behandeling moet worden gegeven.
Daartoe moeten alle overheidsdiensten met inbegrip van de parketten, de griffies van hoven en rechtbanken, de
sociale inspecties en de politie, alle diensten van de provincies, agglomeraties, gemeentefederaties, gemeenten,
verenigingen waartoe ze behoren, de overheidsinstellingen die ervan afhangen, alsook alle openbare en
meewerkende instellingen van sociale zekerheid, ingaan op het verzoek van de bevoegde administratie om haar
alle inlichtingen te verstrekken en haar kopieën te bezorgen, in eender welke vorm, van alle informatiedragers om
te beschikken over alle elementen die haar in staat moeten stellen om met volledige kennis van zaken te beslissen
over het gevolg dat aan het dossier in behandeling moet worden gegeven.
De voornoemde diensten zijn verplicht om de inlichtingen en afschriften kosteloos te bezorgen.
Een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen en gewesten, zoals bedoeld in artikel 92bis,
§ 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, regelt de mededeling van
inlichtingen aan de bevoegde administratie door de diensten van de gemeenschappen en gewesten, alsmede de
kosten die er betrekking op hebben.
De inlichtingen verkregen tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke overheid mogen
evenwel enkel worden meegedeeld met de uitdrukkelijke machtiging van de rechterlijke overheid.
Afdeling 3. - Verweermiddelen
Art. 77. Uitnodiging tot indiening van verweermiddelen
De overtreder wordt bij een ter post aangetekende brief verzocht zijn verweermiddelen in te dienen. Deze brief
vermeldt de volgende gegevens :
1° de referenties van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk en houdende het relaas van de feiten
die aan de basis liggen van de aanvang van de procedure;
2° het recht van de overtreder om zijn verweermiddelen schriftelijk of mondeling in te dienen binnen een termijn
van dertig dagen te rekenen van de dag van de kennisgeving, namelijk op de dag dat de aangetekende brief door
de postdiensten aangeboden is aan de geadresseerde in persoon, op zijn hoofdverblijfplaats of op de
maatschappelijke zetel;
3° het recht om zich te laten bijstaan door een raadsman;
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4° het adres
van de bevoegde administratie waar de overtreder zijn dossier kan inzien, alsmede de 34
openingsuren gedurende welke hij hiervoor bij de bevoegde administratie terecht kan;
5° het recht van de overtreder of van zijn raadsman op een afschrift van het dossier;
6° de adressen en openingsuren van de gewestelijke kantoren van de administraties die belast zijn met het
toezicht op de desbetreffende wetgeving, met het oog op de indiening van de verweermiddelen;
7° het postadres en het e-mailadres van de bevoegde administratie alsook de openingsuren ervan, met het oog
op de indiening van de verweermiddelen.
Indien de overtreder verzuimd heeft om de aangetekende brief bij de post af te halen binnen de vastgestelde
termijn, kan de bevoegde administratie hem bij gewone brief, ter informatie, nog een tweede uitnodiging
toesturen om zijn verweermiddelen in te dienen.
Deze tweede uitnodiging doet geen nieuwe termijn van dertig dagen lopen voor de indiening van
verweermiddelen.
Art. 78. Indiening van de verweermiddelen
De verweermiddelen kunnen schriftelijk, inbegrepen via e-mail, worden ingediend.
Ze kunnen ook mondeling worden ingediend, hetzij bij de bevoegde administratie, hetzij bij één van de
gewestelijke kantoren van de administraties die belast zijn met het toezicht op de desbetreffende wetgeving.
Deze laatsten bezorgen deze onverwijld aan de bevoegde administratie na er akte te hebben van genomen.
Art. 79. Inzage van het dossier
De bevoegde administratie stelt het dossier met betrekking tot de inbreuken welke aanleiding kunnen geven tot
een administratieve geldboete ter beschikking van de overtreder of diens raadsman, zodat hij het kan raadplegen
op de griffie en, op diens verzoek, geeft zij toelating om een kopie te maken van de stukken van het dossier.
Artikel 460ter van het Strafwetboek is toepasselijk op de overtreder die gelijkgesteld wordt met de
inverdenkinggestelde met het oog op de toepassing van die bepaling.
De kosten van de kopieën zijn ten laste van de overtreder. Het tarief wordt vastgesteld door de Koning.
Art. 80. Vertegenwoordiging bij de bevoegde administratie door een afgevaardigde van een representatieve
organisatie
De afgevaardigde van een representatieve organisatie van werknemers die een schriftelijke volmacht heeft, kan
de arbeider of de bediende bij de bevoegde administratie vertegenwoordigen en in zijn naam alle handelingen
verrichten die bij deze vertegenwoordiging horen.
Afdeling 4. - Beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete
Art. 81. Verjaringstermijn
De administratieve geldboete kan niet meer worden opgelegd vijf jaar na de feiten.
De daden van onderzoek of van vervolging, met inbegrip van de kennisgevingen van de beslissingen van het
openbaar ministerie omtrent het al dan niet instellen van strafvervolging en het verzoek ten aanzien van de
overtreder om verweermiddelen in te dienen, verricht binnen de in het eerste lid gestelde termijn, stuiten evenwel
de loop ervan. Met die daden vangt een nieuwe termijn van gelijke duur aan, zelfs ten aanzien van personen die
daarbij niet betrokken waren.
Art. 82. Inachtneming van de termijn om verweermiddelen in te dienen
De administratieve geldboete mag niet worden opgelegd vóór het eind van de termijn vermeld in artikel 77, of
vóór het schriftelijk of mondeling verweer van de overtreder, wanneer dit wordt ingediend vóór het einde van de
voormelde termijn.
Art. 83. Redelijke termijn
Indien de duur van de vervolging door de bevoegde administratie de redelijke termijn overschrijdt, kan deze zich
beperken tot een eenvoudige schuldigverklaring of een administratieve geldboete opleggen die lager is dan het
wettelijk minimum.
Art. 84. Beslissing
De beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete is met redenen omkleed. Ze omvat onder andere
de overwegingen die feitelijk en rechtens aan de basis liggen van de beslissing, enerzijds als antwoord op de
ingediende verweermiddelen en anderzijds als motivering voor het bedrag van de administratieve geldboete.
Ze omvat daarenboven inzonderheid de volgende elementen :
1° de bepalingen die de rechtsgrond ervan uitmaken;
2° de referenties van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk en houdende het relaas van de feiten
die aan de basis lagen van de aanvang van de procedure;
3° de datum van het verzoek tot indiening van de verweermiddelen;
4° het bedrag van de administratieve geldboete;
5° de bepalingen van artikel 88, eerste en tweede lid, met betrekking tot de betaling van de geldboete;
6° de bepaling van artikel 3 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het Sociaal strafrecht
betreffende het beroep tegen de beslissing.
Art. 85. Kennisgeving van de beslissing
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De beslissing
wordt aan de overtreder ter kennis gebracht bij een ter post aangetekende brief overeenkomstig
artikel 77, samen met een verzoek tot betaling van de boete binnen de termijn bepaald bij artikel 88.
De kennisgeving doet de strafvordering vervallen.
Indien de overtreder verzuimd heeft de aangetekende brief bij de post af te halen binnen de vastgestelde
termijn, kan de bevoegde administratie hem ter informatie bij gewone brief een afschrift van de beslissing
toezenden.
Art. 86. Uitvoerbare kracht
De beslissing heeft uitvoerbare kracht.
Afdeling 5. - Beroep
Art. 87. Bewijslast
De regels inzake bewijslast die gelden voor de strafrechtspleging zijn van toepassing op de beroepsprocedure
voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof.
Afdeling 6. - Betaling van de administratieve geldboete
Art. 88. Betalingstermijn en betalingswijze
De administratieve geldboete moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden, die ingaat op de dag
van de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete of op de dag waarop de
rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
De bevoegde administratie kan evenwel de overtreder op diens verzoek en indien daartoe aanleiding bestaat
een langere termijn toekennen die geenszins de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van de
geldboete zoals bedoeld bij artikel 90 mag overschrijden. In dat geval deelt de bevoegde administratie het
afbetalingsplan schriftelijk mee aan de overtreder.
De administratieve geldboete wordt betaald via storting of overschrijving op de rekening(en) die zijn bepaald
door de Koning.
De Koning kan de betalingsregels voor de opgelegde administratieve geldboeten bepalen.
Art. 89.Invordering
Indien de overtreder in gebreke blijft voor de betaling van de administratieve geldboete, hetzij binnen de termijn
van drie maanden bepaald in artikel 88, hetzij na een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest of het hem
overeenkomstig artikel 88 toegekende afbetalingsplan niet nakomt, maakt de bevoegde administratie de zaak
aanhangig bij [1 de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen]1, met het oog op de invordering van het bedrag van deze geldboete.
Met het oog hierop bezorgt de bevoegde administratie een kopie van de administratieve beslissing en eventueel
van het in kracht van gewijsde gegane vonnis of het arrest, aan de administratie van het kadaster, registratie en
domeinen.
De door de administratie van het kadaster, registratie en domeinen in te stellen vervolgingen gebeuren
overeenkomstig [1 de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949]1.
---------(1)<W 2016-12-11/03, art. 27, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 90. Verjaring van de rechtsvordering tot invordering
De rechtsvordering tot invordering van de administratieve geldboete verjaart tien jaar na de dag waarop geen
beroep meer kan worden aangetekend tegen de beslissing van de bevoegde administratie.
Art. 91. Verval van rechtsvordering van de administratie
Door de betaling van de geldboete vervalt de rechtsvordering van de bevoegde administratie.
Afdeling 7. [1 - Bijzondere bepalingen inzake de grensoverschrijdende handhaving van administratieve financiële
sancties en geldboeten]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 28, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/1. [1 Kennisgeving van de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete aan een in een
andere EU-lidstaat gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de in België geldende regels inzake
detachering van werknemers.
§ 1. De bevoegde administratie kan, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn
2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, bij de bevoegde instantie van een andere
EU-lidstaat een verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete
indienen.
Het moet hierbij gaan om een administratieve geldboete die :
1. door de bevoegde administratie overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek is opgelegd of, in
voorkomend geval, door de arbeidsgerechten is bevestigd;
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2. doorM&D
de bevoegde
gevestigde dienstverrichter overeenkomstig artikel 85 van dit wetboek.
§ 2. De bevoegde administratie dient geen verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een
administratieve geldboete in, indien en zo lang als de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete in
België wordt betwist of aangevochten.
§ 3. De bevoegde administratie doet zonder onnodige vertraging het verzoek tot kennisgeving via het IMIsysteem door middel van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens :
a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor
de identificatie van de geadresseerde;
b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de
toepasselijke regelgeving;
c) het instrument dat de handhaving in België toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten - met
inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard - met betrekking tot de onderliggende vordering en de
administratieve geldboete;
d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de bevoegde administratie en;
e) het doel van de kennisgeving en de termijn waarbinnen de kennisgeving moet worden gedaan.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 29, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/2. [1 Invordering van de administratieve geldboete opgelegd aan een in een andere EU-lidstaat
gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de in België geldende regels inzake detachering van
werknemers.
§ 1. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen kan, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn 2014/67/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, bij de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat een
verzoek tot invordering van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete indienen.
Het moet hierbij gaan om een administratieve geldboete die :
1. door de bevoegde administratie overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek is opgelegd of, in
voorkomend geval, door de arbeidsgerechten is bevestigd;
2. waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld;
3. door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen niet kan worden ingevorderd van de in een andere EU-lidstaat gevestigde dienstverrichter
overeenkomstig artikel 89, derde lid.
§ 2. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen dient geen verzoek tot invordering van een beslissing tot oplegging van een administratieve
geldboete in, indien en zo lang de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, evenals de
onderliggende vordering en/of het instrument dat de handhaving in België toelaat, in België worden betwist of
aangevochten.
§ 3. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen doet zonder onnodige vertraging het verzoek tot invordering via het IMI-systeem door middel
van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens :
a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor
de identificatie van de geadresseerde;
b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de
toepasselijke regelgeving;
c) het instrument dat de handhaving in België toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten - met
inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard - met betrekking tot de onderliggende vordering en de
administratieve geldboete;
d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de bevoegde administratie en van de administratie van
de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen;
e) de datum waarop het vonnis of arrest of de beslissing voor tenuitvoerlegging vatbaar of definitief is
geworden, een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve geldboete, alle gegevens die voor
het handhavingsproces relevant zijn - met inbegrip van het feit of het vonnis of arrest of de beslissing aan de
verweerder(s) betekend is en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van de administratie van de
FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen dat tegen de geldboete
geen beroep meer kan worden aangetekend - evenals de onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek
wordt ingediend, en de verschillende componenten ervan.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 30, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/3. [1 Verzoek van een andere EU-lidstaat tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een
administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter wegens het
niet-naleven van de in de betreffende lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers.
§ 1. De bevoegde administratie neemt, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn
2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, kennis van ieder verzoek van een
bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een
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administratieve
financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter wegens
het
niet-naleven van de in de betreffende lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers.
Het moet hierbij gaan om een administratieve financiële sanctie en/of boete die :
1. overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende lidstaat door een bevoegde instantie is
opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorkomend geval, door arbeidsgerechten is
bevestigd;
2. door de verzoekende instantie van een andere EU-lidstaat niet ter kennis kan worden gebracht aan de in
België gevestigde dienstverrichter overeenkomstig de in die EU-lidstaat geldende nationale wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken.
§ 2. De bevoegde administratie gaat na of :
1. het via het IMI-systeem ontvangen verzoek vergezeld is van de relevante documenten, desgevallend met
inbegrip van het vonnis of arrest of de onherroepelijke beslissing, of een gewaarmerkt afschrift daarvan;
2. deze administratieve financiële sanctie of boete onder de toepassing valt van voormelde richtlijn;
3. het verzoek volledig is, strookt met de onderliggende beslissing en de in artikel 16, leden 1 en 2, van
voormelde richtlijn vermelde gegevens bevat en met name :
a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor
de identificatie van de geadresseerde;
b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de
toepasselijke regelgeving;
c) het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of
documenten - met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard - met betrekking tot de
onderliggende vordering en de administratieve financiële sanctie en/of boete;
d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve
financiële sanctie en/of boete bevoegde instantie en van de bevoegde instantie - als die van de eerstgenoemde
instantie verschilt - waar nadere informatie kan worden verkregen over de administratieve financiële sanctie en/of
boete of over de mogelijkheden om de betalingsverplichting of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten
en;
e) het doel van de kennisgeving en de termijn waarbinnen de kennisgeving moet worden gedaan.
§ 3. In bevestigend geval, gaat zij over tot de kennisgeving van de beslissing bij een ter post aangetekende
brief.
De bevoegde administratie doet de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van een administratieve
financiële sanctie en/of boete, alsmede van de desbetreffende documenten, aan de in België gevestigde
dienstverrichter binnen de maand na ontvangst van het verzoek daartoe van een bevoegde instantie van de
andere EU-lidstaat.
De beslissing die aldus door de bevoegde administratie ter kennis werd gebracht aan de in België gevestigde
dienstverrichter, heeft uitvoerbare kracht. Zij wordt geacht hetzelfde effect te sorteren als wanneer de
kennisgeving door de verzoekende lidstaat was gedaan.
§ 4. De bevoegde administratie kan weigeren om gevolg te geven aan het verzoek tot kennisgeving wanneer :
1. het verzoek van de andere EU-lidstaat de in § 2, 3, a) t.e.m. e), vermelde gegevens niet bevat;
2. het verzoek van de andere EU-lidstaat onvolledig is;
3. het verzoek onmiskenbaar niet strookt met de onderliggende beslissing.
§ 5. De bevoegde administratie stelt de verzoekende instantie van de andere EU-lidstaat zo snel mogelijk in
kennis van :
1. de maatregelen die zij naar aanleiding van het verzoek tot kennisgeving heeft genomen en, meer in het
bijzonder, de datum waarop de geadresseerde in kennis werd gebracht;
2. de weigeringsgronden, in het geval dat zij de kennisgeving weigert van de beslissing tot oplegging van een
administratieve financiële sanctie en/of boete.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 31, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/4. [1 Verzoek van een andere EU-lidstaat tot invordering van een beslissing tot oplegging van een
administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter wegens het
niet-naleven van de in de betreffende lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers.
§ 1. De bevoegde administratie neemt, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn
2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, kennis van ieder verzoek van een
bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat tot invordering van een administratieve financiële sanctie en/of
boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de in de betreffende
lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers.
Het moet hierbij gaan om een administratieve financiële sanctie en/of boete die :
1. overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende lidstaat door een bevoegde instantie is
opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorkomend geval, door arbeidsgerechten is
bevestigd;
2. waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld;
3. door de verzoekende instantie van een andere EU-lidstaat niet kan worden ingevorderd van de in België
gevestigde dienstverrichter overeenkomstig de in die EU-lidstaat geldende nationale wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken.
§ 2. De bevoegde administratie gaat na of :
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IMI-systeem ontvangen verzoek vergezeld is van de relevante documenten in verband met
invordering van die administratieve financiële sanctie en/of boete, desgevallend met inbegrip van het vonnis of
arrest of de definitieve beslissing, of een gewaarmerkt afschrift daarvan, die de wettelijke basis en titel vormt
voor de tenuitvoerlegging van het invorderingsverzoek;
2. de in te vorderen financiële sanctie of boete onder de toepassing valt van voormelde richtlijn;
3. het verzoek volledig is, strookt met de onderliggende beslissing en de in artikel 16, leden 1 en 2, van
voormelde richtlijn vermelde gegevens bevat en met name :
a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor
de identificatie van de geadresseerde;
b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de
toepasselijke regelgeving;
c) het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of
documenten - met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard - met betrekking tot de
onderliggende vordering en de administratieve financiële sanctie en/of boete;
d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve sanctie
en/of boete bevoegde instantie en van de bevoegde instantie - als die van de eerstgenoemde instantie verschilt waar nadere informatie kan worden verkregen over de administratieve financiële sanctie en/of boete of over de
mogelijkheden om de betalingsverplichting of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten, en;
e) de datum waarop het vonnis of arrest of de beslissing voor tenuitvoerlegging vatbaar of definitief is
geworden, een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve financiële sanctie en/of boete, alle
gegevens die voor het handhavingsproces relevant zijn - met inbegrip van het feit of het vonnis of arrest of de
beslissing aan de verweerder(s) betekend is en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van de
verzoekende instantie dat tegen de administratieve financiële sanctie en/of boete geen beroep meer kan worden
aangetekend - evenals de onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek wordt ingediend, en de
verschillende componenten ervan;
4. de in te vorderen administratieve financiële sanctie en/of boete minstens 350 euro bedraagt of het
equivalent van dat bedrag;
§ 3. In bevestigend geval, maakt zij het verzoek tot invordering overeenkomstig artikel 89, eerste lid, aanhangig
bij de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen, met het oog op de invordering van het bedrag van deze administratieve financiële sanctie
en/of boete.
Deze invordering gebeurt op basis van de in voormelde richtlijn voorziene titel ontvangen via het IMI-systeem.
Deze invordering gebeurt overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december
1949.
§ 4. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen doet de kennisgeving van het verzoek tot invordering van een administratieve financiële
sanctie en/of boete, alsmede van de desbetreffende documenten, aan de in België gevestigde dienstverrichter
binnen de maand na ontvangst van het verzoek daartoe van een bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat.
§ 5. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen kan weigeren om gevolg te geven aan het invorderingsverzoek indien :
1. het verzoek van de andere EU-lidstaat de in § 2, 3, a) t.e.m. e), vermelde gegevens niet bevat;
2. het verzoek onvolledig is;
3. het verzoek onmiskenbaar niet strookt met de onderliggende beslissing;
4. de in te vorderen administratieve financiële sanctie en/of boete minder bedraagt dan 350 euro of het
equivalent van dat bedrag;
5. uit onderzoek duidelijk blijkt dat de verwachte kosten of middelen van de invordering van de boete niet in
verhouding staan tot het in te vorderen bedrag of grote moeilijkheden zouden opleveren;
6. de in de Belgische Grondwet opgenomen grondrechten en vrijheden van verweerders en de
rechtsbeginselen die op hen van toepassing zijn, niet zijn nageleefd.
§ 6. De administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen stelt de verzoekende instantie van de andere EU-lidstaat zo snel mogelijk in kennis van :
1. de maatregelen die zij naar aanleiding van het verzoek tot invordering heeft genomen en, meer in het
bijzonder, de datum waarop de geadresseerde in kennis werd gebracht;
2. de weigeringsgronden, in het geval dat zij de uitvoering weigert van een verzoek tot invordering van een
administratieve financiële sanctie en/of boete.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 32, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/5. [1 Schorsing van de procedure tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een
administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter en van de
procedure tot invordering van een administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België
gevestigde dienstverrichter.
Indien de betrokken dienstverrichter of een belanghebbende partij in de loop van de procedure tot
kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve financiële sanctie en/of boete die
beschreven wordt in artikel 91/3, of in de loop van de procedure tot invordering van een administratieve
financiële sanctie en/of boete die beschreven wordt in artikel 91/4, de administratieve sanctie en/of boete en/of
de onderliggende vordering aanvecht of er beroep tegen instelt, wordt deze procedure geschorst in afwachting
Pagina 34 van 100

Copyright Belgisch S taatsblad

14-01-2022

Seminars
39
van een M&D
beslissing
van het bevoegde orgaan of instantie in de verzoekende lidstaat.
Het aanvechten of het instellen van beroep dient te geschieden bij de bevoegde instantie of autoriteit in de
verzoekende lidstaat.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 33, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 91/6. [1 Praktische modaliteiten van de procedure tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van
een administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België gevestigde dienstverrichter en van
de procedure tot invordering van een administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in België
gevestigde dienstverrichter.
§ 1. De bedragen die ingevorderd worden in het kader van de procedure tot invordering van een
administratieve financiële sanctie en/of boete die beschreven wordt in artikel 91/4, komen toe aan de Belgische
Schatkist.
De verschuldigde bedragen worden door de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen ingevorderd in euro.
In voorkomend geval zet de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van
niet-fiscale schuldvorderingen de administratieve financiële sanctie en/of boete om in euro volgens de
wisselkoers die op de datum van het opleggen van de administratieve financiële sanctie en/of boete van
toepassing was.
§ 2. België ziet ten aanzien van de andere EU-lidstaat die het verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot
oplegging van een administratieve financiële sanctie en/of boete of het verzoek tot invordering van een beslissing
tot oplegging van een administratieve financiële sanctie en/of boete ingediend heeft, af van de vergoeding van de
kosten die voortvloeien uit de procedure tot kennisgeving die beschreven wordt in artikel 91/3, en uit de
procedure tot invordering die beschreven wordt in artikel 91/4.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 34, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
TITEL 5. - Bijzondere bepalingen
HOOFDSTUK I. - Mededelingen van de beslissingen en inlichtingen
Art. 92. Mededeling van inlichtingen door het openbaar ministerie
De procureur des Konings die een strafzaak behandelt, waarvan het onderzoek ernstige aanwijzingen vertoont
van inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek, brengt de arbeidsauditeur hiervan op de hoogte.
Art. 93. Mededeling van de beslissing inzake de strafvordering
§ 1. De inspectiedienst die het proces-verbaal heeft opgemaakt wordt geïnformeerd van elke genomen
beslissing over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk op de wetgeving waarop hij toezicht uitoefent.
Deze informatie wordt gegeven binnen een maand na de beslissing door, naar gelang het geval, het openbaar
ministerie of de griffier van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep die ze heeft uitgesproken.
§ 2. Elke beslissing genomen over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk op de bepalingen van dit
Wetboek wordt eveneens ter kennis gebracht van de bevoegde administratie.
Deze informatie wordt gegeven binnen een maand na de beslissing door, naar gelang het geval, het openbaar
ministerie of de griffier van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep die ze heeft uitgesproken.
Een kopie van de beslissing wordt toegestuurd aan de bevoegde administratie als deze er om verzoekt,
naargelang het geval, door de griffier van de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep die ze heeft
uitgesproken.
§ 3. Bij een veroordeling voor de feiten die vermeld zijn in de artikelen 151, 152, 175, 181, 186, eerste lid, 1° tot
3° en 7°, 188, 209 en 210, ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, wordt een afschrift van
het vonnis of arrest verzonden naar de Commissie die ingesteld is bij artikel 13 van de wet van 20 maart 1991
houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken [1 ...]1.
Deze mededeling gebeurt binnen de maand vanaf het nemen van de beslissing door, naar gelang het geval, de
griffier van de rechtbank van eerste aanleg of van het hof van beroep die ze heeft uitgesproken.
---------(1)<W 2011-11-07/02, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
Art. 94. Mededeling van de beslissing van de bevoegde administratie
De administratieve of gerechtelijke beslissingen tot oplegging van de administratieve geldboeten, tot
schuldigverklaring of tot klassering zonder gevolg van de inbreuk worden door de bevoegde administratie
meegedeeld aan de inspectiedienst die het proces-verbaal heeft opgemaakt, het openbaar ministerie en de
Rijksdienst voor sociale zekerheid.
Indien de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete of tot schuldigverklaring betrekking heeft
op feiten bedoeld bij de artikelen 151, 152, 175, 181, 186, eerste lid, 1° tot 3° en 7°, 188, 209 en 210, verzendt
de bevoegde administratie een afschrift ervan naar de Commissie die ingesteld is bij artikel 13 van de wet van 20
maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken [1 ...]1.
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Art. 95. Mededeling van inlichtingen betreffende de invordering
De administratie van het kadaster, registratie en domeinen deelt bij het begin van ieder jaar aan de bevoegde
administratie de inlichtingen mee over het voorbije jaar wat de dossiers betreft waarmee zij belast werd,
enerzijds, inzake de invordering van de administratieve geldboeten, zowel wat hun totaal bedrag betreft, als wat
het bedrag betreft dat in elk afzonderlijk dossier werd geïnd, en, anderzijds, inzake de dossiers die zij definitief
heeft geklasseerd zonder gevolg.
HOOFDSTUK 2. - Adviesraad van het sociaal strafrecht
Art. 96. Adviesraad van het sociaal strafrecht
Bij de minister van Justitie wordt een " Adviesraad van het sociaal strafrecht " opgericht, hierna de " Adviesraad
" genoemd.
Art. 97. Taken van de Adviesraad
De Adviesraad heeft de volgende taken :
1° uit eigen beweging of op verzoek van de minister van Justitie, de minister van Werk of de minister van
Sociale Zaken studies wijden aan en adviezen verstrekken over de juridische, sociaal-economische en
administratieve vraagstukken in verband met de toepassing van het sociaal strafrecht;
2° waken over de overeenstemming tussen, enerzijds, de bepalingen van voorstellen en ontwerpen van wet die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het sociaal strafrecht, en,
anderzijds, de bepalingen van dit Wetboek, teneinde de coherentie in deze materie te bewaren; de Adviesraad
kan daartoe een advies uitbrengen, uit eigen beweging of op verzoek;
3° advies uitbrengen, uit eigen beweging of op verzoek, over de integratie in dit Wetboek van reeds bestaande
of van nieuwe wetsbepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht;
4° op verzoek van de Koning advies uitbrengen over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten inzake het sociaal
strafrecht;
5° de opstelling van het in artikel 99 bedoelde jaarverslag coördineren.
De Koning kan de opdrachten van de Adviesraad uitbreiden bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad.
Art. 98.Samenstelling en werking van de Adviesraad
De Koning bepaalt de samenstelling van de Adviesraad, alsmede de regels inzake de werking ervan.

(NOTA : Inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 vastgesteld op 09-06-2011 door KB 2011-06-07/01,
art. 16)
HOOFDSTUK 3. - Jaarverslag
Art. 99. Jaarverslag
De minister van Justitie, de minister van Werk en de minister van Sociale Zaken, in samenwerking met de
bevoegde overheden, brengen ieder jaar, vóór 30 juni, verslag uit bij de Wetgevende Kamers over de
behandeling van de inbreuken op de bepalingen van dit Wetboek, vastgesteld en vervolgd in de loop van het
afgelopen jaar.
Dat verslag wordt eveneens toegezonden aan de Directeur- generaal van het Internationaal Arbeidsbureau.
De Koning bepaalt de inhoud van het jaarverslag bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
HOOFDSTUK 4. - Burgerlijke partijstelling
Art. 100. Burgerlijke partijstelling vanwege de beroepsorganisaties
De beroepsorganisatie die een partnerschapsovereenkomst heeft gesloten in de zin van artikel 15, kan zich
burgerlijke partij stellen in de procedures met betrekking tot illegale arbeid en sociale fraude wanneer de
gepleegde feiten van die aard zijn dat ze de belangen schaden die zij gelast is te verdedigen en te bevorderen.
HOOFDSTUK 5. [1 - Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de
actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 86, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 100/1. [1 Toepassingsgebied en finaliteit
Dit hoofdstuk regelt bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de
strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, met name het e-PV, de databank e-PV en de Ginaa-databank.
Deze elektronische informatie-uitwisseling geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
Bij de verwerking van persoonsgegevens in toepassing van dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de in
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§ 1, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
1
Sociale Zekerheid bedoelde identificatienummers.]
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 87, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 100/2. [1 Uniform model van proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken
Met het oog op de in artikel 100/1 bedoelde elektronische informatie-uitwisseling maken de sociaal inspecteurs
van de door de Koning aangewezen sociale inspectiediensten hun processen-verbaal tot vaststelling van
inbreuken elektronisch aan via de daartoe ontworpen informaticatoepassing overeenkomstig het uniform model
dat door het Beheerscomité wordt vastgesteld.
Het Beheerscomité kan tevens een regeling uitwerken voor het geval dat het proces-verbaal niet
overeenkomstig het eerste lid kan aangemaakt worden ingevolge overmacht, inzonderheid wegens het
disfunctioneren van de informaticatoepassing of in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de
elektronische identiteitskaart van de verbaliserende ambtenaar.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 88, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 100/3.[1 Elektronische ondertekening van het e-PV
§ 1. [3 Het e-PV wordt door de opsteller of opstellers elektronisch ondertekend door middel van de
gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.]3
[2 De Koning kan bepalen dat het e-PV door de opsteller elektronisch ondertekend kan worden door middel van
een ander systeem, waarbij de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité,
bedoeld in de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van
diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG,
nagaat of dat systeem de mogelijkheid biedt om de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het
ondertekende e-PV met afdoende waarborgen vast te stellen.]2
§ 2. Voor de toepassing van deze titel wordt, onverminderd de [4 artikelen 8.18 en volgende]4 van het
Burgerlijk Wetboek, het e-PV dat door de opsteller of opstellers elektronisch werd ondertekend overeenkomstig
§ 1, gelijkgesteld met een proces-verbaal op papieren drager ondertekend door middel van een handgeschreven
handtekening.
§ 3. In afwijking van § 1 kan de Koning bepalen dat het e-PV, dat wordt aangemaakt overeenkomstig artikel
100/2, eerste lid, onder de voorwaarden, volgens de nadere regels en, in voorkomend geval, voor de duur die Hij
bepaalt, op papieren drager wordt opgesteld en wordt ondertekend met een handgeschreven handtekening.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 89, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2018-09-05/01, art. 56, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
(3)<W 2018-09-20/14, art. 16, 032; Inwerkingtreding : 20-10-2018>
(4)<W 2019-04-13/28, art. 34, 047; Inwerkingtreding : 01-11-2020>
Art. 100/4.[1 Mededeling van het e-PV
[2 ...]2 In afwijking van artikel 33 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering, stelt
de Koning op eensluidend advies van het College van procureurs-generaal de nadere regels vast voor de in
artikel 65, eerste lid, bedoelde mededeling. Hij stelt eveneens de nadere regels vast voor de in artikel 65, tweede
en derde lid, bedoelde mededelingen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 90, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2016-02-29/09, art. 6, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 100/5. [1 Archivering van het e-PV
De Koning kan nadere regels vaststellen voor de archivering van het e-PV voor zover de regeling opgenomen
in de archiefwet van 24 juni 1955 ontoereikend is.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 91, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 100/6.[1 Oprichting van de databank e-PV
Er wordt een databank e-PV opgericht.
De Belgische Staat, [3 vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor werk, de minister bevoegd voor
sociale zaken, de minister bevoegd voor economie, de minister bevoegd voor mobiliteit, de minister bevoegd
voor justitie en de minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit,]3 is verantwoordelijk voor de verwerking van de
in het vierde lid bedoelde gegevens, in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het opslaan en het bijhouden van de in het vierde lid bedoelde gegevens beogen volgende doeleinden :
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verzamelen
fraude in staat te stellen op een adequate wijze de illegale arbeid en de sociale fraude te bestrijden;
2° het verzamelen van informatie die nuttig is om de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale
fraude in staat te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen;
3° het opmaken van interne en externe statistieken;
[2 4° het verzamelen van informatie die noodzakelijk is om de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van de wet van
17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek in staat
te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen;]2
[3 5° het verzamelen van informatie die noodzakelijk is om de scheepvaartcontroleurs bedoeld in artikel 1.1.1.2,
5° van het Belgisch Scheepvaartwetboek in staat te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen.]3
De databank e-PV bevat de gegevens die opgenomen zijn in het in artikel 100/2 [2 en in artikel 3, § 1, eerste lid,
van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal
Strafwetboek]2 [3 en in artikel 4.2.1.26/2, eerste lid, van het Belgisch Scheepvaartwetboek]3 bedoelde model van
e-PV aangaande volgende personen :
1° iedere persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk;
2° iedere persoon die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk;
3° iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;
4° iedere andere in het e-PV vermelde persoon, waarvan de opname van de gegevens in het e-PV noodzakelijk
is voor het goed begrip van de in het e-PV vastgestelde feiten.
Voor zover zij betrekking hebben op een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, zijn de in het
vierde lid bedoelde gegevens sociale gegevens van persoonlijke aard in de zin van artikel 2, eerste lid, 6°, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.]1
[2 Het vijfde lid is niet van toepassing op gegevens opgenomen in de databank e-PV die betrekking hebben op
de processen-verbaal bedoeld in artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch
proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek [3 en in artikel 4.2.1.26/2 van het Belgisch
Scheepvaartwetboek]3.]2
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 92, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2019-03-17/01, art. 6, 038; Inwerkingtreding : 04-04-2019>
(3)<W 2021-06-16/17, art. 140, 049; Inwerkingtreding : 16-09-2021>
Art. 100/7. [1 Financiering van de databank e-PV
De kredieten die vereist zijn voor de oprichting en de werking van de databank e-PV worden ingeschreven op
de begroting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 93, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 100/8.[1 Beheerscomité van de databank e-PV
§ 1. Er wordt een Beheerscomité opgericht voor de databank e-PV.
Het Beheerscomité is samengesteld uit :
1° de voorzitter, de leidend ambtenaar van de bevoegde administratie;
2° de leidend ambtenaren van de in artikel 100/2 bedoelde sociale inspectiediensten;
3° de directeur van het Federaal Aansturingsbureau van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
4° de procureur-generaal aangewezen door het College van procureurs-generaal;
5° een leidend ambtenaar van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
[2 6° de leidend ambtenaren van de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie;]2
[3 7° de leidend ambtenaren van de inspectiediensten van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.]3
Het Beheerscomité is gevestigd op het adres van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg.
Het Beheerscomité vergadert minstens tweemaal per jaar.
Het secretariaat wordt waargenomen door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg.
§ 2. Het Beheerscomité beschikt over de volgende bevoegdheden :
1° de databank e-PV beheren;
2° elk initiatief nemen dat kan bijdragen tot de doeltreffendheid van de werking van de databank e-PV;
3° elk initiatief nemen tot aanpassing van de databank e-PV aan de wijzigingen op wetgevend, regelgevend en
technologisch vlak;
4° de bevoegde ministers in kennis stellen van de middelen die vereist zijn voor de goede werking van de
databank e-PV;
5° jaarlijks aan de bevoegde ministers de budgettaire ramingen meedelen met betrekking tot de kostprijs voor
de werking en het onderhoud van de databank e-PV, daarin begrepen de kostprijs van de archivering van de in
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gegevens;
6° akkoorden sluiten met betrekking tot de diensten die vereist zijn voor het beheer van de databank e-PV;
7° na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bijkomende regels voor
de toegang en de controle van de toegang tot de in de databank e-PV opgenomen gegevens vaststellen, met
naleving van de geldende wettelijke bepalingen die hiervoor bestaan;
8° advies verlenen op eigen initiatief of op verzoek van de bevoegde ministers met betrekking tot wetgevende
en andere initiatieven die van invloed zijn op de werking van de databank e-PV;
9° een huishoudelijk reglement opstellen waarbij onder meer de regels worden vastgesteld voor de vervanging
van de leden.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 94, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2019-03-17/01, art. 7, 038; Inwerkingtreding : 04-04-2019>
(3)<W 2021-06-16/17, art. 141, 049; Inwerkingtreding : 16-09-2021>
Art. 100/9.[1 Toezicht op de verwerking van de gegevens in het kader van de databank e-PV
Onverminderd de taken en de bevoegdheden die de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, hierna de Commissie genoemd, ontleent aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, ziet zij er, teneinde de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de eerbiediging van het geheim van het strafonderzoek te
garanderen, op toe dat de inhoud van de databank e-PV en de verwerking van de gegevens en de inlichtingen in
het kader van deze databank overeenstemmen met de bepalingen van de artikelen 54 tot 56 van dit hoofdstuk,
van de voormelde wet van 8 december 1992 en van de artikelen 28quinquies, § 1, en 57 van het Wetboek van
strafvordering.
De Commissie formuleert adviezen en aanbevelingen over de toepassing van dit hoofdstuk, zowel op eigen
initiatief als op verzoek, in het bijzonder [3 van de minister bevoegd voor werk, de minister bevoegd voor sociale
zaken, de minister bevoegd voor economie, de minister bevoegd voor mobiliteit, de minister bevoegd voor justitie
of van de gerechtelijke overheden of de minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit]3.
De artikelen 29, 30, 32, § 1, en 33 van de voormelde wet van 8 december 1992 zijn onverkort van toepassing.
De daartoe door de Commissie onder haar leden aangewezen personen hebben met het oog op het uitvoeren
van hun opdrachten een onbeperkt recht op toegang tot alle inlichtingen en gegevens bewaard in de databank ePV.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 95, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2019-03-17/01, art. 8, 038; Inwerkingtreding : 04-04-2019>
(3)<W 2021-06-16/17, art. 142, 049; Inwerkingtreding : 16-09-2021>
Art. 100/10.[1 Toegang tot de databank e-PV
§ 1. Onverminderd de artikelen 54 en 55 en mits machtiging van [2 de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité]2 hebben de door de Koning gemachtigde categorieën van ambtenaren van
de door de Koning aangewezen federale sociale inspectiediensten toegang tot de volgende gegevens van de
databank e-PV :
1° de datum van opstelling van het proces-verbaal;
2° het nummer van het proces-verbaal;
3° de aanduiding of het gaat om een proces-verbaal opgesteld op eigen initiatief van de verbalisant of in
uitvoering van een taak opgelegd door een rechterlijke overheid;
4° de dienst waartoe de verbaliserende ambtenaar behoort;
5° de naam van de verbaliserende ambtenaar;
6° de identiteit en het adres van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van iedere persoon die ervan
verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk;
7° de identiteit en het adres van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van iedere persoon die
burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk;
8° in voorkomend geval, de naam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van iedere werknemer
of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;
9° de kwalificatie van de vastgestelde inbreuk(en).
De in het eerste lid bedoelde machtiging van [2 de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité]2 is niet vereist voor de toegang tot de gegevens van de processen-verbaal die
opgesteld zijn door de eigen inspectiedienst.
§ 2. Onverminderd de artikelen 54 en 55 en mits machtiging van [2 de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité]2 kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren kennis nemen van de andere dan de
in § 1 vermelde gegevens opgenomen in de databank e-PV, met inbegrip van de vaststellingen die opgenomen
zijn in het e-PV, voor zover deze gegevens voor hen een belang hebben in de uitoefening van het toezicht
waarmee zij zijn belast of met toepassing van een andere wetgeving. Voor zover deze gegevens opgenomen zijn
in een proces-verbaal dat opgesteld wordt tijdens de uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke
overheid, zijn ze evenwel enkel toegankelijk met de uitdrukkelijke toestemming van deze laatste.
De in het eerste lid bedoelde machtiging van [2 de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité]2 is niet vereist voor de toegang tot de gegevens van de processen-verbaal die
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§ 3. De ambtenaren van de bevoegde administratie hebben mits machtiging van [ de kamer sociale zekerheid
en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]2 toegang tot de gegevens van de databank e-PV, voor zover
deze gegevens voor hen een belang hebben in de uitoefening van hun wettelijke opdracht. Deze toegang sluit de
toegang in tot de gegevens die opgenomen zijn in de processen-verbaal die opgesteld worden tijdens de
uitvoering van de taken opgelegd door de rechterlijke overheid, zonder dat de toestemming van deze laatste
moet worden gevraagd.
§ 4. Het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken en de onderzoeksrechters hebben toegang tot de
gegevens van de databank e-PV in het kader van de uitoefening van hun wettelijke opdracht. In afwijking van de
bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is deze toegang niet onderworpen aan de machtiging van [2 de kamer
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]2.
§ 5. Na advies van het Beheerscomité, kan [2 de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité]2 de toegang tot de gegevens van de databank e-PV, met inbegrip van de gegevens
die opgenomen zijn in de processen-verbaal die opgesteld worden tijdens de uitvoering van de taken opgelegd
door de gerechtelijke overheid, geheel of gedeeltelijk uitbreiden tot andere dan de in de §§ 1 en 4 bedoelde
categorieën van personen binnen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude [3 , de
inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie]3 [4 , de
inspectiediensten van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer]4 en tot de Dienst Vreemdelingenzaken, en dit onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die zij
bepaalt. De gegevens die opgenomen zijn in een proces-verbaal dat opgesteld wordt tijdens de uitvoering van de
taken opgelegd door de gerechtelijke overheid, zijn in geen enkel geval toegankelijk zonder de uitdrukkelijke
toestemming van deze laatste.
§ 6. In afwijking van de §§ 1, 2 en 5, kan het openbaar ministerie ten aanzien van de in deze §§ bedoelde
personen, met uitzondering van de opsteller van het e-PV, de toegang uitstellen tot de gegevens opgenomen in
een bepaald e-PV wanneer en zolang de bevoegde magistraat van oordeel is dat deze toegang de uitoefening
van de strafvordering of de veiligheid van een persoon in gevaar kan brengen.]1
[3 § 7. De paragrafen 1 tot en met 6 van dit artikel zijn niet van toepassing op de processen-verbaal bedoeld in
artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten
van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal
Strafwetboek.
De toegang tot de databank e-PV voor wat betreft de processen-verbaal bedoeld in het eerste lid wordt
uitsluitend geregeld door het artikel 4 van de wet van 17 maart 2019 tot invoering van het elektronisch procesverbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en
tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek.]3
[4 § 8. De paragrafen 1 tot en met 6 van dit artikel zijn niet van toepassing op de processen-verbaal bedoeld in
artikel 4.2.1.26/2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.
De toegang tot de databank e-PV voor wat betreft de processen-verbaal bedoeld in het eerste lid wordt
uitsluitend geregeld door het artikel 4.2.1.26/3 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.]4
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 96, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2018-09-05/01, art. 57, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
(3)<W 2019-03-17/01, art. 9, 038; Inwerkingtreding : 04-04-2019>
(4)<W 2021-06-16/17, art. 143, 049; Inwerkingtreding : 16-09-2021>
Art. 100/11. [1 Verwerking van persoonsgegevens in de Ginaa-databank
Wat de in artikel 16, 19°, bedoelde Ginaa-databank, betreft, is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg de verantwoordelijke voor de verwerking van de in het derde lid bedoelde gegevens, in
de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het opslaan en het bijhouden van de in het derde lid bedoelde gegevens beogen volgende doeleinden :
1° het verzamelen van informatie die nuttig is om de bevoegde administratie in staat te stellen om de
opdrachten uit te oefenen die haar in of krachtens het Eerste Boek worden toegewezen;
2° het verzamelen van informatie inzake de vervolging van de inbreuken die nuttig is om de andere actoren van
de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in staat te stellen hun wettelijke opdrachten uit te oefenen;
3° het verzamelen van informatie inzake de vervolging van de inbreuken die nuttig is om de actoren van de
strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in staat te stellen op een adequate wijze de illegale arbeid en de
sociale fraude te bestrijden;
4° het opmaken van interne en externe statistieken.
De Ginaa-databank bevat de door Koning bepaalde gegevens aangaande :
1° iedere persoon die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk;
2° iedere persoon aan wie een administratieve geldboete kan opgelegd worden;
3° iedere werknemer of persoon die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk.
Voor zover zij betrekking hebben op een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, zijn de in het
derde lid bedoelde gegevens de sociale gegevens van persoonlijke aard in de zin van artikel 2, eerste lid, 6°, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Pagina 40 van 100

Copyright Belgisch S taatsblad

14-01-2022

M&D Seminars
Zekerheid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 97, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>

45

Art. 100/12.[1 Toegang tot de Ginaa-databank
De Koning wijst onder de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude de categorieën van
personen aan die, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten, toegang
kunnen hebben tot de Ginaa-databank.
De toegang tot de Ginaa-databank is slechts mogelijk mits voorafgaande machtiging van [2 de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]2.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 98, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2018-09-05/01, art. 58, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 100/13. [1 Gemeenschappelijke bepalingen inzake de toegang tot de databank e-PV en de Ginaa-databank
Elke instantie die gemachtigd is om toegang te hebben tot de databank e-PV en/of de Ginaa-databank houdt
een voortdurend bijgewerkte lijst bij van de personen die zij heeft aangewezen om dit recht op toegang uit te
oefenen.
Alle personen die toegang hebben tot de databank e-PV of de Ginaa-databank moeten de nodige maatregelen
nemen om het vertrouwelijk karakter te garanderen van de persoonsgegevens die opgenomen zijn in deze
databanken en om te garanderen dat deze gegevens enkel gebruikt zullen worden met het oog op de in de
artikelen 100/6, derde lid, en 100/11, tweede lid, bedoelde doeleinden.
Iedere inbreuk op de in het tweede lid bedoelde geheimhoudingsplicht wordt bestraft overeenkomstig artikel
458 van het Strafwetboek.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 99, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
HOOFDSTUK 5/1. [1 - Bepalingen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens in het sociaal strafrecht.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 59, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Afdeling 1. [1 - Het recht op informatie bij de verzameling van persoonsgegevens en op mededeling van
persoonsgegevens.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 60, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 100/14. [1 § 1. In afwijking van de artikelen 13 en 14 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), om de doelstellingen van algemeen belang van
de sociale zekerheid te waarborgen, en voor zover artikel 14, § 5, d), in het specifieke geval niet kan worden
ingeroepen, kan het recht op informatie worden uitgesteld, beperkt of uitgesloten voor wat betreft verwerkingen
van persoonsgegevens waarvan hetzij de sociale inspectiediensten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek en in het
koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal
Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende
bepalingen van het sociaal strafrecht, hetzij de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de
juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het
Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, hetzij de inspectiedienst voor de controle van de
sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor
geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke zijn.
De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de
opvolging van de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onderzoeken, met inbegrip van de
procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of administratieve sanctie door de
bevoegde diensten, tot doel hebben.
Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), worden de
persoonsgegevens die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na
de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die
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de beperking van de rechten van de betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.
§ 2. Deze afwijkingen gelden gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een
controle of een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door
de voormelde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, alsook gedurende
de periode waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de
documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de
Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale
verzekeringen der zelfstandigen, de inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten behandelt om de vervolgingen
hieromtrent in te stellen.
Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van dit recht nadelig zou zijn voor de controle, het
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het strafonderzoek of de veiligheid van
personen dreigt te schenden.
De duur van de voorbereidende werkzaamheden, bedoeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke de artikelen 13
en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing zijn, mag niet meer bedragen
dan één jaar vanaf de ontvangst van een verzoek betreffende het meedelen van de te verstrekken informatie
met toepassing van deze artikelen 13 en 14.
De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen betrekking op gegevens die los staan van het voorwerp van
het onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van informatie rechtvaardigt.
§ 3. Bij ontvangst van een verzoek betreffende het meedelen van de te verstrekken informatie bedoeld in § 2,
derde lid, bevestigt de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke de
ontvangst hiervan.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene
schriftelijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere
weigering of beperking van informatie, alsook over de redenen voor deze weigering of beperking. Die informatie
over de weigering of beperking kan achterwege worden gelaten wanneer de verstrekking daarvan één van de
doelstellingen genoemd in § 1, tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en
van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De
verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van
deze verlenging en van de redenen van het uitstel.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over
de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en om een beroep in rechte in te
stellen.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of
juridische redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtingen worden ter beschikking gesteld van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer één van de voormelde inspectiediensten gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de
uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van de controle of van het onderzoek. De functionaris
voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de
hoogte.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat de gerechtelijke fase is beëindigd en, in
voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten een beslissing heeft genomen.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de
rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de administratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de
bevoegde instelling om over de bevindingen van het onderzoek te beslissen, worden de rechten van de
betrokkene pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling heeft beslist over het resultaat van het
onderzoek.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 61, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Afdeling 2. [1 - Het recht op inzage van persoonsgegevens.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 62, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 100/15. [1 § 1. In afwijking van artikel 15 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), om de doelstellingen van algemeen belang van
de sociale zekerheid te waarborgen, kan het recht op inzage van de hem betreffende persoonsgegevens geheel
of gedeeltelijk worden uitgesteld en beperkt voor wat betreft verwerkingen van persoonsgegevens waarvan
hetzij de sociale inspectiediensten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk besluit van 1 juli 2011
Pagina 42 van 100

Copyright Belgisch S taatsblad

14-01-2022

M&D Seminars
47 van de
tot uitvoering
van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling
datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, hetzij de
Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de
geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst
administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen
der zelfstandigen, hetzij de inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke zijn.
De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de
opvolging van de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onderzoeken, met inbegrip van de
procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of administratieve sanctie door de
bevoegde diensten, tot doel hebben.
Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), worden de
persoonsgegevens die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na
de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die
voortvloeien uit de beperking van de rechten van de betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.
§ 2. Deze afwijkingen gelden gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een
controle of een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door
de voormelde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, alsook gedurende
de periode waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de
documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de
Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale
verzekeringen der zelfstandigen, de inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten behandelt om de vervolgingen
hieromtrent in te stellen.
Deze afwijkingen gelden voor zover de toepassing van dit recht nadelig zou zijn voor de controle, het
onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het strafonderzoek of de veiligheid van
personen dreigt te schenden.
De duur van de voorbereidende werkzaamheden, bedoeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke artikel 15 van
de algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing is, mag niet meer bedragen dan één jaar
vanaf de ontvangst van het verzoek dat is ingediend met toepassing van artikel 15.
De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen betrekking op de gegevens die los staan van het voorwerp
van het onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van inzage rechtvaardigt.
§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot inzage bevestigt de functionaris voor de gegevensbescherming van de
verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene
schriftelijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere
weigering of beperking van zijn recht op inzage van de hem betreffende gegevens alsook van de redenen voor
deze weigering of beperking. Die informatie over de weigering of beperking kan achterwege worden gelaten
wanneer de verstrekking daarvan één van de doelstellingen genoemd in § 1, tweede lid, zou ondermijnen.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met
nog eens twee maanden worden verlengd. De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één
maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze verlenging en van de redenen van het uitstel.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over
de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en om een beroep in rechte in te
stellen.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of
juridische redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtingen worden ter beschikking gesteld van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer één van de voormelde inspectiediensten gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de
uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van de controle of van het onderzoek. De functionaris
voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de
hoogte.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat de gerechtelijke fase is beëindigd en, in
voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten een beslissing heeft genomen.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de
rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de administratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de
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betrokkene pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling heeft beslist over het resultaat van het
onderzoek.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 63, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Afdeling 3. [1 - Het recht op rectificatie.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 64, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 100/16. [1 § 1. In afwijking van artikel 16 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), om de doelstellingen van algemeen belang van
de sociale zekerheid te waarborgen, kan het recht op rectificatie worden uitgesteld, beperkt of uitgesloten voor
wat betreft verwerkingen van persoonsgegevens waarvan hetzij de sociale inspectiediensten bedoeld in het
Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63,
70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni
2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, hetzij de Directie van de administratieve geldboeten van de
Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke
concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, hetzij de inspectiedienst voor de
controle van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of
de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke
zijn.
De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de
opvolging van de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onderzoeken, met inbegrip van de
procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of administratieve sanctie door de
bevoegde diensten, tot doel hebben.
Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), worden de
persoonsgegevens die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet langer bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na
de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die
voortvloeien uit de beperking van de rechten van de betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.
§ 2. Deze afwijking geldt gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle
of een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de
voormelde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten alsook gedurende de
periode waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de
documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de
Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale
verzekeringen der zelfstandigen, de inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten behandelt om de vervolgingen
hieromtrent in te stellen.
Deze afwijking geldt voor zover de toepassing van dit recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek,
de voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het strafonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te
schenden.
De duur van de voorbereidende werkzaamheden, bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, gedurende dewelke artikel
16 van de algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing is, mag niet meer bedragen dan één
jaar vanaf de ontvangst van het verzoek dat is ingediend met toepassing van dit artikel 16.
De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het doel van het
onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van rectificatie rechtvaardigt.
§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot rectificatie bevestigt de functionaris voor de gegevensbescherming van
de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene
schriftelijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere
weigering of beperking van zijn recht op rectificatie alsook van de redenen voor deze weigering of beperking. Die
informatie over de weigering of beperking kan achterwege worden gelaten wanneer de verstrekking daarvan één
van de doelstellingen genoemd in § 1, tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden
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De verwerkingsverantwoordelijke
stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het
in kennis van deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over
de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en om een beroep in rechte in te
stellen.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of
juridische redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtingen worden ter beschikking gesteld van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer één van de voormelde inspectiediensten gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de
uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van de controle of van het onderzoek. De functionaris
voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de
hoogte.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat de gerechtelijke fase is beëindigd en, in
voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten een beslissing heeft genomen.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de
rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de administratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de
bevoegde instelling om over de bevindingen van het onderzoek te beslissen, worden de rechten van de
betrokkene pas hersteld nadat de bevoegde administratie of instelling heeft beslist over het resultaat van het
onderzoek.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 65, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Afdeling 4. [1 - Het recht op beperking van de verwerking.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 66, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 100/17. [1 § 1. In afwijking van artikel 18 van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), om de doelstellingen van algemeen belang van
de sociale zekerheid te waarborgen, kan het recht op beperking van de verwerking worden uitgesteld, beperkt of
uitgesloten, voor wat betreft verwerkingen van persoonsgegevens waarvan hetzij de sociale inspectiediensten
bedoeld in het Sociaal Strafwetboek en in het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16,
13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, hetzij de Directie van de administratieve
geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hetzij de Dienst administratieve geldboeten of de
Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, hetzij de
inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, hetzij de Dienst voor
administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekeringen, hetzij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst de verwerkingsverantwoordelijke
zijn.
De in het eerste lid bedoelde verwerkingen zijn deze die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de
opvolging van de door de in het eerste lid bedoelde diensten gevoerde onderzoeken, met inbegrip van de
procedures voor de eventuele toepassing van een administratieve geldboete of administratieve sanctie door de
bevoegde diensten, tot doel hebben.
Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het algemeen
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van verordening
(EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), worden de
persoonsgegeven die voortkomen uit de in het eerste lid bedoelde afwijking niet langer bewaard dan noodzakelijk
voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na de definitieve
beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien
uit de beperking van de rechten van de betrokkene bedoeld in het eerste lid niet mag overschrijden.
§ 2. Deze afwijking geldt gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle
of een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door de
voormelde inspectiediensten in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten alsook gedurende de
periode waarin de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studiën, de
documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de
Dienst administratieve geldboeten of de Directie eerlijke concurrentie van het Rijksinstituut voor sociale
verzekeringen der zelfstandigen, de inspectiedienst voor de controle van de sociale verzekeringsfondsen voor
zelfstandigen, hetzij de Dienst voor administratieve controle of de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
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Opsporingsdienst de stukken afkomstig van de sociale inspectiediensten behandelt om de vervolgingen
hieromtrent in te stellen.
Deze afwijking geldt voor zover de toepassing van dit recht nadelig zou zijn voor de controle, het onderzoek of
de voorbereidende werkzaamheden of het geheim van het strafonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te
schenden.
De duur van de voorbereidende werkzaamheden, bedoeld in § 2, tweede lid, gedurende dewelke artikel 18 van
de algemene verordening gegevensbescherming niet van toepassing is, mag niet meer bedragen dan één jaar
vanaf de ontvangst van het verzoek dat is ingediend in toepassing van dit artikel 18.
De beperking bedoeld in § 1, eerste lid, heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp
van het onderzoek dat of van de controle die de weigering van de beperking van de verwerking rechtvaardigt.
§ 3. Bij ontvangst van een verzoek tot beperking van de verwerking bevestigt de functionaris voor de
gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangst hiervan.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene
schriftelijk, onverwijld, en in ieder geval binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere
weigering of beperking van zijn recht op beperking van de verwerking van de hem betreffende
persoonsgegevens alsook van de redenen voor deze weigering of beperking. Die informatie over de weigering of
beperking kan achterwege worden gelaten wanneer de verstrekking daarvan één van de doelstellingen genoemd
in § 1, tweede lid, zou ondermijnen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal
verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De
verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van
deze verlenging en van de redenen voor het uitstel.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke licht de betrokkene in over
de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en om een beroep in rechte in te
stellen.
De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke vermeldt de feitelijke of
juridische redenen waarop zijn beslissing steunt. Deze inlichtingen worden ter beschikking gesteld van de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer één van de voormelde inspectiediensten gebruik heeft gemaakt van de uitzondering bepaald bij § 1,
eerste lid, en met uitzondering van de situaties bedoeld in het zesde en zevende lid van paragraaf 3, wordt de
uitzonderingsregel onmiddellijk opgeheven na de afsluiting van de controle of van het onderzoek. De functionaris
voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene hiervan onverwijld op de
hoogte.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de gerechtelijke overheid, worden de rechten van de betrokkene
pas hersteld na machtiging door de gerechtelijke overheid of nadat de gerechtelijke fase is beëindigd en, in
voorkomend geval, nadat de bevoegde dienst voor administratieve geldboeten een beslissing heeft genomen.
Evenwel mogen inlichtingen die werden ingewonnen tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de
rechterlijke overheid slechts worden meegedeeld mits uitdrukkelijke machtiging van deze laatste.
Wanneer een dossier wordt overgemaakt aan de administratie waarvan de inspectiedienst afhangt, of aan de
bevoegde instelling om over de bevindingen van het onderzoek te beslissen, worden de rechten pas hersteld
nadat de bevoegde administratie of instelling heeft beslist over het resultaat van het onderzoek.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-09-05/01, art. 67, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
TITEL 6. - Bestraffing van de inbreuken in het algemeen
HOOFDSTUK 1. - Algemeen
Art. 101. Sanctieniveaus
De inbreuken bedoeld in Boek 2 worden bestraft met een sanctie van niveau 1, niveau 2, niveau 3 of niveau 4.
De sanctie van niveau 1 bestaat uit een administratieve geldboete van 10 tot 100 euro.
De sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij een
administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.
De sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro, hetzij een
administratieve geldboete van 50 tot 500 euro.
De sanctie van niveau 4 bestaat uit hetzij een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een
strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 euro of uit een van die straffen alleen, hetzij een administratieve
geldboete van 300 tot 3000 euro.
Art. 102. Opdeciemen
De opdeciemen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op
strafrechtelijke geldboeten zijn eveneens van toepassing op de administratieve geldboeten bedoeld bij dit
Wetboek.
De bevoegde administratie maakt in haar beslissing melding van de vermenigvuldiging ingevolge de voormelde
wet van 5 maart 1952 en vermeldt het getal dat het gevolg is van deze verhoging.
Art. 103.Vermenigvuldiging van de geldboete
Pagina 46 van 100

Copyright Belgisch S taatsblad

14-01-2022

M&D
51
Wanneer
deSeminars
geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, kandidaat-werknemers,
1
1
kinderen, stagiairs [ of zelfstandigen] , geldt de regel zowel voor de strafrechtelijke als voor de administratieve
geldboete.
De vermenigvuldigde geldboete mag niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.
---------(1)<W 2013-11-11/03, art. 9, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
Art. 104. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de strafrechtelijk geldboete
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de strafrechtelijke geldboeten waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.
Art. 105. Personen aan wie een administratieve geldboete kan worden opgelegd
De administratieve geldboete kan alleen aan de overtreder worden opgelegd, zelfs indien de inbreuk is begaan
door een aangestelde of een lasthebber.
De administratieve beslissing tot schuldigverklaring kan slechts worden genomen ten aanzien van de
overtreder, zelfs indien de inbreuk is begaan door een aangestelde of een lasthebber.
HOOFDSTUK 2. - Bijzondere strafsancties
Art. 106. Exploitatieverbod en bedrijfssluiting
§ 1. Voor de inbreuken van niveau 3 en 4 en op voorwaarde dat de wet dit voorziet, kan de rechter de
veroordeelde het verbod opleggen om gedurende een periode van één maand tot drie jaar, zelf of via een
tussenpersoon, de onderneming of inrichting waar de inbreuk werd begaan geheel of gedeeltelijk uit te baten of
er onder gelijk welke hoedanigheid dan ook in dienst te worden genomen.
Voor de inbreuken van niveau 3 en 4 en op voorwaarde dat de wet dit voorziet, kan de rechter bovendien, mits
hij zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt, de gehele of gedeeltelijke sluiting van de onderneming of
inrichting waar de inbreuken werden begaan, bevelen voor de duur van één maand tot drie jaar.
§ 2. De duur van de straf die wordt uitgesproken met toepassing van § 1 gaat in vanaf de dag waarop de
veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of waarop zijn straf verjaard is en, bij voorwaardelijke vrijlating, vanaf de
dag van de invrijheidstelling, voor zover deze laatste niet ingetrokken wordt.
De gevolgen zullen evenwel een aanvang nemen zodra de veroordeling op tegenspraak of bij verstek definitief
is.
§ 3. De rechter kan de in § 1 bedoelde straffen slechts opleggen wanneer dit noodzakelijk is om de inbreuken te
doen stoppen of om te voorkomen dat zij zich herhalen, op voorwaarde dat de veroordeling tot deze straffen in
verhouding staat tot het geheel van de betrokken sociaal-economische belangen. Voor de inbreuken van niveau
3 kunnen de in § 1 bedoelde straffen bovendien slechts worden opgelegd voor zover de gezondheid of de
veiligheid van personen door deze inbreuken in gevaar wordt gebracht.
Deze straffen doen geen afbreuk aan de rechten van derden.
§ 4. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of van het arrest waarbij een verbod of sluiting wordt
opgelegd met toepassing van § 1 wordt bestraft met een sanctie van niveau 3.
Art. 107. Beroepsverbod en bedrijfssluiting
§ 1. Voor de inbreuken van niveau 3 en 4 en op voorwaarde dat de wet dit voorziet, kan de rechter, bij de
veroordeling van de beoefenaar van een beroep dat bestaat uit de verstrekking van raad of hulp aan een of meer
werkgevers of werknemers bij het uitvoeren van de door dit Wetboek gesanctioneerde verplichtingen, zij het
voor eigen rekening of als bestuurder, lid of bediende van een of andere vennootschap, vereniging, organisatie
of onderneming, die beroepsbeoefenaar verbieden gedurende een periode van één maand tot drie jaar voormeld
beroep rechtstreeks of onrechtstreeks en in welke hoedanigheid ook uit te oefenen.
Voor de inbreuken van niveau 3 en 4 en op voorwaarde dat de wet dit voorziet, kan de rechter bovendien, mits
hij zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt, de gehele of gedeeltelijke sluiting van de onderneming of van de
vestigingen van de vennootschap, vereniging, organisatie of onderneming van de veroordeelde of waarvan de
veroordeelde bestuurder is, bevelen voor een duur van één maand tot drie jaar.
§ 2. De duur van de straf die wordt uitgesproken met toepassing van § 1 gaat in vanaf de dag waarop de
veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of waarop zijn straf verjaard is en, bij voorwaardelijke vrijlating, vanaf de
dag van de invrijheidstelling, voor zover deze laatste niet ingetrokken wordt.
Zij wordt evenwel van kracht vanaf de dag waarop de veroordeling, op tegenspraak of bij verstek, definitief
geworden is.
§ 3. De rechter kan de in § 1 bedoelde straffen slechts opleggen wanneer dit noodzakelijk is om de inbreuken te
doen stoppen of om te voorkomen dat zij zich herhalen, op voorwaarde dat de veroordeling tot deze straffen in
verhouding staat tot het geheel van de betrokken sociaal-economische belangen. Voor de inbreuken van niveau
3 kunnen de in § 1 bedoelde straffen bovendien slechts worden opgelegd voor zover de gezondheid of de
veiligheid van personen door deze inbreuken in gevaar wordt gebracht.
Deze straffen doen geen afbreuk aan de rechten van derden.
§ 4. Iedere inbreuk op de beschikking van het vonnis of van het arrest waarbij in toepassing van § 1 een verbod
of een sluiting wordt uitgesproken, wordt bestraft met een sanctie van niveau 3.
HOOFDSTUK 3. - De op de strafrechtelijke sancties toepasselijke regels
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Art. 108.
Herhaling
Bij herhaling binnen het jaar dat volgt op een veroordeling voor een inbreuk op de bepalingen van Boek 2, kan
de straf op het dubbele van het maximum worden gebracht.
Hoofdstuk V van Boek 1 van het Strafwetboek is niet van toepassing op de inbreuken bedoeld in Boek 2.
Art. 109. Deelneming aan de inbreuk
Hoofdstuk VII van Boek 1 van het Strafwetboek is toepasselijk op de inbreuken bedoeld in Boek 2.
Art. 110.Verzachtende omstandigheden
Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan de geldboete worden verminderd tot een bedrag
onder het wettelijk minimum, waarbij het evenwel niet lager mag zijn dan 40 % van het voorgeschreven
minimumbedrag.
De geldboete opgelegd aan de sociaal verzekerde kan worden verminderd tot een bedrag onder het wettelijk
minimum overeenkomstig artikel 85 van het Strafwetboek indien zijn financiële situatie dit rechtvaardigt wegens
het feit dat hij evenzeer vatbaar is voor een vermindering, een opschorting of een volledige of gedeeltelijke
uitsluiting van het recht op een sociaal voordeel bedoeld bij artikel 230.
Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan de gevangenisstraf overeenkomstig artikel 85 van het
Strafwetboek worden verminderd.
[1 In geval van niet-naleving van de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden voorzien in wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden of in conventionele bepalingen die door de
Koning overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités algemeen verbindend zijn verklaard en die van toepassing zijn overeenkomstig artikel 5 van de
wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering
van werknemers in België en de naleving ervan, indien de enige officiële nationale website, in de zin van artikel 5
van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van
richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via
het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening"), geen melding maakt van de bovenvermelde arbeids, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden, wordt er rekening gehouden met dit gebrek aan informatie bij het bepalen
van de sanctie overeenkomstig het eerste en derde lid van dit artikel.]1
---------(1)<W 2020-06-12/05, art. 18, 046; Inwerkingtreding : 30-07-2020>
HOOFDSTUK 4. - De op de administratieve geldboeten toepasselijke regels
Art. 111. Herhaling
In geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op een administratieve of gerechtelijke beslissing tot
schuldigverklaring, op een administratieve beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete van niveau
1, 2, 3 of 4 of op een gerechtelijke veroordeling tot een sanctie van niveau 1, 2, 3 of 4, kan het bedrag van de
administratieve geldboete op het dubbele van het maximum worden gebracht.
Deze termijn van een jaar vangt aan op de dag waarop de administratieve beslissing niet langer vatbaar is voor
beroep of op de dag dat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
De termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, vanaf de dag nà die van de handeling
of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan.
Art. 112. Meerdaadse samenloop van inbreuken
In geval van samenloop van meerdere inbreuken worden de bedragen van de administratieve geldboeten
samengevoegd zonder dat ze evenwel het dubbele van het maximum van de hoogste administratieve geldboete
mogen overschrijden.
Art. 113. Eendaadse samenloop van inbreuken en samenloop door eenheid van opzet
Wanneer eenzelfde feit verscheidene inbreuken oplevert of wanneer verschillende inbreuken die gelijktijdig
worden voorgelegd aan de bevoegde administratie de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van
hetzelfde misdadig opzet, wordt alleen de zwaarste administratieve geldboete uitgesproken.
Wanneer de bevoegde administratie vaststelt dat inbreuken reeds het voorwerp waren van een beslissing tot
oplegging van een definitieve administratieve geldboete, en andere feiten die bij haar aanhangig zijn en die in de
vooronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste inbreuken
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt zij bij de toemeting van
de administratieve geldboete rekening met de reeds opgelegde administratieve geldboeten. Indien deze haar voor
een juiste bestraffing van al de inbreuken voldoende lijken, spreekt zij zich uit over de schuldvraag en verwijst zij
in haar beslissing naar de reeds opgelegde administratieve geldboeten. Het totaal van de administratieve
geldboeten opgelegd met toepassing van dit artikel mag het maximum van de zwaarste administratieve
geldboete niet te boven gaan.
Art. 114. Uitwissing van de administratieve geldboete
Voor de vaststelling van het bedrag van de geldboete mag geen rekening gehouden worden met een beslissing
tot oplegging van een administratieve geldboete of tot schuldigverklaring die drie jaar of meer vóór de feiten is
gewezen. Deze termijn van drie jaar vangt aan op het ogenblik dat de beslissing uitvoerbare kracht heeft
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Art. 115.Verzachtende omstandigheden
Indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn kan de administratieve geldboete worden verminderd tot
een bedrag onder het wettelijk minimum, waarbij het evenwel niet lager mag zijn dan 40 % van het
voorgeschreven minimumbedrag.
De administratieve geldboete opgelegd aan de sociaal verzekerde kan worden verminderd tot een bedrag onder
het wettelijk minimum zonder dat zij lager kan zijn dan een euro indien zijn financiële situatie dit rechtvaardigt
wegens het feit dat hij evenzeer vatbaar is voor een vermindering, een opschorting of een volledige of
gedeeltelijke uitsluiting van het recht op een sociaal voordeel bedoeld bij artikel 230.
[1 In geval van niet-naleving van de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden voorzien in wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden of in conventionele bepalingen die door de
Koning overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités algemeen verbindend zijn verklaard en die van toepassing zijn overeenkomstig artikel 5 van de
wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering
van werknemers in België en de naleving ervan, indien de enige officiële nationale website, in de zin van artikel 5
van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van
richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via
het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening"), geen melding maakt van de bovenvermelde arbeids, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden, wordt er rekening gehouden met dit gebrek aan informatie bij het bepalen
van de administratieve geldboete overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.]1
---------(1)<W 2020-06-12/05, art. 19, 046; Inwerkingtreding : 30-07-2020>
Art. 116.Uitstel
§ 1. De bevoegde administratie mag besluiten dat de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete
niet of slechts gedeeltelijk zal worden ten uitvoer gelegd, voor zover aan de overtreder geen administratieve
geldboete van niveau 2, 3 of 4 werd opgelegd of hij niet veroordeeld werd tot een strafsanctie van niveau 2, 3 of
4 tijdens de vijf jaren die de nieuwe inbreuk voorafgaan.
Nochtans vormt een sanctie van niveau 1, 2, 3 en 4 die vroeger uitgesproken was voor feiten die voortvloeien
uit eenzelfde misdadig opzet, geen beletsel voor het verlenen van een uitstel.
§ 2. De administratie verleent het uitstel bij dezelfde beslissing als die met welke zij de geldboete oplegt.
De beslissing waarbij het uitstel wordt toegestaan of geweigerd, moet met redenen omkleed zijn.
§ 3. De proeftermijn mag niet minder zijn dan één jaar en niet meer dan drie jaar, te rekenen van de datum van
de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete of van het vonnis of het arrest
dat in kracht van gewijsde is gegaan.
§ 4. Het uitstel wordt van rechtswege herroepen ingeval gedurende de proeftijd een nieuwe inbreuk begaan is
die de toepassing meebrengt van een administratieve geldboete van een hoger niveau dan de administratieve
geldboete die tevoren gepaard ging met uitstel.
§ 5. Het uitstel kan herroepen worden ingeval gedurende de proeftijd een nieuwe inbreuk begaan is die de
toepassing meebrengt van een administratieve geldboete van een gelijk of lager niveau dan de administratieve
geldboete die tevoren gepaard ging met uitstel.
§ 6. Voor een vergelijking van het niveau van de geldboeten mogen ze niet worden vermenigvuldigd met het
aantal betrokken werknemers, kandidaat-werknemers, kinderen, stagiairs [1 of zelfstandigen]1 .
§ 7. Het uitstel wordt herroepen bij dezelfde beslissing als die waarbij de administratieve geldboete wordt
opgelegd voor de nieuwe inbreuk die begaan is tijdens de proefperiode.
De vermelding van de herroeping van het uitstel in de beslissing geschiedt zowel wanneer de herroeping van
rechtswege gebeurt, als wanneer deze ter beoordeling van de bevoegde administratie wordt gelaten.
§ 8. De administratieve geldboete die uitvoerbaar wordt als gevolg van de herroeping van het uitstel wordt
onbeperkt gecumuleerd met die welke opgelegd is wegens de nieuwe inbreuk.
§ 9. In geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde administratie tot oplegging van een
administratieve geldboete kunnen de arbeidsgerechten het uitstel dat door de bevoegde administratie werd
verleend niet herroepen. Ze kunnen evenwel het uitstel verlenen wanneer de bevoegde administratie het
geweigerd heeft.
---------(1)<W 2013-11-11/03, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
BOEK 2. - De inbreuken en hun bestraffing in het bijzonder
HOOFDSTUK 1. - Inbreuken tegen de persoon van de werknemer
Afdeling 1. - De persoonlijke levenssfeer van de werknemer
Art. 117.Medische onderzoeken
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° De werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 28 januari 2003 betreffende de
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a) biologische tests, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring heeft laten uitvoeren met het oog
op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand of stamboominformatie van een
werknemer of kandidaat-werknemer om andere redenen dan die welke verband houden met de huidige
geschiktheid van de werknemer voor en de specifieke kenmerken van de openstaande betrekking, buiten de
gevallen bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;
b) biologische tests of medische onderzoeken heeft laten uitvoeren door een persoon die niet de
preventieadviseur- arbeidsgeneesheer was, die verbonden is aan de afdeling belast met het medisch toezicht van
de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan de afdeling belast met het medisch toezicht
van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarop de werkgever een beroep doet;
2° de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die de krachtens 1°, a) verboden biologische tests, medische
onderzoeken of mondelinge informatiegaring heeft aangevraagd of [1 uitgevoerd]1, in strijd met de voornoemde
wet van 28 januari 2003;
3° eenieder die, in strijd met de voornoemde wet van 28 januari 2003, biologische tests of medische
onderzoeken heeft [1 uitgevoerd]1, terwijl hij niet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer was, die verbonden is
aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk of aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk waarop de werkgever een beroep doet;
De overtreders, de mededaders en medeplichtigen van de inbreuken bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°
kunnen worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek.
Indien de overtreders, de mededaders of hun medeplichtigen van de inbreuken bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°
en 3° beoefenaars van de geneeskunde zijn, kan de rechter hun bovendien het verbod opleggen om gedurende
een termijn van een maand tot drie jaar de geneeskunde uit te oefenen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers of kandidaat-werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 59, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 118. Informatie inzake medische onderzoeken
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de
arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd, wanneer hij heeft besloten om een werknemer of een kandidaatwerknemer aan een medisch onderzoek of een toegelaten biologische test te onderwerpen, hem tien dagen voor
het onderzoek bij een vertrouwelijke en aangetekende brief niet heeft meegedeeld naar welke gegevens wordt
gezocht, welk onderzoek wordt uitgevoerd en om welke redenen dat gebeurt.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers of kandidaat-werknemers.
Afdeling 2. [1 - De preventie van psychosociale risico's op het werk, waaronder stress, geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk, gezondheid en veiligheid op het werk en welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 7, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 119.[1 Daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die in contact treedt met de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en die, in strijd met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk begaat.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 8, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 120. Niet-naleving van de gerechtelijke beslissing om een einde te maken aan geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, hij die geen einde maakt aan geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk binnen de termijn die vastgesteld is door het bevoegde rechtscollege op grond van
artikel 32decies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk.
Art. 121.[1 De risicoanalyse betreffende de psychosociale risico's op het werk
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan :
1° geen risicoanalyse uitvoert betreffende de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's
op het werk, rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de
arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk;
2° de risicoanalyse betreffende de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk
uitvoert :
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a) zonder
van de werknemers;
b) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten erbij te betrekken wanneer hij deel uitmaakt van de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
c) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten die deel uitmaakt van de externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk erbij te betrekken wanneer de complexiteit van de analyse dit vereist;
d) zonder rekening te houden met het feit dat de werknemers bij de uitvoering van hun werk op de
arbeidsplaats in contact komen met andere personen dan de werknemers en de daarmee gelijkgestelde
personen;
3° geen risicoanalyse uitvoert betreffende de psychosociale risico's op het niveau van een specifieke
arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld, bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 april
2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, rekening houdend met de gevaren
verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, inzonderheid wanneer een lid van de
hiërarchische lijn of ten minste één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie
en bescherming op het werk om deze risicoanalyse vragen;
4° de risicoanalyse betreffende de psychosociale risico's op het niveau van een specifieke arbeidssituatie
waarin een gevaar werd vastgesteld, bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende
de preventie van psychosociale risico's op het werk, uitvoert :
a) zonder medewerking van de werknemers;
b) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten erbij te betrekken wanneer hij deel uitmaakt van de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
c) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten die deel uitmaakt van de externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk erbij te betrekken wanneer de complexiteit van de situatie dit vereist;
d) zonder de werknemers de mogelijkheid te geven om gegevens op een anonieme wijze mee te delen wanneer
de preventieadviseur psychosociale aspecten niet bij de analyse wordt betrokken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 9, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 122.[1 De preventiemaatregelen die betrekking hebben op de preventie van de psychosociale risico's op het
werk
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan :
1° niet de passende preventiemaatregelen treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, om de situaties
en handelingen die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade
te voorkomen of om deze te beperken;
2° bij het treffen van de preventiemaatregelen bedoeld in 1°, geen rekening houdt met het feit dat zijn
werknemers bij de uitvoering van hun werk op de arbeidsplaats in contact komen met andere personen dan de
werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen, inzonderheid door geen kennis te nemen van de
verklaringen van de werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden;
3° niet de passende preventiemaatregelen treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, om het gevaar
dat voortvloeit uit een specifieke arbeidssituatie als bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 april 2014
betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk uit te schakelen of om de schade die hieruit
voortvloeit, te voorkomen of te beperken;
4° niet de passende maatregelen treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, om een einde te maken
aan daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk als die ter kennis zijn gebracht van
de werkgever;
5° niet de nodige bewarende maatregelen treft wanneer de ernst van de feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk het vereist;
6° geen procedures vaststelt die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te
ondervinden ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, en die in overeenstemming zijn met de door de
Koning vastgestelde bepalingen;
7° procedures vaststelt die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden
ten gevolge van psychosociale risico's op het werk :
a) zonder het akkoord te bekomen van het comité voor preventie en bescherming op het werk;
b) zonder het akkoord te hebben bekomen van tenminste twee derden van de leden-vertegenwoordigers van
de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk, als het akkoord van het
comité niet werd bekomen ingevolge het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar onverminderd de
toepassing van de bepalingen tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
c) die niet in overeenstemming zijn met collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend zijn
verklaard bij koninklijk besluit;
8° geen procedures vaststelt die betrekking hebben op de wedertewerkstelling van de werknemers die menen
schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico's op het werk;
9° er niet op toeziet dat de werknemers die, bij de uitvoering van hun werk, het voorwerp zijn geweest van een
daad van geweld, gepleegd door andere personen dan werknemers en daarmee gelijkgestelde personen die zich
op de arbeidsplaats bevinden, een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten
of instellingen, waarvan de kosten worden gedragen door de werkgever onverminderd de toepassing van andere
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bepalingen;
10° niet de verplichtingen van de hiërarchische lijn bepaalt inzake de preventie van psychosociale risico's op het
werk;
11° niet de nodige maatregelen treft opdat de werknemers, de leden van de hiërarchische lijn en de leden van
het comité voor preventie en bescherming op het werk zouden beschikken over de nuttige informatie die is
voorgeschreven door de Koning;
12° er niet op toeziet dat de werknemers, de leden van de hiërarchische lijn en de leden van het comité voor
preventie en bescherming op het werk de door de Koning vastgestelde opleiding ontvangen.
De inbreuken bedoeld in het eerste lid, 4° en 5° worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 10, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 122/1. [1 Toepassing van de procedures die toegankelijk zijn voor de werknemers
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan :
1° in het kader van een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter :
a) geen overleg pleegt met het comité voor preventie en bescherming op het werk of met de
vakbondsafvaardiging, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
b) niet zijn gemotiveerde beslissing meedeelt betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft, onder de
voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
c) niet de nodige collectieve preventiemaatregelen treft, voor zover hij een impact heeft op het gevaar;
d) naar aanleiding van de voorstellen van de preventieadviseur psychosociale aspecten, geen
preventiemaatregelen treft die tot doel hebben de risico's die een individueel karakter vertonen te ondervangen
om te voorkomen dat de gezondheid van de werknemer die het verzoek heeft ingediend ernstig wordt
aangetast, voor zover hij een impact heeft op het gevaar;
2° in het kader van een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel
karakter of voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk :
a) niet de werknemer op de hoogte brengt van de individuele maatregelen die hij ten aanzien van hem
overweegt te nemen, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
b) geen afschrift van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten meedeelt aan de werknemer
ten aanzien van wie hij overweegt individuele maatregelen te nemen die zijn arbeidsvoorwaarden wijzigen;
c) niet de werknemer bedoeld in b) hoort tijdens een onderhoud waarbij deze zich kan laten bijstaan door een
persoon naar zijn keuze;
d) niet zijn gemotiveerde beslissing meedeelt betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft, onder de
voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
e) voor zover hij een impact heeft op het gevaar, niet de passende preventiemaatregelen treft om een einde te
maken aan de schade geleden door de werknemer die het verzoek heeft ingediend;
3° in het kader van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk :
a) niet zijn gemotiveerde beslissing meedeelt betreffende de gevolgen die hij geeft aan de voorstellen voor
bewarende maatregelen van de preventieadviseur psychosociale aspecten onder de voorwaarden en volgens de
nadere regels bepaald door de Koning;
b) nalaat contact te leggen met de werkgever van de onderneming van buitenaf, wiens werknemers permanent
werkzaamheden uitvoeren bij de werkgever, opdat de individuele preventiemaatregelen die moeten getroffen
worden ten aanzien van een werknemer van deze onderneming die gebruik heeft gemaakt van de interne
procedure bij de werkgever onder de voorwaarden bepaald door de Koning, daadwerkelijk zouden kunnen
toegepast worden;
c) geen afschrift van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten meedeelt op verzoek van de
persoon die het verzoek heeft ingediend of van de in dit verzoek vermelde aangeklaagde, in de hypothese dat zij
overwegen een rechtsvordering in te stellen;
4° elementen van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten meedeelt aan een lid van de
hiërarchische lijn van de verzoeker, zonder dat dit noodzakelijk is voor de toepassing van de
preventiemaatregelen.
De inbreuk bedoeld in het eerste lid, 2°, e), wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 11, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 122/2. [1 De preventieadviseur psychosociale aspecten
§ 1. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° binnen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk geen preventieadviseur psychosociale
aspecten aanwijst die voldoet aan de door de Koning bepaalde voorwaarden;
2° niet de opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten toevertrouwt aan een externe dienst
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en bescherming op het werk, als hij binnen de interne dienst voor preventie en bescherming
het werk geen preventieadviseur psychosociale aspecten heeft aangewezen of als hij minder dan 50 werknemers
tewerkstelt;
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° binnen de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een preventieadviseur psychosociale
aspecten aanwijst zonder het voorafgaand akkoord van alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden
binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk te hebben bekomen;
2° een preventieadviseur psychosociale aspecten aanwijst die deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
3° een preventieadviseur psychosociale aspecten aanwijst die de functie van preventieadviseur bevoegd voor
de arbeidsgeneeskunde uitoefent.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 12, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 122/3. [1 De vertrouwenspersoon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan :
1° een vertrouwenspersoon aanwijst, zonder voorafgaand akkoord van alle leden-vertegenwoordigers van de
personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk;
2° geen vertrouwenspersoon aanwijst overeenkomstig de voorwaarden en de procedure bedoeld in de
voormelde wet van 4 augustus 1996 wanneer alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het
comité voor preventie en bescherming op het werk hierom verzoeken;
3° een vertrouwenspersoon uit zijn functie verwijdert, zonder voorafgaand akkoord van alle ledenvertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk;
4° niet het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar vraagt, als er geen akkoord wordt bereikt tussen
alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité voor preventie en bescherming op het
werk en de werkgever over de verwijdering van de vertrouwenspersoon uit zijn functie;
5° een vertrouwenspersoon aanwijst die de functie van preventieadviseur bevoegd voor de
arbeidsgeneeskunde uitoefent;
6° een vertrouwenspersoon aanwijst die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn
functie uitoefent en werkgevers- of werknemersvertegenwoordiger is in de ondernemingsraad of in het comité
voor preventie en bescherming op het werk van die onderneming;
7° een vertrouwenspersoon aanwijst die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn
functie uitoefent en deel uitmaakt van de vakbondsafvaardiging;
8° een vertrouwenspersoon aanwijst die deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
9° niet ervoor zorgt dat ten minste een van de vertrouwenspersonen behoort tot het personeel van de
werkgever wanneer hij slechts een beroep doet op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, en hij bovendien meer dan twintig werknemers
tewerkstelt;
10° niet ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend kan
vervullen onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
11° niet ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon geen nadeel ondervindt van zijn activiteiten als
vertrouwenspersoon;
12° niet ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn functie volledig autonoom uitoefent, inzonderheid door
niet de nodige maatregelen te treffen opdat geen enkele persoon op welke wijze ook rechtstreeks of
onrechtstreeks druk uitoefent op de vertrouwenspersoon bij de uitoefening van zijn functie en inzonderheid wat
betreft de druk met het oog op het bekomen van informatie die verband houdt of kan houden met de
uitoefening van deze functie;
13° niet de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon :
a) binnen twee jaar die volgen op zijn aanstelling, beschikt over de door de Koning bepaalde vaardigheden en
kennis, door het volgen van de opleiding waarvan de inhoud wordt bepaald door de Koning;
b) zijn vaardigheden en kennis kan verbeteren, inzonderheid door het volgen van een supervisie onder de
voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
14° de kosten verbonden aan de in 13° bedoelde opleidingen alsook de desbetreffende verplaatsingskosten
niet draagt.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 13, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 122/4. [1 De werkgevers en de instellingen die een opleiding voor vertrouwenspersonen verstrekken
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, of de instelling
die, in strijd met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan een opleiding met het oog op het verwerven van de vaardigheden en
de kennis van vertrouwenspersonen verstrekt, zonder te voldoen aan de door de Koning bepaalde
voorwaarden.]1
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Art. 122/5. [1 Andere verplichtingen inzake de preventie van psychosociale risico's op het werk
§ 1. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° niet de preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van de risicoanalyse betreffende de situaties
die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk opnieuw onderzoekt bij elke wijziging die de
blootstelling van werknemers aan psychosociale risico's op het werk kan beïnvloeden;
2° niet de preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van de risicoanalyse betreffende de situaties
die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk minstens eenmaal per jaar evalueert,
inzonderheid rekening houdend met de door de Koning bepaalde elementen;
3° de preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van de risicoanalyse betreffende de situaties die
aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk evalueert :
a) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten erbij te betrekken wanneer hij deel uitmaakt van de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
b) zonder de preventieadviseur psychosociale aspecten die deel uitmaakt van de externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk erbij te betrekken wanneer de complexiteit van de evaluatie dit vereist;
4° niet onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning, een register van feiten van
derden ter beschikking houdt van de werknemers die, tijdens de uitvoering van hun werk, in contact komen met
andere personen dan de werknemers of de gelijkgestelde personen, opdat zij daarin hun verklaring kunnen laten
opnemen met betrekking tot feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege
deze personen en waarvan zij menen het voorwerp te zijn geweest.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° niet het advies vraagt van het comité voor preventie en bescherming op het werk over :
a) de collectieve preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van de risicoanalyse betreffende de
situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk;
b) de collectieve preventiemaatregelen die vastgesteld worden op basis van de evaluatie van de
preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse betreffende de situaties die aanleiding kunnen geven
tot psychosociale risico's op het werk;
c) het geheel van de voorstellen van collectieve preventiemaatregelen voorgesteld in de adviezen van de
preventieadviseur psychosociale aspecten om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen;
2° indien er geen verzoening wordt bereikt, niet het advies van de met het toezicht belaste ambtenaar
meedeelt :
a) aan het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij de vaststelling van de procedures die
rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden ten gevolge van
psychosociale risico's op het werk;
b) aan de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij de
aanwijzing van de preventieadviseur psychosociale aspecten of bij de aanduiding van de vertrouwenspersoon of
de verwijdering uit zijn functie;
3° niet het advies vraagt van de preventieadviseur psychosociale aspecten :
a) alvorens de preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse betreffende de situaties die aanleiding
kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk te nemen, wanneer de preventieadviseur werd betrokken bij
deze risicoanalyse;
b) alvorens de preventiemaatregelen die voortvloeien uit de risicoanalyse betreffende de psychosociale risico's
op het werk op het niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld, bedoeld in
artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het
werk, te nemen, wanneer de preventieadviseur werd betrokken bij deze risicoanalyse;
4° niet de door de Koning bepaalde voorwaarden inzake het bijhouden van en de toegang tot het register van
feiten van derden respecteert;
5° niet de resultaten van de risicoanalyse betreffende de psychosociale risico's op het niveau van een
specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld, bedoeld in artikel 6 van voormeld koninklijk besluit
van 10 april 2014 en zijn beslissing met betrekking tot de maatregelen meedeelt, onder de voorwaarden en
volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
6° niet ervoor zorgt dat de werknemers de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten te kunnen raadplegen tijdens de werkuren wanneer de gewone
arbeidstijdregeling die van toepassing is bij de werkgever dit mogelijk maakt;
7° niet de verplaatsingskosten draagt die verbonden zijn aan de raadpleging bedoeld in 6°.
§ 3. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die, in strijd met de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° de resultaten van de risicoanalyse betreffende de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale
risico's op het werk en de preventiemaatregelen die eruit voortvloeien niet opneemt in het globaal preventieplan
en desgevallend in het jaarlijks actieplan;
2° niet de coördinaten van de nieuwe externe dienst voor preventie en bescherming op het werk meedeelt op
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---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 15, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
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Afdeling 3. - Gezondheid en veiligheid op het werk
Art. 123. Gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en het toezicht op de stoomtuigen en stoomketels
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, eenieder die een inbreuk heeft gepleegd op de wet van 5 mei 1888
betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen en op de stoomtuigen en
stoomketels.
De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een arbeidsongeval
tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Art. 124. Mijnen, graverijen en groeven
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, iedere persoon die een inbreuk heeft gepleegd op de wetten op de
mijnen, de graverijen en de groeven, gecoördineerd op 15 september 1919.
De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een arbeidsongeval
tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Art. 125. Huisvesting van de arbeiders
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, iedere persoon die een inbreuk heeft gepleegd op de wet van 6 juli
1949 betreffende de huisvesting van de arbeiders in nijverheids-, landbouw- of handelsondernemingen en exploitaties.
De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een arbeidsongeval
tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Art. 126.[1 De zwangere werkneemster of de werkneemster die borstvoeding geeft
§ 1. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° niet, voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico van blootstelling kan voordoen, de aard, de
mate en de duur van de blootstelling aan agentia, procedés of arbeidsomstandigheden heeft geëvalueerd
teneinde de risico's voor de veiligheid of de gezondheid, evenals de gevolgen voor de zwangerschap of
borstvoeding van de werkneemster of de gezondheid van het kind te beoordelen en teneinde vast te stellen
welke algemene maatregelen dienen te worden getroffen, en dit volgens de voorwaarden en de nadere regels die
door de Koning zijn bepaald;
2° geen maatregelen heeft getroffen die, rekening houdend met het resultaat van de evaluatie bedoeld bij 1°,
aangepast zijn aan het geval van de zwangere werkneemster of de werkneemster die borstvoeding geeft,
volgens de voorwaarden en de nadere regels die door de Koning zijn bepaald, teneinde de blootstelling van de
werkneemster aan het vastgestelde risico te vermijden of voor risico's waaraan elke blootstelling moet worden
verboden;
3° geen maatregelen heeft getroffen die, rekening houdend met het resultaat van de evaluatie bedoeld in 1°,
aangepast zijn aan het geval van de zwangere werkneemster of de werkneemster die borstvoeding geeft,
volgens de voorwaarden en de nadere regels die door de Koning zijn bepaald, wanneer de werkneemster een
gevaar of aandoening aanvoert die met haar toestand verband houdt en aan het verrichten van arbeid kan te
wijten zijn, op voorwaarde dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer tot wie zij zich richt, een risico vaststelt;
4° de werkneemster die bevallen is of die borstvoeding geeft en voor wie maatregelen zijn genomen voor de
aanpassing van haar arbeidsvoorwaarden ingevolge risico's voor haar veiligheid of gezondheid of die van haar
kind, niet heeft onderworpen aan een medisch onderzoek uiterlijk tien werkdagen na de werkhervatting;
5° de toestand van de werkneemster niet onmiddellijk en zodra hij er kennis van had, heeft meegedeeld aan de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werkneemster.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft de werkgever die in strijd met de arbeidswet van 16 maart
1971 :
1° de resultaten van de evaluatie en de te treffen algemene maatregelen, bedoeld in paragraaf 1, 1°, niet heeft
opgenomen in een schriftelijk document dat wordt voorgelegd aan het advies van het comité voor preventie en
bescherming op het werk, of, bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging;
2° de werkneemsters niet heeft ingelicht over de resultaten van de evaluatie en over de te treffen algemene
maatregelen, bedoeld in paragraaf 1, 1°.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 16, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 126/1. [1 De zeevissers
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van niveau 3 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de schipper60die, in
strijd met de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de
zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, niet de nodige maatregelen heeft
genomen om de preventieve aanbevelingen van de bevoegde instantie ter bevordering van een preventief beleid
inzake veiligheid en gezondheid of gelijkwaardige preventiemaatregelen aan boord van vissersschepen ten
uitvoer te leggen.
De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een arbeidsongeval
tot gevolg heeft gehad voor een zeevisser.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 90, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
Afdeling 3/1. [1 - Andere inbreuken betreffende het welzijn van de werknemers]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 17, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 127.[1 Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 119 tot 126 en 128 tot 133, wordt met een sanctie van niveau 3
bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de persoon die niet behoort tot het personeel van de werkgever die de opdrachten die hem in toepassing
van voormelde wet van 4 augustus 1996 worden toevertrouwd, uitoefent in strijd met de bepalingen van deze
wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of die deze opdrachten niet uitoefent volgens de voorwaarden en nadere
regels bepaald door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 18, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 128.[1 Oprichting en werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
1° in de onderneming geen interne dienst voor preventie en bescherming op het werk opricht, met toepassing
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk verhindert, zoals bepaald in
voormelde wet van 4 augustus 1996 en in de uitvoeringsbesluiten ervan;
3° de uitoefening van de opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
belemmert, inzonderheid door de bij voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan
voorgeschreven inlichtingen niet of niet volgens de gestelde regels te verstrekken of de voorgeschreven
raadplegingen niet volgens de gestelde regels te houden.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 19, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 129.[1 Tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de ondernemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die inbreuk
heeft gepleegd op artikel 7, §§ 1 en 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De inbreuk wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een arbeidsongeval
tot gevolg heeft gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 20, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 130.[1 Werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° de werkgever in wiens inrichting aannemers en, in voorkomend geval, onderaannemers werkzaamheden
komen uitvoeren, zijn aangestelde of zijn lasthebber die inbreuk heeft gepleegd op artikel 9, § 1, van de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de
uitvoeringsbesluiten ervan;
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2° de aannemers
en onderaannemers, hun aangestelde of hun lasthebber die inbreuk hebben gepleegd
artikel 10, § 1, van voormelde wet van 4 augustus 1996 en op de uitvoeringsbesluiten ervan;
3° de werkgever in wiens inrichting aannemers en, in voorkomend geval, onderaannemers werkzaamheden
komen uitvoeren, zijn aangestelde of zijn lasthebber die inbreuk heeft gepleegd op artikel 9, § 2, van voormelde
wet van 4 augustus 1996 en op de uitvoeringsbesluiten ervan;
4° de aannemers en onderaannemers, hun aangestelde of hun lasthebber die inbreuk hebben gepleegd op
artikel 10, § 2, van voormelde wet van 4 augustus 1996 en op de uitvoeringsbesluiten ervan;
5° de gebruiker, zijn aangestelde of zijn lasthebber die inbreuk heeft gepleegd op artikel 12ter van voormelde
wet van 4 augustus 1996 en het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die inbreuk heeft gepleegd op
artikel 12quater van voormelde wet van 4 augustus 1996 en op de uitvoeringsbesluiten ervan.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 21, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 131.[1 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - het ontwerp van het bouwwerk
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp, hun aangestelde of lasthebber die een
inbreuk heeft gepleegd op de in de artikelen 15 tot 17 en 19 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de
uitvoeringsbesluiten ervan voorgeschreven verplichtingen;
2° de opdrachtgever of de bouwdirectie belast met het ontwerp, hun aangestelde of hun lasthebber die geen
of onvoldoende toezicht heeft gehouden op de door de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk na te leven verplichtingen;
3° de persoon die belast is met het uitvoeren van de opdrachten van coördinator inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk, voorzien door voormelde wet van 4
augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan, en die de opdrachten van coördinator niet overeenkomstig de
voorwaarden en de nadere regels bepaald door voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten
ervan uitvoert of ze niet uitvoert, ongeacht of hij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een werkgever,
een zelfstandige, een aangestelde of een lasthebber is.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 22, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 131/1.
<Opgeheven bij W 2016-02-29/09, art. 25, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 132.[1 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - de verwezenlijking van het bouwwerk
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de
uitvoering, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 15, 20, 21 en 23
van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en
de uitvoeringsbesluiten ervan;
2° de opdrachtgever, de bouwdirectie belast met de uitvoering of de bouwdirectie belast met de controle op de
uitvoering, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die geen of onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend betreffende de
verplichtingen die de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van een bouwwerk
dienen te respecteren;
3° de aannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 15, 20,
tweede lid, 23 en 24 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
4° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op artikel 31 van voormelde
wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
5° de bouwdirectie belast met de uitvoering, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd
op de artikelen 25, 28, eerste lid, en 29 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten
ervan;
6° de aannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 26, 28,
eerste lid, en 29 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
7° de onderaannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een inbreuk heeft gepleegd op de artikelen 27,
28, eerste lid, en 29 van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
8° de zelfstandige die inbreuk heeft gepleegd op artikel 28, tweede lid, van voormelde wet van 4 augustus
1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
9° de bouwdirectie belast met de uitvoering, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd
op de artikelen 31ter, 31quater, § 1, eerste lid en § 2, en 31sexies, § 2, tweede en derde lid en § 3, van
voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
10° de aannemer en onderaannemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op de
artikelen 31ter, 31quater, § 1, tweede tot vierde lid en § 2, 31quinquies en 31sexies, § 2, tweede en derde lid en §
3, van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
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eerste en derde lid, en § 3, van voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan;
12° de persoon die belast is met het uitvoeren van de opdrachten van coördinator inzake veiligheid en
gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk, voorzien door de voormelde wet van 4 augustus 1996
en de uitvoeringsbesluiten ervan, en die de opdrachten van coördinator niet overeenkomstig de voorwaarden en
de nadere regels bepaald door de voormelde wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten ervan uitvoert
of ze niet uitvoert, ongeacht of hij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, een werkgever, een
zelfstandige, een aangestelde of een lasthebber is.
Voor de inbreuken bedoeld in het eerste lid, 9°, 10° en 11°, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
bij de inbreuk betrokken personen.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 23, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 132/1. [1 Registratieplicht op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft elke persoon die zich, in strijd met artikel 31sexies, § 1, van
voormelde wet van 4 augustus 1996, aanbiedt op een tijdelijke of mobiele bouwplaats en zijn aanwezigheid niet
onmiddellijk en dagelijks registreert op de bouwplaats.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 24, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 133.[1 Roken op de werkplaats
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de bepalingen van hoofdstuk 4 van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor
rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook
en op de uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen :
1° geen werkruimten en sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook, ter beschikking stelt van zijn werknemers;
2° het roken niet verbiedt in de werkruimten, de sociale voorzieningen, evenals in de vervoermiddelen die hij
voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk ter beschikking stelt van het personeel;
3° niet de nodige maatregelen neemt teneinde erover te waken dat derden die zich in de onderneming
bevinden, geïnformeerd worden over de maatregelen die hij toepast overeenkomstig voormelde wet van 22
december 2009;
4° niet de nodige maatregelen neemt om elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken
toegestaan is, te verbieden in de werkruimten, de sociale voorzieningen, evenals in de vervoermiddelen die hij
voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk ter beschikking stelt van het personeel;
5° voorziet in een rookkamer binnen de onderneming, zonder voorafgaand advies van het comité voor
preventie en bescherming op het werk;
6° wanneer een rookkamer is toegelaten binnen de onderneming, een rookkamer voorziet die niet afdoende
verlucht wordt of niet voorzien wordt van een rookafzuigsysteem dat de rook afdoende verwijdert, of niet de
bijkomende door de Koning bepaalde voorwaarden naleeft waaraan de rookkamer dient te beantwoorden;
7° wanneer een rookkamer is toegelaten binnen de onderneming, een regeling van toegang tot deze
rookkamer tijdens de werkuren voorziet, zonder voorafgaand advies van het comité voor preventie en
bescherming op het werk;
8° wanneer een rookkamer is toegelaten binnen de onderneming, een regeling van toegang tot deze
rookkamer tijdens de werkuren voorziet die een ongelijke behandeling van de werknemers veroorzaakt.
De inbreuken worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer ze gezondheidsschade of een
arbeidsongeval tot gevolg hebben gehad voor een werknemer.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 26, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 4. - Voor de toegang tot de arbeid vereiste leeftijd
Art. 134. Kinderarbeid buiten de context van opvoeding of opleiding
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, iedere persoon, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 kinderen arbeid heeft doen of laten verrichten dan wel activiteiten buiten de
context van hun opvoeding of opleiding heeft doen of laten uitvoeren waarvoor geen enkele afwijking is
toegestaan.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken kinderen.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Art. 135. Jonge sportbeoefenaars in loondienst
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971, een werknemer heeft tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor
betaalde sportbeoefenaars wanneer die persoon zijn verplichte voltijdse leerplicht niet volledig heeft vervuld of de
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leeftijdsgrens
die de Koning, krachtens de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst
de betaalde sportbeoefenaar, heeft vastgesteld, niet heeft bereikt.
Art. 136. Regels betreffende de individuele afwijkingen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de vader, moeder of de voogd die, in strijd met de arbeidswet van 16 maart 1971 :
a) een kind een werkzaamheid buiten de context van zijn opvoeding of opleiding heeft doen of laten uitvoeren
of vooraleer daartoe een individuele afwijking van de bevoegde ambtenaar werd verkregen;
b) een kind een werkzaamheid heeft doen of laten uitvoeren zonder daarbij de wettelijke of door de Koning of
de bevoegde ambtenaar vastgestelde regels na te leven waaraan de individuele afwijking moet beantwoorden;
c) over de geïndividualiseerde spaarrekening op naam van het kind heeft beschikt, zowel wat de hoofdsom als
de intresten betreft, behalve in de door de Koning bepaalde gevallen;
2° de aanvrager van de individuele afwijking, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de arbeidswet
van 16 maart 1971 :
a) een in 1°, a) en b) bedoelde inbreuk heeft begaan;
b) de schriftelijke individuele afwijking op het ogenblik dat of op de plaats waar het kind de werkzaamheid
uitvoert, niet heeft vertoond aan de officieren van gerechtelijke politie of aan de door de Koning aangewezen
ambtenaren;
c) het loon in geld van het kind niet heeft gestort op een geïndividualiseerde spaarrekening geopend op naam
van het kind bij een financiële instelling, uiterlijk op de vierde werkdag van de maand volgend op de maand waarin
de werkzaamheid door het kind werd uitgevoerd;
d) naar aanleiding van de uitvoering van een werkzaamheid door het kind, ongebruikelijke geschenken heeft
gegeven, die niet aan de leeftijd, de ontwikkeling en de vorming van het kind zijn aangepast;
3° eenieder die, als tussenpersoon of bemiddelaar, al dan niet tegen vergoeding, voorstellen doet,
rechtshandelingen verricht of reclame maakt, teneinde werkzaamheden verricht door kinderen te bevorderen of
mee tot stand te helpen te brengen waarvoor geen individuele afwijking werd gevraagd.
Voor de in 1° en 2° bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
kinderen.
Art. 136/1. [1 De minderjarige zeevisser
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de schipper die, in
strijd met de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de
zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser:
1° een minderjarige van 15 jaar of ouder die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht aan boord van
een vissersschip heeft ingescheept zonder de toestemming van de daartoe aangewezen ambtenaar belast met
de scheepvaartcontrole;
2° een minderjarige van 15 jaar of ouder die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht aan boord van
een vissersschip heeft ingescheept gedurende een periode waarin de aanwezigheid van voornoemde
minderjarige op school verplicht is;
3° geen arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij heeft gesloten met de minderjarige
die 15 jaar of ouder die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die de toestemming tot het
inschepen aan boord van een vissersschip van de daartoe aangewezen ambtenaar belast met de
scheepvaartcontrole heeft gekregen;
4° een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij voor een langere periode dan de duur
van één zeereis heeft gesloten met een minderjarige die 15 jaar of ouder is, die niet meer onderworpen is aan de
voltijdse leerplicht en die de toestemming tot het inschepen aan boord van een vissersschip van de daartoe
aangewezen ambtenaar belast met de scheepvaartcontrole heeft gekregen;
5° een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij of opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten heeft gesloten waarvan de totale duur de duur van de schoolvakantie overschrijdt heeft
gesloten met een minderjarige die 15 jaar of ouder, die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die
de toestemming tot het inschepen aan boord van een vissersschip van de daartoe aangewezen ambtenaar
belast met de scheepvaartcontrole heeft gekregen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
minderjarigen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 91, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
Art. 137. Verboden arbeid
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° een jeugdige werknemer ondergrondse arbeid in mijnen, groeven en graverijen of andere door de Koning
verboden arbeid heeft doen of laten verrichten;
2° een jeugdige werknemer arbeid heeft doen of laten verrichten die zijn krachten te boven gaat, zijn
gezondheid bedreigt of zijn zedelijkheid in gevaar brengt.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
jeugdige werknemers.
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Afdeling 5. [1 - Registratieplicht op de arbeidsplaatsen]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2015-08-10/03, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
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Art. 137/1. [1 Registratie op de arbeidsplaatsen
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° de opdrachtgever of de gelijkgestelde, zijn aangestelde of lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op
artikel 6, artikel 7, § 1, eerste lid, en § 2, en artikel 9, § 2, tweede lid, en § 3, van de programmawet van 10
augustus 2015 en de uitvoeringsbesluiten;
2° de aannemers en de onderaannemers, hun aangestelden of lasthebbers die een inbreuk hebben gepleegd
op artikel 6, artikel 7, § 1, tweede tot vierde lid, en § 2, artikel 8 en artikel 9, § 2, tweede lid, en § 3, van de
programmawet van 10 augustus 2015 en de uitvoeringsbesluiten;
3° de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op artikel 9, § 2, eerste lid, en §
3, van de programmawet van 10 augustus 2015 en de uitvoeringsbesluiten.
Voor de inbreuken bedoeld in het eerste lid wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal bij de inbreuk
betrokken personen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2015-08-10/03, art. 14, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
Art. 137/2. [1 Registratieplicht van de tewerkgestelden op de arbeidsplaatsen
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft de tewerkgestelde bedoeld in artikel 5, 1°, van de programmawet
van 10 augustus 2015 die zich, in strijd met artikel 9, § 1, van de programmawet van 10 augustus 2015,
aanbiedt op een arbeidsplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert op de arbeidsplaats.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2015-08-10/03, art. 15, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2015>
HOOFDSTUK 2. - De inbreuken met betrekking tot de arbeidstijd
Afdeling 1. - Arbeids- en de rusttijden
Art. 138. De dag- en weekgrens van de arbeidstijd
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de arbeidswet van 16 maart 1971 of met de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de
diamantnijverheid :
1° een werknemer of een jeugdige werknemer meer dan acht uur per dag of meer dan 40 uur per week werk
heeft doen of laten verrichten of die de kortere maximumduur bepaald door de wet of door een bij koninklijk
besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst heeft doen of laten overschrijden;
2° wanneer hij zich bevindt in een hypothese waarin de wet de overschrijding van de dagelijkse duur van acht
uren of de wekelijkse duur van veertig uren toestaat, werk heeft doen of laten verrichten boven de maximale
dagelijkse of wekelijkse duur toegestaan door de afwijkende bepaling;
3° nalaat de werknemer of de jeugdige werknemer de inhaalrust toe te kennen waarin de wet voorziet bij
overschrijding van de maximaal toegestane arbeidsduur.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 139. Regels betreffende bepaalde werknemerscategorieën
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, een werknemer werk heeft doen of
laten verrichten vóór 8 uur of na 16 uur 30 of op een zaterdag.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 140. Minimale arbeidsduur
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 of met de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de
diamantnijverheid, een werknemer of een jeugdige werknemer arbeid heeft doen of laten verrichten zonder de
minimale duur van drie uur voor elke arbeidsperiode te eerbiedigen.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 141. Wekelijkse rust
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° een werknemer of een jeugdige werknemer op zondag werk heeft doen of laten verrichten, behalve in de bij
wet toegestane gevallen;
2° de werknemer of de jeugdige werknemer die op zondag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft
toegekend volgens de bij wet voorgeschreven of door de Koning vastgestelde regeling;
3° een jeugdige werknemer werk heeft doen of laten verrichten op een bijkomende rustdag die een zondag
onmiddellijk volgt of voorafgaat, behalve in de bij wet toegestane gevallen;
4° heeft nagelaten de jeugdige werknemer die werd tewerkgesteld op een bijkomende rustdag die een zondag
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vastgestelde regeling;
5° heeft nagelaten de jeugdige werknemer die op zondag of op een bijkomende rustdag werd tewerkgesteld,
wekelijkse rusttijd van ten minste zesendertig opeenvolgende uren heeft toe te kennen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers of jeugdige werknemers.
Art. 142. Feestdagen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen :
1° werknemers of jeugdige werknemers heeft tewerkgesteld of laten tewerkstellen op een feestdag, behalve in
de bij wet toegestane gevallen;
2° niet-gepresteerde arbeidsuren heeft laten inhalen tijdens andere dagen, om ingevolge de toekenning van de
feestdagen verloren arbeidsuren te compenseren, behalve in de door de Koning bepaalde gevallen;
3° een feestdag die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, niet door een gewone
activiteitsdag heeft vervangen;
4° de werknemer of jonge werknemer die op een feestdag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft toegekend
volgens de bij wet voorgeschreven of door de Koning vastgestelde regeling.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 143. Openbaarmakingsformaliteiten inzake de feestdagen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever die ertoe verplicht is een arbeidsreglement op te stellen, zijn aangestelde of lasthebber die, in
strijd met de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen :
a) niet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van zijn onderneming een ondertekend en gedagtekend
bericht heeft aangeplakt met vermelding van de vervangingsdagen van de feestdagen bepaald bij beslissing van
de paritaire organen die door de Koning algemeen verbindend werd verklaard, bij beslissing van de
ondernemingsraad, bij akkoord van de onderneming of bij individueel akkoord, alsmede met vermelding van de
toepassingsregels inzake inhaalrust;
b) geen afschrift van het in a) bedoelde bericht bij het arbeidsreglement heeft gevoegd;
2° de werkgever die er niet toe verplicht is om een arbeidsreglement op te stellen, zijn aangestelde of
lasthebber die, in strijd met voornoemde wet van 4 januari 1974, niet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen
van zijn onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht heeft aangeplakt met vermelding van de bij
koninklijk besluit bepaalde feestdagen, van de bij beslissing van de paritaire organen, door de Koning algemeen
verbindend verklaard, bij beslissing van de ondernemingsraad, bij akkoord van de onderneming of bij individueel
akkoord bepaalde vervangingsdagen van de feestdagen en van de toepassingsregels voor de inhaalrust.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 144. Rusttijden en pauzes
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° een werknemer of een jeugdige werknemer werk heeft doen of laten verrichten zonder hem de rustperiodes
toe te kennen waarin de wet tussen twee arbeidsperiodes voorziet;
2° een werknemer of een jeugdige werknemer werk heeft doen of laten verrichten zonder hem de pauzes toe
te kennen waarin de wet voorziet.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 145. Jaarlijkse vakantie
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die heeft nagelaten,
of heeft nagelaten binnen de voorgeschreven termijn of volgens de reglementaire voorschriften, de vakantie toe
te staan, waarop de werknemers krachtens de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoördineerd op 28 juni 1971, en de uitvoeringsbesluiten ervan recht hebben.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 146. Werkroosters
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971, een werknemer of een jeugdige werknemer werk heeft doen of laten verrichten
buiten de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement of in het bericht aangeplakt in de lokalen van de
inrichting om het hoofd te bieden aan een buitengewone toename van het werk, behalve in de bij wet toegestane
gevallen.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 2. - Moederschaps- en vaderschapsrust, afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken
van pleegzorgen, verhindering van het recht op tijdskrediet en loopbaanonderbreking, verstrekking van onjuiste
gegevens inzake het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking
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Art. 147.
Moederschapsen vaderschapsrust
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° een werkneemster werk heeft doen of laten verrichten tijdens de verplichte moederschapsrust;
2° de werkneemster die daartoe een aanvraag heeft ingediend, het facultatief moederschapsverlof waarop zij
recht heeft, niet heeft toegekend;
3° de werknemer die daartoe een aanvraag heeft ingediend, het vaderschapsverlof waarop hij als vader recht
heeft omdat de moeder in het ziekenhuis is opgenomen of overleden, niet heeft toegekend.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 148.[1 Het adoptieverlof, de afwezigheid met het oog op het verstrekken van pleegzorgen en het
pleegouderverlof
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten:
1° het adoptieverlof niet toegekend heeft aan de werknemer die er recht op heeft;
2° aan de werknemer die aangesteld is als pleegouder, het recht om van het werk afwezig te zijn met het oog
op het verstrekken van pleegzorgen niet toegekend heeft;
3° het pleegouderverlof niet toegekend heeft aan de werknemer die er recht op heeft.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<W 2018-09-06/12, art. 3/2, 035; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 149. Verhindering van het recht op tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, met de koninklijke besluiten die ter uitvoering van
de voornoemde wet zijn genomen, alsmede met de terzake geldende collectieve arbeidsovereenkomsten, de
werknemer het recht op loopbaanonderbreking of het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties
ontzegt.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 150. Verstrekking van onjuiste gegevens inzake het tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft de werkgever die, in strijd met de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen, met de koninklijke besluiten die ter uitvoering van voornoemde wet zijn genomen,
alsmede met de terzake geldende collectieve arbeidsovereenkomsten, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
onjuiste gegevens verstrekt of nalaat de noodzakelijke gegevens te verstrekken over één van zijn werknemers
die loopbaanonderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties geniet.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 3. - Deeltijdse arbeid
Art. 151. Maatregelen inzake bekendmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
programmawet van 22 december 1989 :
1° op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien, geen afschrift van de arbeidsovereenkomst
van de deeltijdse werknemer noch een uittreksel van die arbeidsovereenkomst met het werkrooster en met de
identiteit van de deeltijdse werknemer in kwestie, diens handtekening en die van de werkgever heeft bewaard;
2° niet de nodige maatregelen heeft genomen opdat de onder 1° vermelde documenten zich op een gemakkelijk
toegankelijke plaats bevinden, zodat de met het toezicht erop belaste ambtenaren en beambten er te allen tijde
kennis zouden kunnen van nemen;
3° de dagelijkse arbeidsuren, in geval van een variabel deeltijds werkrooster, niet ter kennis heeft gebracht van
de werknemers via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever, zijn aangestelde of
lasthebber, in de lokalen van de onderneming, op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien,
minstens vijf dagen op voorhand of volgens nadere regels die bepaald zijn door een collectieve
arbeidsovereenkomst die gesloten werd overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités of, bij ontstentenis daarvan, door het arbeidsreglement;
4° geen bericht heeft bekendgemaakt dat gedateerd is door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, met
het afzonderlijke werkrooster van elke deeltijdse werknemer, in de lokalen van de onderneming, op de plaats
waar het arbeidsreglement kan worden ingezien, en wel vóór de aanvang van de werkdag of volgens de door de
Koning bepaalde nadere regels;
5° het onder 4° bedoelde bericht niet heeft bewaard gedurende een periode van één jaar, te rekenen van de
dag dat het werkrooster ophoudt van kracht te zijn of volgens de door de Koning bepaalde nadere regel.
De inbreuken bedoeld in het eerste lid worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer de werkgever,
zijn aangestelde of lasthebber, voorafgaand aan het proces-verbaal tot vaststelling van één van de bij het eerste
lid bedoelde inbreuken, van de sociaal inspecteurs voor deze inbreuk reeds schriftelijk de in artikel 21 bedoelde
waarschuwing of termijn om zich in regel te stellen heeft ontvangen.
Voor de in het eerste en tweede lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
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Art. 152. Maatregelen inzake de controledocumenten voor de afwijkingen op het normale werkrooster van de
deeltijdse werknemers
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
programmawet van 22 december 1989 :
1° een deeltijdse werknemer tewerkstelt buiten het werkrooster dat het voorwerp is van de bekendmaking die
is voorgeschreven door de voornoemde wet van 22 december 1989, zonder een document bij te houden met
alle afwijkingen van het normale werkrooster van die werknemer, noch gebruik te maken van een evenwaardig
controlemiddel dat is toegestaan bij voornoemde wet van 22 december 1989 of door de Koning;
2° een deeltijdse werknemer arbeidsprestaties heeft doen of laten verrichten buiten het werkrooster dat het
voorwerp is van de bekendmaking die is voorgeschreven door de voornoemde wet van 22 december 1989,
zonder vermelding ervan in het document of de controlemiddelen vermeld onder 1°;
3° het onder 1° vermelde document of de controlemiddelen niet bijhoudt op een plaats die gemakkelijk
toegankelijk is opdat de ambtenaren en de beambten die belast met het toezicht zijn, er op ieder ogenblik kennis
kunnen van nemen;
4° het onder 1° vermelde document of de controlemiddelen niet bijhoudt gedurende de hele periode die
aanvangt op de datum van de aantekening van de laatste verplichte vermelding en die eindigt vijf jaar na afloop
van de maand die volgt op het kwartaal waarin die inschrijving is verricht, hetzij op het adres waaronder hij in
België ingeschreven is bij een instelling belast met de inning van de bijdragen voor sociale zekerheid, hetzij in zijn
woonplaats of op de maatschappelijke zetel, indien die in België gevestigd zijn en, bij ontstentenis daarvan, in de
in België gelegen woonplaats van een natuurlijke persoon die ze in zijn hoedanigheid van lasthebber of
aangestelde van de werkgever bewaart.
De inbreuken bedoeld bij het eerste lid worden bestraft met een sanctie van niveau 4 wanneer de werkgever,
zijn aangestelde of lasthebber, voorafgaand aan het proces-verbaal tot vaststelling van één van de bij het eerste
lid bedoelde inbreuken, van de sociaal inspecteurs voor deze inbreuk reeds schriftelijk de bij artikel 21 bedoelde
waarschuwing of termijn om zich in regel te stellen heeft ontvangen.
Voor de in het eerste en tweede lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
Afdeling 3/1. [1 - Flexi-jobwerknemers]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2015-11-16/05, art. 27, 016; Inwerkingtreding : 01-12-2015>
Art. 152/1. [1 Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, die
flexi-jobwerknemers tewerkstelt zonder het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie via een
systeem te registreren en bij te houden, zoals bepaald bij artikel 24 van de wet van 16 november 2015 houdende
diverse bepalingen inzake sociale zaken.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2015-11-16/05, art. 28, 016; Inwerkingtreding : 01-12-2015>
Afdeling 4. - Nachtarbeid
Art. 153. Nachtarbeid
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
arbeidswet van 16 maart 1971 :
1° een werknemer of een jeugdige werknemer een werkzaamheid heeft doen of laten verrichten tussen 20 uur
en 6 uur, behalve in de wettelijk toegestane gevallen;
2° een nachtarbeidsregeling heeft ingevoerd zonder de wettelijke procedure in acht te nemen;
3° een jeugdige werknemer tussen 23 uur en 7 uur arbeid heeft doen of laten verrichten, die wegens de aard
niet mag worden onderbroken of die in opeenvolgende ploegen wordt verricht.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 154.Raadpleging van de werknemers
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met
de arbeidswet van 16 maart 1971, een nachtarbeidsregeling heeft ingevoerd zonder de
werknemersvertegenwoordigers op voorhand geraadpleegd te hebben over de vereiste aanpassingen van de
arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de werknemers die nachtarbeid verrichten in de
aangelegenheden die door de Koning zijn bepaald.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever [1 ...]1 die, in strijd met voornoemde wet van 16
maart 1971, het verslag van de in § 1 bedoelde raadpleging, niet heeft overgemaakt aan het paritair comité
volgens de door de Koning bepaalde nadere regels.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 60, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
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Art. 155. Minimale arbeidsduur
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die een werknemer
nachtarbeid heeft doen of laten verrichten volgens een dagelijks werkrooster dat minder werkuren telt dan een
volledig werkrooster in de onderneming of dat minder dan zes uur telt.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 5. - Bouwsector
Art. 156.Werkverbod op rustdagen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het
paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren :
1° een werknemer heeft laten werken op een rustdag, behalve in de wettelijke toegestane gevallen;
2° geen inhaalrustdag binnen de voorgeschreven termijn heeft toegekend aan de arbeider die op een rustdag
was tewerkgesteld;
3° [1 ...]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 61, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 157. Dagelijks en wekelijks werkverbod
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken :
1° bouwwerken heeft doen of laten uitvoeren vóór 7 uur en na 18 uur, of die de door de Koning vastgestelde
tijdsgrenzen niet naleeft, behalve in de wettelijk toegestane gevallen;
2° bouwwerken heeft doen of laten uitvoeren op zaterdag of gedurende het gedeelte van de zaterdag tijdens
hetwelk aan de werknemers van de bouwnijverheid of een tak ervan rust is toegestaan, behalve in de wettelijk
toegestane gevallen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Afdeling 6. - Kennisgevingen aan de arbeidsinspectie
Art. 158.Kennisgevingen aan de arbeidsinspectie
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever [1 ...]1 die, in strijd met de arbeidswet van 16 maart
1971 en de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen :
1° de door de Koning aangewezen ambtenaar niet binnen vierentwintig uur in kennis stelt van de tewerkstelling
van een werknemer op een zondag in de bedrijven waarvoor de Koning kan toestaan dat de werknemers twaalf
maal per jaar s zondags worden tewerkgesteld;
2° niet een kopie van het gedagtekend en ondertekend advies heeft toegezonden aan de door de Koning
aangewezen ambtenaar, met vermelding van de data van de bij koninklijk besluit bepaalde feestdagen, de
vervangingsdagen van de feestdagen bij door de Koning algemeen verbindend verklaarde beslissing van de
paritaire organen, bij beslissing van de ondernemingsraad, bij akkoord van de onderneming of bij individueel
akkoord, alsmede van de toepassingsregels inzake de inhaalrust;
3° de door de Koning aangewezen ambtenaar niet heeft verwittigd uiterlijk acht dagen na de feestdag waarop
de werknemer werd tewerkgesteld en in ieder geval vóór de dag waarop de inhaalrust wordt verleend;
4° de door de Koning aangewezen ambtenaar binnen drie dagen niet schriftelijk in kennis heeft gesteld van de
toepassing van een afwijking op het verbod op nachtarbeid door een jeugdige werknemer;
5° de door de Koning aangewezen ambtenaar niet in kennis heeft gesteld van het overschrijden van de normale
tijdsgrenzen door de werknemers of de jeugdige werknemers van de onderneming voor de uitvoering van arbeid
die door een onvoorziene noodzaak wordt vereist.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 62, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 159. Kennisgevingen inzake de uitvoering van bouwwerkzaamheden
Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft de werkgever die, in strijd met de wet van 6 april 1960 betreffende
de uitvoering van bouwwerken, nalaat de minister van Werk te verwittigen met een schrijven gericht aan de
sociaal inspecteur van het gebied waar de werken worden uitgevoerd, uiterlijk op de vooravond van de dag
waarop gebruik wordt gemaakt van de afwijkingsbepalingen waarin de wetten en besluiten betreffende de
arbeidsduur en de rustdagen voorzien, of binnen de vierentwintig uur die volgen op de aanvang van de werken.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 7. - Brugpensioen
Art. 160. Brugpensioen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met de
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heeft nageleefd onder de voorwaarden en volgens de door de Koning bepaalde nadere regels.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 8. [1 - De arbeidstijd van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in
opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van
deze beroepen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2010-12-12/05, art. 16, 002; Inwerkingtreding : 01-02-2011>
Art. 160/1.[1 [Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die,
in strijd met de wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de
tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en
studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen :] (ERRATUM, zie B.St. 12-012011, p. 836)
1° arbeid doet of laat verrichten door een geneesheer, tandarts, dierenarts, kandidaat-geneesheer in opleiding,
kandidaat-tandarts in opleiding of student-stagiair gedurende meer dan 48 uren gemiddeld over een
referteperiode van 13 weken;
2° arbeid doet of laat verrichten door een geneesheer, tandarts, dierenarts, kandidaat-geneesheer in opleiding,
kandidaat-tandarts in opleiding of student-stagiair boven de absolute grens van de arbeidsduur die 60 uren
tijdens elke arbeidsweek bedraagt;
3° arbeid doet of laat verrichten door een geneesheer, tandarts, dierenarts, kandidaat-geneesheer in opleiding,
kandidaat-tandarts in opleiding of student-stagiair boven de maximumduur van de werkperiode van vierentwintig
uren;
4° niet een periode van minimumrust van twaalf opeenvolgende uren toekent na een arbeidsprestatie waarvan
de duur tussen twaalf uren en vierentwintig uren bedraagt;
5° arbeid doet of laat verrichten door een geneesheer, tandarts, dierenarts, kandidaat-geneesheer in opleiding,
kandidaat-tandarts in opleiding of student-stagiair tijdens de bijkomende tijd van maximum 12 uren per week
bepaald bij de wet om elk type van wachtdienst te verzekeren op de werkplek zonder zijn individueel schriftelijk
akkoord te hebben verkregen voorafgaand aan de prestatie;
6° arbeid doet of laat verrichten door een geneesheer, tandarts, dierenarts, kandidaat-geneesheer in opleiding,
kandidaat-tandarts in opleiding of student-stagiair boven de bijkomende tijd van maximum twaalf uren per week
bepaald bij wet;
7° het individueel akkoord bedoeld in 5° niet bewaart gedurende de voorgeschreven duur;
8° het individueel akkoord bedoeld in 5° niet bijhoudt of niet bewaart op de aangewezen plaats;
9° niet de nodige maatregelen neemt opdat het individueel akkoord bedoeld in 5° bijgehouden wordt op een
gemakkelijk toegankelijke plaats zodat de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op elk moment er
inzage kunnen van nemen;
10° op de werkplek niet het register bijhoudt dat volgens chronologische volgorde de dagelijkse prestaties van
de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding
of studenten-stagiairs herneemt.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en
studenten-stagiairs.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2010-12-12/05, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-02-2011>
Afdeling 9. [1 - De arbeidstijd en rusttijden van de zeevissers]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 92, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
Art. 160/2. [1 De arbeidstijd en rusttijden van de zeevissers
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de schipper, die, in
strijd met de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de
zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser:
1° de rusttijden bepaald in hoofdstuk IV/1 van voormelde wet van 3 mei 2003 niet heeft toegekend;
2° het document voor het toezicht op de arbeidstijd en de rusttijd niet op de voorgeschreven tijdstippen heeft
ingevuld of voltooid.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
zeevissers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 93, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
HOOFDSTUK 3. - Inbreuken in verband met andere arbeidsvoorwaarden
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Art. 161. Controlegeneeskunde
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, eenieder die, in strijd met de wet van 13 juni 1999 betreffende
de controlegeneeskunde, de controlegeneeskunde verricht zonder arts te zijn die gerechtigd is de geneeskunde
uit te oefenen en vijf jaar ervaring heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de arts die, in strijd met de wet van 13 juni 1999 betreffende
de controlegeneeskunde :
1° bij het uitvoeren van een controleopdracht geen verklaring van onafhankelijkheid ondertekent volgens het
door de Koning bepaald model of er geen afschrift van bezorgt aan de werknemer en aan de werkgever;
2° voor dezelfde onderneming zowel de taken van preventieadviseur-arbeidsgeneesheer als die van
controlerend geneesheer uitvoert.
Afdeling 2. - Loon en andere vermogensrechtelijke voordelen
Art. 162.[1 Uitbetaling van het werknemersloon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die :
1° het loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum dat het loon
invorderbaar is;
2° zich door de leden van zijn personeel alle of een deel van de aanvullende bijdragen doet terugbetalen die de
werkgever verschuldigd is, met toepassing van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders,
gecoördineerd op 19 december 1939;
3° het verschuldigd vakantiegeld niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald binnen de termijn en volgens
de reglementaire voorschriften opgelegd bij de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoördineerd op 28 juni 1971.
Het minimum en het maximum van de strafrechtelijke geldboete of van de administratieve geldboete worden
vermenigvuldigd met twaalf wanneer enerzijds het in de betrokken sector toepasselijk minimumloon niet wordt
uitbetaald aan de werknemer - of in geval van deeltijdse arbeid het gedeelte van het minimumloon dat in
verhouding is verschuldigd - of niet wordt uitbetaald op de datum dat het loon invorderbaar is, en er, anderzijds,
samenloop is met twee of meerdere inbreuken bedoeld bij de artikelen 138, 140 tot 142, 156, 157, 163, 165 tot
167 of 169.
Voor de in dit artikel bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<W 2014-04-25/23, art. 222, 012; Inwerkingtreding : 24-05-2014>
Art. 162_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
[1 Uitbetaling van het werknemersloon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die :
1° het loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum dat het loon
invorderbaar is;
2° [2 ...]2
3° het verschuldigd vakantiegeld niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald binnen de termijn en volgens
de reglementaire voorschriften opgelegd bij de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
gecoördineerd op 28 juni 1971.
Het minimum en het maximum van de strafrechtelijke geldboete of van de administratieve geldboete worden
vermenigvuldigd met twaalf wanneer enerzijds het in de betrokken sector toepasselijk minimumloon niet wordt
uitbetaald aan de werknemer - of in geval van deeltijdse arbeid het gedeelte van het minimumloon dat in
verhouding is verschuldigd - of niet wordt uitbetaald op de datum dat het loon invorderbaar is, en er, anderzijds,
samenloop is met twee of meerdere inbreuken bedoeld bij de artikelen 138, 140 tot 142, 156, 157, 163, 165 tot
167 of 169.
Voor de in dit artikel bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<W 2014-04-25/23, art. 222, 012; Inwerkingtreding : 24-05-2014>
(2)<DDG 2018-04-23/18, art. 103, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 163. Inhoudingen op het werknemersloon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 1 april 1936 op de
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, met de wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, of met de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers :
a) inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer, met uitzondering van de wettelijk toegestane
inhoudingen;
b) wettelijk toegestane inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer zonder de beperkingen
terzake te respecteren;
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c) inhoudingen
heeft verricht op het loon van de werknemer ter uitvoering van een overdracht van loon
vastgelegd bij een onderhandse akte in de zin van artikelen 28 en volgende van de voornoemde wet van 12 april
1965, wanneer de werknemer zich heeft verzet tegen de overdracht van loon en hij zijn werkgever in kennis
heeft gesteld van zijn verzet tegen de procedure inzake overdracht van loon;
2° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, de geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaalde
werknemer, onder welke benaming ook en voor welk doel ook, stortingen heeft opgelegd op te zijnen behoeve
overhandigde fooien of bedieningsgeld of andere dan in 1°, c) bedoelde inhoudingen heeft verricht.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 163_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
Inhoudingen op het werknemersloon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 1 april 1936 op de
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, [1 ...]1 of met de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers :
a) inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer, met uitzondering van de wettelijk toegestane
inhoudingen;
b) wettelijk toegestane inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer zonder de beperkingen
terzake te respecteren;
c) inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer ter uitvoering van een overdracht van loon
vastgelegd bij een onderhandse akte in de zin van artikelen 28 en volgende van de voornoemde wet van 12 april
1965, wanneer de werknemer zich heeft verzet tegen de overdracht van loon en hij zijn werkgever in kennis
heeft gesteld van zijn verzet tegen de procedure inzake overdracht van loon;
2° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, de geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaalde
werknemer, onder welke benaming ook en voor welk doel ook, stortingen heeft opgelegd op te zijnen behoeve
overhandigde fooien of bedieningsgeld of andere dan in 1°, c) bedoelde inhoudingen heeft verricht.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
---------(1)<DDG 2018-04-23/18, art. 104, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 164. Verplichtingen ter controle van het loon door de werknemers
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers :
a) geen melding heeft gemaakt van de inlichtingen die de aan de werknemer uit de privésector overhandigde
afrekening moet bevatten bij elke definitieve betaling van het loon;
b) de werknemer geen kennisgeving overhandigt met vermelding van de periodieke inhoudingen op zijn loon en
van het totaalbedrag ervan ter uitvoering van de overdracht van loon vastgesteld bij een onderhandse akte in de
zin van artikelen 28 en volgende van de wet, wanneer de dienstbetrekking van de werknemer eindigt voordat de
inhoudingen het bedrag van de overdracht hebben bereikt of wanneer het bedrag van de overdracht is bereikt;
c) geen bewijs van de onderhandse betaling ter ondertekening heeft voorgelegd aan de werknemer;
2° iedere persoon die, in strijd met de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, het recht van de werknemer heeft belemmerd om toezicht uit te oefenen op het meten, het wegen
of elke andere verrichting dienend om de hoeveelheid of de aard van de verrichte arbeid vast te stellen en aldus
het bedrag van het loon te bepalen.
Voor de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
Art. 165. Verplaatsingsonkosten
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten de werknemer te vergoeden voor de verplaatsingsonkosten die hij verschuldigd is of die heeft
nagelaten ze te vergoeden op de datum waarop de vergoeding opeisbaar is.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 166. Maaltijdcheques
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten de werknemer te voorzien van de maaltijdcheques die hij verschuldigd is, of die heeft nagelaten ze te
bezorgen op de datum van afgifte van de maaltijdcheques.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 167. Voordelen ter aanvulling van het loon
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten de werknemer de financiële voordelen te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op het loon, of die
ze niet heeft betaald op de datum waarop de betaling opeisbaar is.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
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Art. 168. Voordelen ter aanvulling van de vergoedingen die verschuldigd zijn ingevolge een arbeidsongeval of
een beroepsziekte
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten zijn werknemer de sociale voordelen te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op de vergoedingen
die verschuldigd zijn ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, of die ze niet heeft betaald op de datum
waarop die aanvullende voordelen opeisbaar zijn.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 169. Aanvullende socialezekerheidsvoordelen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten heeft de werknemer de sociale voordelen uit te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op de
socialezekerheidsvoordelen op grond van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, of die heeft nagelaten ze te vergoeden
op de datum dat die aanvullende voordelen opeisbaar zijn.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 170. Sluitingsvergoeding
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de vereffenaar of de
curator die, in strijd met de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, heeft nagelaten
binnen de wettelijke termijn en volgens de vastgestelde voorwaarden de sluitingsvergoeding uit te betalen aan de
werknemers die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden betreffende de vergoeding.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 171.[1 Koppeling van het loon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die zich niet heeft
gehouden aan de indexatiewijze bepaald bij de artikelen 2 tot 2quater van het koninklijk besluit van 24 december
1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]1
---------(1)<W 2015-04-23/01, art. 6, 013; Inwerkingtreding : 27-04-2015>
Art. 171/1.[1 Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de hoofdelijk aansprakelijke in de zin van hoofdstuk
VI/1 [2 eerste afdeling van]2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 35/3, § 1, van diezelfde wet werd aangemaand tot
betaling van het loon, doch niet tot betaling overgaat binnen een termijn van vijf werkdagen na verzending van de
aanmaning.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 76, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 33, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 171/2.[1 Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, diegene die de op hem rustende verplichting tot
aanplakking zoals bedoeld in [3 artikel 35/4, 35/6/4 en 35/12]3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, niet nakomt.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 77, 005; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 32, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(3)<W 2016-12-11/03, art. 35, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 171/2/1. [1 De niet-betaling van het loon door de hoofdelijk aansprakelijke rechtstreekse contractant in
geval van activiteiten in de bouwsector.
Met een sanctie van niveau 2 worden gestraft, de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever, aannemer en
intermediaire aannemer, bedoeld in afdeling 1/1 van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, die het verschuldigd loon, waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
overeenkomstig dezelfde afdeling, niet hebben betaald.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 36, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 171/3. [1 De niet-betaling van het loon door de hoofdelijk aansprakelijke persoon in geval van tewerkstelling
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de hoofdelijk aansprakelijke, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk
VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, die het nog
verschuldigd loon waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is overeenkomstig dezelfde afdeling, niet heeft betaald.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 33, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
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[1

Art. 171/4. De werknemersparticipatie in de winst of in het kapitaal.
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die niet heeft
gehandeld overeenkomstig de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 22 mei 2001 betreffende de
werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de
werknemers en zijn uitvoeringsbesluiten.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2017-12-25/01, art. 53, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
Art. 171/5. [1 De kosten van repatriëring van de zeevisser
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de
wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot
verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser:
1° vooruitbetaling heeft geëist van de zeevisser bij aanvang van zijn tewerkstelling voor de kosten van
repatriëring, en eveneens de kosten van repatriëring verhaald op de loon of andere aanspraken van de
zeevisser, tenzij de repatriëring om tuchtredenen diende te gebeuren of in het geval bedoeld in artikel 47 van
voormelde wet van 3 mei 2003;
2° in geval van ontscheping van de zeevisser in het buitenland, hem niet heeft gerepatrieerd naar de
woonplaats van de zeevisser of hem heeft gerepatrieerd op kosten van de zeevisser, in de gevallen bedoeld in
artikel 52, 1° tot 3°, 5°, 7°, enkel indien er door de zeevisser een einde wordt gesteld aan de
arbeidsovereenkomst, en 8° en in artikel 54 van voormelde wet van 3 mei 2003.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
zeevissers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 94, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
Afdeling 3. - Overmaken door de werkgever van documenten die de werknemers toelaten hun recht te doen
gelden op de vergoedingen in geval van sluiting van ondernemingen
Art. 172. Het overmaken door de werkgever van documenten die de werknemers toelaten hun recht te doen
gelden op de vergoedingen in geval van sluiting van ondernemingen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de vereffenaar,
de commissaris inzake opschorting, of de curator, de werkgever die een overname van actief heeft verricht, zijn
aangestelde of zijn lasthebber die, met inbreuk op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de
ondernemingen en op zijn uitvoeringsbesluiten, het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van
ondernemingen ontslagen werknemers niet de door de Koning bepaalde inlichtingen verstrekt en de juistheid
ervan bevestigt, ze dagtekent en ze ondertekent.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 4. - Educatief verlof

Afdeling 4. - (VLAAMS GEWEST)
<Opgeheven bij DVR 2015-04-24/05, art. 42, 014; Inwerkingtreding : 01-05-2015>
Art. 173.Educatief verlof
§ 1. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, eenieder die onjuiste inlichtingen verschaft met het oog op de
toepassing van de regels betreffende het educatief verlof vermeld in de afdeling 6 van hoofdstuk IV van de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in strijd met
afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, een werknemer
die naar behoren een aanvraag tot educatief verlof heeft ingediend, het recht weigert afwezig te zijn met het oog
op het volgen van de cursus.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 173_WAALS_GEWEST.
Educatief verlof
§ 1. [1 ...]1
§ 2. [2 ...]2
---------(1)<DWG 2016-04-28/08, art. 79, 1°, 018; Inwerkingtreding : 21-05-2016>
(2)<DWG 2019-02-28/25, art. 150, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
Art. 173_VLAAMS_GEWEST.
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Art. 173_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
<Opgeheven bij ORD 2015-07-09/17, art. 45, 1°, 019; Inwerkingtreding : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15,
art. 42, 1°)>
Afdeling 5. - Regels inzake tuchtstraffen
Art. 174. Regels inzake tuchtstraffen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in overtreding
met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen :
1° vóór de datum van de eerstvolgende uitbetaling van het loon de opgelegde tuchtstraf niet heeft
ingeschreven in een register waarin tegenover de namen van de betrokken werknemers de datum, de reden, de
aard van de straf en, indien het een boete betreft, het bedrag ervan worden vermeld;
2° het in 1° bedoelde register niet heeft voorgelegd telkens wanneer de bevoegde ambtenaren en beambten
daarom verzoeken;
3° de opbrengst van tuchtrechtelijke geldboeten niet heeft aangewend ten voordele van de werknemers.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
HOOFDSTUK 4. - Illegale arbeid
Afdeling 1. - Buitenlandse arbeidskrachten
Art. 175.Buitenlandse arbeidskrachten
[3 NOTA : opgeheven, behalve wat de jonge au pairs, bedoeld in artikel 3, 4° van de wet van 9 mei 2018
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
betreft.]3
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, arbeid doen of laten
verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan
drie maanden of tot vestiging in België.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
[1 § 1/1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
strijd met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, op het ogenblik
van de tewerkstelling van een onderdaan van een derde land :
1° niet vooraf nagegaan heeft of deze over een geldige verblijfsvergunning of een andere machtiging tot verblijf
beschikt;
2° niet ten minste voor de duur van de tewerkstelling, een afschrift of de gegevens van zijn verblijfsvergunning
of van zijn andere machtiging tot verblijf beschikbaar gehouden heeft voor de bevoegde inspectiediensten;
3° geen aangifte heeft gedaan van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire bepalingen.
In het geval dat de verblijfsvergunning of de andere machtiging tot verblijf die door de buitenlandse onderdaan
wordt voorgelegd een vervalsing is, is de in het eerste lid bedoelde sanctie van toepassing wanneer het bewezen
is dat de werkgever op de hoogte was dat dit document een vervalsing was.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers :
1° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder een arbeidsvergunning te hebben
verkregen van de bevoegde overheid en/of die niet over een arbeidskaart beschikt;
2° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder de grenzen van deze
arbeidsvergunning en/of arbeidskaart te respecteren;
3° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten voor een duur welke de duur van de
arbeidsvergunning en van de arbeidskaart overschrijdt;
4° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten na de intrekking van de arbeidsvergunning
of de arbeidskaart;
5° de arbeidsvergunning niet heeft teruggegeven aan de buitenlandse werknemer of hem die heeft bezorgd
tegen betaling van een bedrag of vergoeding in welke vorm ook.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
§ 3. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die, in strijd met de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers :
1° een buitenlandse onderdaan België heeft laten binnenkomen om er te worden tewerkgesteld of daartoe heeft
bijgedragen, tenzij de buitenlandse onderdaan in het bezit is van een geldige arbeidskaart en met uitzondering
van de buitenlandse onderdaan voor wie de werkgever na diens aankomst in België een arbeidsvergunning kan
verkrijgen om er te worden tewerkgesteld;
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voor hem te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij formaliteiten te vervullen met het oog op diens
tewerkstelling in België;
3° van een buitenlandse onderdaan een vergoeding in welke vorm ook heeft geëist of aangenomen, hetzij om
voor hem een betrekking te zoeken, hetzij om hem een betrekking te bezorgen, hetzij om formaliteiten te
vervullen met het oog op diens tewerkstelling in België;
4° als tussenpersoon is opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever of de autoriteiten
die zijn belast met de toepassing van de bepalingen van de voormelde wet van 30 april 1999 of van de
uitvoeringsbesluiten ervan, of nog tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, waarbij daden zijn gesteld die
hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een dwaalspoor
kunnen brengen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
[2 § 3/1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft de aannemer, buiten het kader van een keten van
onderaannemers, of de intermediaire aannemer, in het kader van dergelijke keten, wanneer hun rechtstreekse
onderaannemer een in § 1/1 bedoelde inbreuk pleegt.
In afwijking van het eerste lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer niet bestraft met een sanctie
van niveau 4, indien zij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer
bevestigt dat hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
In afwijking van het tweede lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer die in het bezit zijn van de
schriftelijke verklaring bestraft met een sanctie van niveau 4, indien zij, voorafgaand aan de inbreuk bedoeld in
het eerste lid, op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van
het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 3/2. Met een sanctie van niveau 4 worden bestraft de hoofdaannemer en intermediaire aannemer, in het
kader van een keten van onderaannemers wanneer hun onrechtstreekse onderaannemer een in § 1/1 bedoelde
inbreuk pleegt, indien zij voorafgaand aan de door hen gepleegde inbreuk, op de hoogte zijn van het feit dat hun
onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 3/3. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft :
1° de opdrachtgever, buiten het kader van een onderaanneming, wanneer zijn aannemer één van de in § 1/1
bedoelde inbreuken pleegt, indien de opdrachtgever voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de
hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
kennisgeving zijn".
2° de opdrachtgever, binnen het kader van een onderaanneming, wanneer de na zijn aannemer rechtstreeks
of onrechtstreeks komende onderaannemer een in § 1/1 bedoelde inbreuk pleegt, indien de opdrachtgever
voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de hoogte is van het feit dat de na zijn aannemer
rechtstreeks of onrechtstreeks komende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek
bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]2
§ 4. In afwijking van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek kan de bijzondere verbeurdverklaring, die wordt
opgelegd door de rechter, eveneens worden toegepast op de roerende goederen en op de onroerende
goederen door incorporatie of door bestemming, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbreuk op dit
artikel of die gediend hebben tot of bestemd waren voor het plegen van deze inbreuk, zelfs wanneer deze
goederen niet behoren tot de eigendom van de overtreder.
---------(1)<W 2013-02-11/13, art. 16, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 34, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(3)<W 2018-05-09/10, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 24-12-2018>
Art. 175_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
Buitenlandse arbeidskrachten
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, arbeid doen of laten
verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan
drie maanden of tot vestiging in België.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
[1 § 1/1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
strijd met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, op het ogenblik
van de tewerkstelling van een onderdaan van een derde land :
1° niet vooraf nagegaan heeft of deze over een geldige verblijfsvergunning of een andere machtiging tot verblijf
beschikt;
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of van zijn andere machtiging tot verblijf beschikbaar gehouden heeft voor de bevoegde inspectiediensten;
3° geen aangifte heeft gedaan van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire bepalingen.
In het geval dat de verblijfsvergunning of de andere machtiging tot verblijf die door de buitenlandse onderdaan
wordt voorgelegd een vervalsing is, is de in het eerste lid bedoelde sanctie van toepassing wanneer het bewezen
is dat de werkgever op de hoogte was dat dit document een vervalsing was.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers :
1° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder een arbeidsvergunning te hebben
verkregen van de bevoegde overheid en/of die niet over een arbeidskaart beschikt;
2° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder de grenzen van deze
arbeidsvergunning en/of arbeidskaart te respecteren;
3° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten voor een duur welke de duur van de
arbeidsvergunning en van de arbeidskaart overschrijdt;
4° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten na de intrekking van de arbeidsvergunning
of de arbeidskaart;
5° de arbeidsvergunning niet heeft teruggegeven aan de buitenlandse werknemer of hem die heeft bezorgd
tegen betaling van een bedrag of vergoeding in welke vorm ook.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
§ 3. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die, in strijd met de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers :
1° een buitenlandse onderdaan België heeft laten binnenkomen om er te worden tewerkgesteld of daartoe heeft
bijgedragen, tenzij de buitenlandse onderdaan in het bezit is van een geldige arbeidskaart en met uitzondering
van de buitenlandse onderdaan voor wie de werkgever na diens aankomst in België een arbeidsvergunning kan
verkrijgen om er te worden tewerkgesteld;
2° een buitenlandse onderdaan heeft beloofd, tegen betaling van welke vergoeding ook, hetzij een betrekking
voor hem te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij formaliteiten te vervullen met het oog op diens
tewerkstelling in België;
3° van een buitenlandse onderdaan een vergoeding in welke vorm ook heeft geëist of aangenomen, hetzij om
voor hem een betrekking te zoeken, hetzij om hem een betrekking te bezorgen, hetzij om formaliteiten te
vervullen met het oog op diens tewerkstelling in België;
4° als tussenpersoon is opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever of de autoriteiten
die zijn belast met de toepassing van de bepalingen van de voormelde wet van 30 april 1999 of van de
uitvoeringsbesluiten ervan, of nog tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, waarbij daden zijn gesteld die
hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een dwaalspoor
kunnen brengen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
[2 § 3/1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft de aannemer, buiten het kader van een keten van
onderaannemers, of de intermediaire aannemer, in het kader van dergelijke keten, wanneer hun rechtstreekse
onderaannemer een in § 1/1 bedoelde inbreuk pleegt.
In afwijking van het eerste lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer niet bestraft met een sanctie
van niveau 4, indien zij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer
bevestigt dat hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
In afwijking van het tweede lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer die in het bezit zijn van de
schriftelijke verklaring bestraft met een sanctie van niveau 4, indien zij, voorafgaand aan de inbreuk bedoeld in
het eerste lid, op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van
het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 3/2. Met een sanctie van niveau 4 worden bestraft de hoofdaannemer en intermediaire aannemer, in het
kader van een keten van onderaannemers wanneer hun onrechtstreekse onderaannemer een in § 1/1 bedoelde
inbreuk pleegt, indien zij voorafgaand aan de door hen gepleegde inbreuk, op de hoogte zijn van het feit dat hun
onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 3/3. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft :
1° de opdrachtgever, buiten het kader van een onderaanneming, wanneer zijn aannemer één van de in § 1/1
bedoelde inbreuken pleegt, indien de opdrachtgever voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de
hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
kennisgeving zijn".
2° de opdrachtgever, binnen het kader van een onderaanneming, wanneer de na zijn aannemer rechtstreeks
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komende onderaannemer een in § 1/1 bedoelde inbreuk pleegt, indien de opdrachtgever
voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de hoogte is van het feit dat de na zijn aannemer
rechtstreeks of onrechtstreeks komende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek
bedoelde kennisgeving zijn".
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]2
§ 4. In afwijking van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek kan de bijzondere verbeurdverklaring, die wordt
opgelegd door de rechter, eveneens worden toegepast op de roerende goederen en op de onroerende
goederen door incorporatie of door bestemming, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbreuk op dit
artikel of die gediend hebben tot of bestemd waren voor het plegen van deze inbreuk, zelfs wanneer deze
goederen niet behoren tot de eigendom van de overtreder.
---------(1)<W 2013-02-11/13, art. 16, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 34, 009; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 175_WAALS_GEWEST.
<Opgeheven bij DWG 2019-02-28/25, art. 150, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
Art. 175_VLAAMS_GEWEST.
<Opgeheven bij DVR 2016-12-23/67, art. 55, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
Art. 175/1. [1 De buitenlandse werknemers gemachtigd te werken op basis van een specifieke verblijfssituatie
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke
verblijfssituatie bevinden, arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten
of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 2. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke
verblijfssituatie bevinden, op het ogenblik van de tewerkstelling van een onderdaan van een derde land:
1° niet vooraf nagegaan heeft of deze over een geldige verblijfsvergunning of een andere geldige machtiging
tot verblijf beschikt;
2° niet ten minste voor de duur van de tewerkstelling een afschrift of de gegevens van zijn verblijfsvergunning
of van zijn andere machtiging tot verblijf beschikbaar gehouden heeft voor de bevoegde inspectiediensten;
3° geen aangifte heeft gedaan van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire bepalingen.
In het geval dat de verblijfsvergunning of de andere machtiging tot verblijf die door de buitenlandse onderdaan
wordt voorgelegd een vervalsing is, is de in het eerste lid bedoelde sanctie van toepassing wanneer het bewezen
is dat de werkgever wist dat dit document een vervalsing was.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 3. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke
verblijfssituatie bevinden:
1° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten van wie de verblijfsvergunning of de
machtiging tot verblijf expliciet vermeldt dat de houder van die vergunning of die machtiging niet de machtiging
heeft om te werken;
2° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten van wie de verblijfsvergunning of de
machtiging tot verblijf expliciet vermeldt dat de houder van die vergunning of die machtiging enkel de machtiging
heeft om te werken onder bepaalde voorwaarden of binnen bepaalde grenzen, als deze voorwaarden of grenzen
niet worden nageleefd;
3° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten van wie de verblijfsvergunning of de
machtiging tot verblijf die hem machtigt om te werken werd ingetrokken.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 4. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die, in strijd met de wet van 9 mei 2018 betreffende
de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden:
1° een buitenlandse onderdaan België heeft laten binnenkomen om er te worden tewerkgesteld of daartoe
heeft bijgedragen, tenzij de buitenlandse onderdaan in het bezit is van een geldig document dat hem machtigt om
te werken en met uitzondering van de buitenlandse onderdaan voor wie de werkgever een machtiging kan
verkrijgen na diens aankomst in België om er te worden tewerkgesteld;
2° een buitenlandse onderdaan heeft beloofd, tegen betaling van een vergoeding in welke voor ook, hetzij een
betrekking voor hem te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij formaliteiten te vervullen met het
oog op diens tewerkstelling in België;
3° van een buitenlandse onderdaan een vergoeding in welke vorm ook heeft geëist of aangenomen, hetzij om
voor hem een betrekking te zoeken, hetzij om hem een betrekking te bezorgen, hetzij om formaliteiten te
vervullen met het oog op diens tewerkstelling in België;
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4° als tussenpersoon
die zijn belast met de toepassing van de bepalingen van de voormelde wet van 9 mei 2018 of van de
uitvoeringsbesluiten ervan, of nog tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, waarbij daden zijn gesteld die
hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten kunnen misleiden.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 5. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft de aannemer, buiten het kader van een keten van
onderaannemers, of de intermediaire aannemer, in het kader van dergelijke keten, wanneer hun rechtstreekse
onderaannemer een in paragraaf 2 bedoelde inbreuk pleegt.
In afwijking van het eerste lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer niet bestraft met een sanctie
van niveau 4, indien zij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer
bevestigt dat hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
In afwijking van het tweede lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer die in het bezit zijn van de
schriftelijke verklaring bestraft met een sanctie van niveau 4, indien zij, voorafgaand aan de inbreuk bedoeld in
het eerste lid, op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2
bedoelde kennisgeving zijn.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 6. Met een sanctie van niveau 4 worden bestraft de hoofdaannemer en intermediaire aannemer, in het kader
van een keten van onderaannemers, wanneer hun onrechtstreekse onderaannemer een in paragraaf 2 bedoelde
inbreuk pleegt, indien zij, voorafgaand aan de door hen gepleegde inbreuk, op de hoogte zijn van het feit dat hun
onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt.
Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 bedoelde kennisgeving zijn.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 7. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft:
1° de opdrachtgever, buiten het kader van een onderaanneming, wanneer zijn aannemer één van de in
paragraaf 2 bedoelde inbreuken pleegt, indien de opdrachtgever voorafgaand aan de door hem gepleegde
inbreuk, op de hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van
derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 bedoelde kennisgeving zijn.
2° de opdrachtgever, binnen het kader van een onderaanneming, wanneer de na zijn aannemer rechtstreeks
of onrechtstreeks komende onderaannemer een in paragraaf 2 bedoelde inbreuk pleegt, indien de
opdrachtgever voorafgaand aan de door hem gepleegde inbreuk, op de hoogte is van het feit dat de na zijn
aannemer rechtstreeks of onrechtstreeks komende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 bedoelde
kennisgeving zijn.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 8. In afwijking van artikel 42, 1°, van het Strafwetboek kan de bijzondere verbeurdverklaring, die wordt
opgelegd door de rechter, eveneens worden toegepast op de roerende goederen en op de onroerende
goederen door incorporatie of door bestemming, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbreuk op dit
artikel of die gediend hebben tot of bestemd waren voor het plegen van deze inbreuk, zelfs wanneer deze
goederen niet behoren tot de eigendom van de overtreder.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2018-05-09/10, art. 4, 034; Inwerkingtreding : 24-12-2018>
Afdeling 2. - Uitzendarbeid
Art. 176.Uitzendarbeid
§ 1. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft het uitzendbureau dat :
1° in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geen melding heeft gemaakt van de bepalingen opgelegd bij
de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers;
2° in de overeenkomst met de gebruiker geen melding heeft gemaakt van de bepalingen opgelegd bij voormelde
wet van 24 juli 1987;
[1 3° in strijd met voormelde wet van 24 juli 1987, het aantal uitzendkrachten dat tevoren reeds ter beschikking
gesteld was van de gebruiker, niet vermeld heeft in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, terwijl het die
informatie van de gebruiker ontvangen heef;]1
Wat de inbreuken bedoeld in het eerste lid betreft wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
strijd met de voormelde wet van 24 juli 1987 :
1° een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker buiten de wettelijk toegestane gevallen of zonder
naleving van de procedure bepaald in de wet of in een door de Koning algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad;
2° een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker in de beroepscategorieën of bedrijfstakken
waarvoor uitzendarbeid door de Koning niet is toegestaan.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
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in
overtreding met voormelde wet van 24 juli 1987 :
1° een uitzendkracht heeft tewerkgesteld buiten de wettelijk toegelaten gevallen of zonder naleving van de
procedure voorzien in de wet of in en door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad;
2° een uitzendkracht heeft tewerkgesteld in de beroepscategorieën of bedrijfstakken waarvoor uitzendarbeid
niet door de Koning is toegestaan
[1 3° aan het uitzendbureau onjuiste inlichtingen verstrekt betreffende het paritair comité waaronder hij
ressorteert of betreffende de lonen van de vaste werknemers.]1
[2 4° het uitzendkantoor niet, schriftelijk of op elektronische wijze, de informatie, bedoeld in artikel 18 van de
voormelde wet van 24 juli 1987, meegedeeld heeft;
5° het uitzendkantoor niet, vóór de aanvang van de uitvoering van de arbeidsprestaties bedoeld in artikel
20quater van de voormelde wet van 24 juli 1987, schriftelijk of op elektronische wijze de informatie bedoeld in
hetzelfde artikel 20quater meegedeeld heeft.]2
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 27, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2020-06-12/05, art. 20, 046; Inwerkingtreding : 30-07-2020>
Art. 176/1. [1 De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van uitzendkrachten
Tijdens de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, wordt deze laatste beschouwd als
werkgever voor de toepassing van de bepalingen van dit Wetboek, in geval van inbreuk op de bepalingen
waarvan de toepassing deel uitmaakt van zijn verantwoordelijkheid krachtens de wet van 24 juli 1987 betreffende
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
en die betrekking hebben op de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust, de vrouwenarbeid, de
moederschapsbescherming, de bescherming van moeders die borstvoeding geven, de arbeid van jeugdige
personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht op de prestaties van de
deeltijdse werknemers, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk
en van de werkplaatsen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 28, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 3. - Terbeschikkingstelling
Art. 177.Terbeschikkingstelling
[2 § 1.]2 Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° iedere persoon die, in overtreding met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, een werknemer die hij
heeft aangenomen ter beschikking stelt van een derde die hem gebruikt en op hem [1 enig gedeelte]1 van het
gezag uitoefent, dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen met betrekking tot de uitzendarbeid;
2° iedere gebruiker die een werknemer tewerkstelt die hem door een onderneming ter beschikking werd gesteld
en die op hem [1 enig gedeelte]1 van het gezag uitoefent, dat de werkgever toebehoort, buiten de bepalingen
met betrekking tot de uitzendarbeid voorgeschreven door de voormelde wet van 24 juli 1987.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
[2 § 2. Wordt gestraft met een sanctie van niveau 2, de gebruiker, zijn aangestelde of lasthebber die:
1° in strijd met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de werkgever van de hem ter beschikking gestelde
werknemer, niet vóór de aanvang van de uitvoering van de arbeidsprestaties bedoeld, al naar gelang het geval, in
de artikelen 32, § 5, en 32bis, § 8, van de voormelde wet van 24 juli 1987, schriftelijk of op elektronische wijze, de
informatie bedoeld in dezelfde artikelen 32, § 5, en 32bis, § 8, meegedeeld heeft;
2° in strijd met de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, de
werkgeversgroepering die hem de werknemer ter beschikking gesteld heeft, niet vóór de aanvang van de
arbeidsprestaties bedoeld in artikel 192/1, eerste lid, van de voormelde wet van 12 augustus 2000, schriftelijk of
op elektronische wijze, de informatie bedoeld in hetzelfde artikel 192/1, eerste lid, van de voormelde wet van 12
augustus 2000, meegedeeld heeft.
Wat betreft de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.]2
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 64, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2020-06-12/05, art. 21, 046; Inwerkingtreding : 30-07-2020>
Afdeling 3/1. [1 - De dienstencheques]1
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Afdeling 3/1. (VLAAMS GEWEST)
<Opgeheven bij DVR 2015-04-24/05, art. 43, 014; Inwerkingtreding : 01-05-2015>
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-06-22/02, art. 15, 006; Inwerkingtreding : 24-12-2012>
Art. 177/1.[1 De dienstencheques
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen :
1° in het kader van de buurtwerken of -diensten activiteiten uitvoert die niet toegelaten zijn in de beslissing tot
erkenning;
2° dienstencheques aanneemt ter betaling van activiteiten die geen buurtwerken of -diensten zijn;
3° meer dienstencheques voor betaling aanvaardt en overzendt aan het uitgiftebedrijf voor verrichte prestaties
van buurtwerken of -diensten in een bepaald kwartaal, dan het aantal bij de RSZ aangegeven arbeidsuren voor
verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten dat voor datzelfde kwartaal is gepresteerd door werknemers
met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen :
1° dienstencheques van de gebruiker aanvaardt als de buurtwerken of -diensten nog niet zijn uitgevoerd;
2° buurtwerken of -diensten laat uitvoeren door een werknemer die niet werd aangeworven voor de uitvoering
van deze buurtwerken of -diensten;
3° de registratie van de dienstenchequeactiviteiten niet op dergelijke wijze organiseert dat het mogelijk is exact
na te gaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele dienstenchequewerknemer,
de gebruiker en de overeenkomstige dienstencheques;
4° buurtwerken of -diensten levert zonder hiertoe erkend te zijn;
5° indien zij een andere activiteit uitvoert dan de activiteiten waarvoor erkenning kan worden verleend op grond
van de voormelde wet van 20 juli 2001 en in haar schoot geen " sui generis afdeling " heeft die zich specifiek
inlaat met de tewerkstelling in het kader van het stelsel van dienstencheques, zoals bedoeld in artikel 2, § 2,
eerste lid, a), van dezelfde wet;
6° werken of diensten die worden gefinancierd met dienstencheques in onderaanneming laat uitvoeren door
een andere onderneming of instelling;
7° een ander dan het vanaf haar erkenning bijkomend arbeidsvolume van activiteiten van thuishulp van
huishoudelijke aard laat betalen met dienstencheques.
§ 3. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen :
1° geen geschreven arbeidsovereenkomst dienstencheques opmaakt uiterlijk binnen twee werkdagen te
rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt;
2° de arbeidsovereenkomst dienstencheques onvolledig of onjuist opmaakt;
3° een werknemer die tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling geniet van een werkloosheidsuitkering, een leefloon
of van financiële sociale hulp geen voorrang geeft tot het bekomen van een voltijdse betrekking of van een
andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse dienstbetrekking waardoor hij een nieuwe deeltijdse arbeidsregeling
verkrijgt waarvan de wekelijkse arbeidsduur hoger is dan die van de deeltijdse arbeidsregeling waarin hij reeds
werkt;
4° de gebruiker vertegenwoordigt voor de toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, en van artikel 6 van het
koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, of de werknemer vertegenwoordigt
om de dienstencheques te ondertekenen;
5° de dienstencheques niet gegroepeerd per maand waarin de prestaties effectief verricht zijn, ter betaling
overzendt aan het uitgiftebedrijf.
Voor de in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
§ 4. Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft, de gebruiker en de werknemer die, in strijd met de wet van
20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, wetens en willens hebben deelgenomen aan een in de
§§ 1 of 2 bedoelde inbreuk gepleegd door een werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber.
§ 5. Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, de gebruiker en de werknemer die, in strijd met de wet van
20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, wetens en willens hebben deelgenomen aan een in de
§ 3 bedoelde inbreuk gepleegd door een werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-06-22/02, art. 16, 006; Inwerkingtreding : 24-12-2012>
Art. 177/1_WAALS_GEWEST.
[1 De dienstencheques
§ 1. [2 ...]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen :
1° geen geschreven arbeidsovereenkomst dienstencheques opmaakt uiterlijk binnen twee werkdagen te
rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt;
2° de arbeidsovereenkomst dienstencheques onvolledig of onjuist opmaakt;
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3° [3 ...]3
4° [2 ...]2
5° [2 ...]2 .
Voor de in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2 ]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-06-22/02, art. 16, 006; Inwerkingtreding : 24-12-2012>
(2)<DWG 2016-04-28/08, art. 79, 2°, 018; Inwerkingtreding : 21-05-2016>
(3)<DWG 2019-02-28/25, art. 151, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
Art. 177/1_VLAAMS_GEWEST.
<Opgeheven bij DVR 2015-04-24/05, art. 43, 014; Inwerkingtreding : 01-05-2015>
Art. 177/1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
[1 De dienstencheques
§ 1. [2 ...]2.
§ 2.[2 ...]2.
§ 3. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen :
1° geen geschreven arbeidsovereenkomst dienstencheques opmaakt uiterlijk binnen twee werkdagen te
rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt;
2° de arbeidsovereenkomst dienstencheques onvolledig of onjuist opmaakt;
3° [2 ...]2;
4° [2 ...]2;
5° [2 ...]2.
Voor de in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
§ 4. [2 ...]2.
§ 5. [2 ...]2.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-06-22/02, art. 16, 006; Inwerkingtreding : 24-12-2012>
(2)<ORD 2015-07-09/17, art. 45, 2°, 019; Inwerkingtreding : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Afdeling 4. - Bijzondere activiteitensectoren
Art. 178. Havenarbeid
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid en de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° havenarbeid heeft doen of laten verrichten in de havengebieden door werknemers die niet als havenarbeider
zijn erkend of die niet als gelegenheidshavenarbeider werden aangeworven, dan wel van wie de erkenning is
geschorst, ingetrokken of verstreken;
2° de door de Koning opgelegde verplichting om zich aan te sluiten bij een bij koninklijk besluit erkende
organisatie van werkgevers die in de hoedanigheid van lasthebber alle sociale verplichtingen vervult die
voortvloeien uit de tewerkstelling van havenarbeiders, niet heeft nagekomen.
Voor de in het eerste lid, 1°, bedoelde inbreuk wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 179. Zeevisserij
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de
wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot
verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser, in het kader van een arbeidsovereenkomst wegens
scheepsdienst voor de zeevisserij zeevissers als bemanningslid tewerkstelt die niet zijn erkend onder de
voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door de Koning of van wie de erkenning is geschorst,
ingetrokken of van rechtswege is vervallen, met uitzondering van de gevallen van tijdelijke en uitzonderlijke
tewerkstelling zonder erkenning.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 180. Diamantindustrie
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 30 december 1950 tot regeling
der diamantnijverheid :
a) één of meerdere werknemers heeft tewerkgesteld die geen houder zijn van een bijzondere arbeidskaart;
b) diamant heeft laten bewerken zonder houder van een bijzondere machtiging te zijn;
c) diamant heeft laten bewerken in een werkplaats die niet aangenomen werd door de minister die bevoegd is
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voor arbeid
door zijn afgevaardigde;
2° eenieder die, in strijd met de voormelde wet van 30 december 1950 :
a) diamant heeft bewerkt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst zonder houder te zijn van een bijzondere
arbeidskaart;
b) voor eigen rekening diamant heeft bewerkt zonder houder te zijn van een bijzondere machtiging;
c) diamant heeft bewerkt in een werkplaats die niet aangenomen werd door de minister bevoegd voor arbeid of
door zijn afgevaardigde.
Voor de in het eerste lid, 1°, a) en b), bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
De rechter kan bij inbreuk bedoeld in het eerste lid, 1°, a) of c), de bijzondere machtiging van de werkgever
intrekken voor een termijn van één tot zes maanden.
Hij kan bovendien, bij inbreuk op het eerste lid, 2°, c), de arbeidskaart van de werknemer intrekken voor een
termijn van één tot zes maanden.
HOOFDSTUK 5. - Niet-aangegeven arbeid
Afdeling 1. - Niet-aangifte van een werknemer aan de overheid
Art. 181.[1 De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling,
met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels :
1° de gegevens die opgelegd zijn door voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002 niet elektronisch heeft
meegedeeld aan de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen in de voorgeschreven vorm
en op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn prestaties aanvat, en uiterlijk op
de eerste werkdag die volgt op de beëindiging van de aangegeven tewerkstelling;
2° de wijziging van de gegevens inzake arbeidstijd bedoeld in de artikelen 5bis, § 2, 2°, en 6, 6°, 2°, van
voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002, namelijk van het tijdstip van het einde van de prestatie, niet
heeft meegedeeld aan de instelling die belast is met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, uiterlijk op het
einde van de kalenderdag waarop ze betrekking hebben, wanneer de werknemer zijn prestaties vroeger
beëindigt dan voorzien;
3° een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling geannuleerd heeft na het einde van de kalenderdag waarop
deze betrekking heeft of, als de aangifte sloeg op een periode die twee kalenderdagen of meer bestrijkt, deze
geannuleerd heeft na de eerste kalenderdag van de prestatie die was voorzien.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien de straffen bepaald in de
artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 2. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling,
met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wanneer een gelegenheidswerknemer wordt
tewerkgesteld voor een langere dagelijkse periode dan deze aangekondigd in de onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling die in het begin van de dag wordt gedaan, de wijziging van de gegevens inzake arbeidstijd bedoeld
in de artikelen 5bis, § 2, 2°, en 6, 6°, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002, namelijk van het
tijdstip van het einde van de prestatie, niet heeft meegedeeld aan de instelling die belast is met de inning van de
sociale zekerheidsbijdragen, uiterlijk binnen de periode van acht uur die volgt op het in de initiële aangifte
voorziene einduur, of wanneer het initieel aangekondigde einduur tussen twintig en vierentwintig uur valt, uiterlijk
om acht uur 's morgens van de volgende kalenderdag.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien de straffen bepaald in de
artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 29, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 181/1. [1 De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in bijzondere activiteitssectoren
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft :
1° de werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, onder het paritair comité
voor de landbouw, of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid, zijn aangestelde of lasthebber, die, in strijd
met het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling,
met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, voor de gelegenheidswerknemer die hij
tewerkstelt, niet per dag en tegelijkertijd met de gegevens opgesomd in artikel 4 van voormeld koninklijk besluit
van 5 november 2002 het tijdstip van het begin van de prestatie en het tijdstip van het einde van de prestatie
meedeelt;
2° de werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité
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voor de M&D
uitzendarbeid
aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002, voor de
gelegenheidswerknemer als bedoeld in artikel 31ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, die hij tewerkstelt, niet per dag en tegelijkertijd met de gegevens
opgesomd in artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van 5 november 2002, ofwel het tijdstip van het begin van
de prestatie en het tijdstip van het einde van de prestatie, ofwel het tijdstip van het begin van de prestatie in het
geval van een dagblok meegedeeld heeft.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien de straffen bepaald in de
artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor
de uitzendarbeid en die een gelegenheidswerknemer tewerkstelt bij een gebruiker die ressorteert onder het
paritair comité voor het hotelbedrijf, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met het koninklijk besluit van
5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38
van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels, het ondernemingsnummer en het paritair comité van de gebruiker niet vermeld
heeft.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien de straffen bepaald in de
artikelen 106 en 107 uitspreken.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 30, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 182.Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met hoofdstuk VIII van titel IV van de
programmawet (I) van 27 december 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, geen melding bij de Rijksdienst voor
sociale zekerheid heeft gedaan voorafgaand aan de tewerkstelling van een werknemer gedetacheerd op het
Belgisch grondgebied volgens de nadere regels bepaald door de Koning;
2° [1 ...]1
3° [1 ...]1
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers [1 ...]1 .
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de gedetacheerde zelfstandige die, in strijd met hoofdstuk VIII
van titel IV van de voormelde wet van 27 december 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, geen melding bij het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen heeft gedaan voorafgaand aan de uitoefening van
een beroepsactiviteit als gedetacheerd zelfstandige op het Belgisch grondgebied volgens de door de Koning
bepaalde nadere regels.
---------(1)<W 2013-11-11/03, art. 11, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
Art. 183.Verplichtingen van de eindgebruikers of opdrachtgevers
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° iedere persoon, bij wie of voor wie door gedetacheerde werknemers [1 ...]1, rechtstreeks of via
onderaanneming, werkzaamheden verricht worden, in strijd met hoofdstuk VIII van titel IV van de
programmawet (I) van 27 december 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, die voorafgaand aan het begin van
de tewerkstelling van deze personen, via elektronische weg en volgens de nadere regels bepaald door de Koning,
geen melding heeft gedaan van de identiteitsgegevens van de personen die niet in de mogelijkheid zijn een
ontvangstbewijs voor te leggen, aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
2° iedere persoon, bij wie of voor wie door gedetacheerde zelfstandigen [1 ...]1 , rechtstreeks of via
onderaanneming, werkzaamheden verricht worden, in strijd met hoofdstuk VIII van titel IV van de voormelde wet
van 27 december 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, die voorafgaand aan het begin van de tewerkstelling
van deze personen, via elektronische weg en volgens de nadere regels bepaald door de Koning, geen melding
heeft gedaan van de identiteitsgegevens van de personen die niet in de mogelijkheid zijn een ontvangstbewijs
voor te leggen, aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers [1 of zelfstandigen]1 .
---------(1)<W 2013-11-11/03, art. 12, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
Afdeling 1/1.[1 - Niet-aangegeven arbeid in hoofde van de werknemer]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 31, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
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Art. 183/1. [1 Niet-aangegeven arbeid
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft eenieder, die arbeid verricht in ondergeschikt verband ten
overstaan van een werkgever die niet voldoet aan de bepalingen van de artikelen 4 tot 6 van het koninklijk besluit
van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel
38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid
van de wettelijke pensioenstelsels, en voor zover :
- deze werknemer wetens en willens deze arbeid uitoefent wetende dat deze niet aangegeven is;
- er tegen de werkgever eveneens een proces-verbaal werd opgesteld voor deze niet aangegeven
tewerkstelling.
Het eerste lid is niet van toepassing op de werknemers die tegelijk een vervangingsuitkering ontvangen en die
ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde tewerkstelling tijdelijk het recht op deze vervangingsuitkering
kunnen verliezen en om die reden een andere administratieve of strafrechtelijke sanctie kunnen oplopen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 32, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 2. - Het niet aangaan van een arbeidsongevallenverzekering
Art. 184. Het niet aangaan van een arbeidsongevallenverzekering
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die geen
arbeidsongevallenverzekering heeft aangegaan bij een verzekeringsonderneming met toepassing van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Wanneer de inbreuk wetens en willens is gepleegd, kan de rechter bovendien de straffen bepaald in de artikelen
106 en 107 uitspreken.
HOOFDSTUK 5/1. [1 - De mededeling van de aanwijzing van een verbindingspersoon in geval van detachering
van werknemers in België]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 37, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 184/1. [1 Het gebrek aan mededeling van de aanwijzing van een verbindingspersoon in geval van
detachering van werknemers in België.
Met een sanctie van niveau 2 wordt gestraft de werkgever in de zin van de wet van 5 maart 2002 betreffende
de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de
naleving ervan, die niet overgaat tot de mededeling van de aanwijzing van de verbindingspersoon in de zin van
dezelfde wet, voorzien overeenkomstig zijn artikel 7/2, aan de door de Koning aangewezen ambtenaren.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 38, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
HOOFDSTUK 6. [1 - Inbreuken betreffende sociale documenten of documenten van sociale aard]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 33, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 1. - Register van de uitzendkrachten
Art. 185. Register van de uitzendkrachten
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, eenieder die, in strijd met de wet van 24 juli 1987 betreffende de
tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, het
door de Koning voorgeschreven document niet heeft bijgehouden dat toelaat het gemiddelde van de
uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld te berekenen met het oog op de vastlegging van
de oprichtingspercentages van een ondernemingsraad en van een comité voor preventie en bescherming op het
werk.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 2. [1 - De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de overeenkomst voor tewerkstelling van
huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst, de overeenkomst voor de mobiliteitsvergoeding met
toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, de
overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
invoering van een mobiliteitsbudget en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid]1
---------(1)<W 2019-03-17/05, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
Art. 186.[1[2 De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de overeenkomst voor tewerkstelling van
huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst, de overeenkomst voor de mobiliteitsvergoeding met
toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, de
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overeenkomst
voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
1
2
invoering van een mobiliteitsbudget en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid] ]
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten :
1° geen schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten [1 en geen schriftelijke overeenkomst
voor de mobiliteitsvergoeding met toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een
mobiliteitsvergoeding]1 [2 , en geen schriftelijke overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de
wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget]2 opmaakt;
2° een werknemer die met de werkgever verbonden is door de overeenkomst voor tewerkstelling van
studenten niet vermeldt in het algemeen personeelsregister, in het speciaal personeelsregister en in het
aanwezigheidsregister;
3° de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de overeenkomst voor tewerkstelling van
huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst [1 , de overeenkomst voor de mobiliteitsvergoeding met
toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding]1 [3 , de
overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
invoering van een mobiliteitsbudget]3 en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid niet
gedurende het voorgeschreven tijdperk bewaart;
4° verzuimt de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de overeenkomst voor tewerkstelling van
huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst [1 , de overeenkomst voor de mobiliteitsvergoeding met
toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding]1 [2 , de
overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
invoering van een mobiliteitsbudget]2 en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid binnen de
gestelde termijnen aan de werknemers af te geven;
5° de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de overeenkomst voor tewerkstelling van
huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst [2 de overeenkomst voor de mobiliteitsvergoeding met
toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, de
overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart 2019 betreffende de
invoering van een mobiliteitsbudget]2 en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid onvolledig
of onjuist opmaakt;
6° niet de nodige maatregelen treft opdat de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, de
overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders, de beroepsinlevingsovereenkomst [2 de overeenkomst
voor de mobiliteitsvergoeding met toepassing van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een
mobiliteitsvergoeding, de overeenkomst voor het mobiliteitsbudget met toepassing van de wet van 17 maart
2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget]2 en de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van
tijdelijke arbeid te allen tijde ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren en beambten wordt
gehouden;
7° de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten niet op de aangegeven plaats opbergt of bewaart.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
---------(1)<W 2018-03-30/32, art. 18, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
(2)<W 2019-03-17/05, art. 18, 039; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
(3)<W 2019-05-05/10, art. 164, 041; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
Afdeling 3. - Individuele rekening
Art. 187. Individuele rekening
§ 1. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, geen
individuele rekening opstelt.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met het voormeld koninklijk besluit van 23 oktober 1978 :
1° nalaat de individuele rekening binnen de opgelegde termijnen aan de werknemer af te geven;
2° de individuele rekening onvolledig of onjuist opstelt;
3° niet de nodige voorzieningen treft opdat de individuele rekening te allen tijde ter beschikking van de met het
toezicht belaste ambtenaren en beambten wordt gehouden;
4° de individuele rekening niet op de aangegeven plaats bijhoudt of bewaart.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Afdeling 4. - Algemeen personeelsregister, speciaal personeelsregister, aanwezigheidsregister en register voor
werktijdregeling
Art. 188. Algemeen personeelsregister, speciaal personeelsregister, aanwezigheidsregister en register voor
werktijdregeling
Pagina 81 van 100

Copyright Belgisch S taatsblad

14-01-2022

Seminars
86 met
Met eenM&D
sanctie
van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten :
1° geen algemeen personeelsregister, geen speciaal personeelsregister, geen aanwezigheidsregister en geen
register voor werktijdregeling opstelt;
2° de in 1° bedoelde documenten niet gedurende het voorgeschreven tijdperk bewaart;
3° de in 1° bedoelde documenten onvolledig of onjuist opmaakt;
4° de in 1° bedoelde documenten niet te allen tijde ter beschikking van de met het toezicht belast ambtenaren
en beambten houdt;
5° het speciaal personeelsregister of het aanwezigheidsregister niet bijhoudt op de plaats waar de werknemers
zijn tewerkgesteld;
6° in het aanwezigheidsregister niet de tijdstippen van begin en einde van de arbeidsdag van de werknemer bij
het begin en het einde van de dag vermeldt;
7° het eerste dubbel van het aanwezigheidsformulier in deel B van het aanwezigheidsregister van de
ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, niet per post of per fax
terugstuurt aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante Bedrijven uiterlijk op de laatste werkdag
van de kalendermaand volgend op die waarop het formulier betrekking heeft;
8° het algemeen personeelsregister, het speciaal personeelsregister en het aanwezigheidsregister niet op de
aangegeven plaats opbergt of bewaart.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Afdeling 5. [1 - Het gelegenheidsformulier]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 34, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 188/1. [1 Het gelegenheidsformulier
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die een
gelegenheidsarbeider in de zin van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders tewerkstelt, en die :
1° het "gelegenheidsformulier" bedoeld in artikel 8bis van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969
niet aflevert aan de gelegenheidsarbeider in de zin van hetzelfde koninklijk besluit;
2° het in 1° bedoelde formulier geheel of gedeeltelijk niet bijhoudt overeenkomstig het ministerieel besluit van
14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een
gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf;
3° het in 1° bedoelde formulier niet wekelijks parafeert.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 35, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 6. [1 - Andere documenten van sociale aard opgevraagd in geval van detachering van werknemers]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 39, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 188/2. [1 Het gebrek aan verzending van documenten van sociale aard opgevraagd in geval van
detachering van werknemers.
Met een sanctie van niveau 2 wordt gestraft, de werkgever in de zin van de wet van 5 maart 2002 betreffende
de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de
naleving ervan, die aan de door de Koning aangewezen ambtenaren niet de documenten zendt die door hen
werden opgevraagd door of krachtens artikel 7/1 van deze wet.
Wat de inbreuk bedoeld in het eerste lid betreft, wordt de boete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 40, 021; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Afdeling 6/1. [1 - De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en het algemeen
stamboek der zeevissers]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 95, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
Art. 188/3. [1 De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en het algemeen stamboek
der zeevissers
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sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en
tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser:
1° één of meerdere zeevissers als bemanningslid tewerkstelt zonder voorafgaand aan de tewerkstelling een
arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij te hebben gesloten;
2° de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij niet door de zeevisser zelf heeft doen
ondertekenen;
3° met één of meerdere zeevissers een arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij heeft
gesloten die niet alle minimale vereisten bepaald in artikel 9, § 2 van voormelde wet van 3 mei 2003 bevat;
4° geen exemplaar van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij aan de zeevisser
heeft overhandigd;
5° geen exemplaar van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij aan boord van het
vissersschip heeft bewaard, waar de zeevisser het op elk ogenblik kan inkijken.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
zeevissers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
voormelde wet van 3 mei 2003 de zeevisser die voor de eerste maal in het kader van een arbeidsovereenkomst
wegens scheepsdienst voor de zeevisserij wordt aangeworven, niet heeft ingeschreven in het algemeen
stamboek der zeevisser.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuk, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
zeevissers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-12/03, art. 96, 044; Inwerkingtreding : 26-06-2020>
HOOFDSTUK 7. - De inbreuken betreffende de collectieve arbeidsbetrekkingen
Afdeling 1. - Collectieve arbeidsovereenkomsten
Art. 189. Inbreuken op algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die, in strijd met de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, een inbreuk pleegt op een algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst die niet reeds door een ander artikel van dit Wetboek
wordt gesanctioneerd.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuk wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Afdeling 2. - Niet-oprichting van ondernemingsorganen
Art. 190.[1 Niet-oprichting van ondernemingsorganen
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, de uitvoeringsbesluiten ervan en de wet van 4 december 2007 betreffende de
sociale verkiezingen, in zijn onderneming geen ondernemingsraad opricht;
2° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan in zijn
onderneming geen comité voor preventie en bescherming op het werk opricht;
3° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die geen vakbondsafvaardiging opricht wanneer hij daartoe
wordt verplicht krachtens een overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst;
4° het hoofdbestuur van de onderneming of het concern met een communautaire dimensie, de aangestelde of
de lasthebber ervan die de procedure tot instelling van een Europese ondernemingsraad of de procedure tot
informatie en raadpleging van de werknemers die deze vervangt, niet aanvat in een onderneming met een
communautaire dimensie in de zin van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met
betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met
een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van
de werknemers, wanneer het daartoe verplicht wordt krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6
februari 1996, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter
informatie en raadpleging van de werknemers en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december
2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in
ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie;
5° de leidinggevende of bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan een voorstel tot
oprichting van een Europese vennootschap, die hun zetel in België hebben, hun aangestelden of hun
lasthebbers, die niet de nodige maatregelen treffen, waaronder het verstrekken van inlichtingen, om
onderhandelingen te beginnen met de werknemersvertegenwoordigers van de deelnemende vennootschappen
en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen over de regelingen inzake de rol van de werknemers,
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verplicht worden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober 2004,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap;
6° de leidinggevende of bestuursorganen van de juridische lichamen die deelnemen aan een voorstel tot
oprichting van een Europese coöperatieve vennootschap, die hun zetel in België hebben, hun aangestelden of
hun lasthebbers, die niet de nodige maatregelen treffen, waaronder het verstrekken van inlichtingen, om
onderhandelingen te beginnen met de werknemersvertegenwoordigers van de deelnemende juridische lichamen
en de betrokken dochterondernemingen of vestigingen over de regelingen inzake de rol van de werknemers,
wanneer zij daartoe verplicht worden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari 2007,
gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve
vennootschap;
7° de leidinggevende of bestuursorganen van de kapitaalvennootschappen die deelnemen aan een
gemeenschappelijk voorstel van grensoverschrijdende fusie, die hun zetel in België hebben, hun aangestelden of
hun lasthebbers, die niet de nodige maatregelen nemen, inbegrepen het meedelen van inlichtingen, om
onderhandelingen te beginnen met de werknemersvertegenwoordigers van de deelnemende
kapitaalvennootschappen en van de betrokken dochterondernemingen en vestigingen over de regelingen inzake
werknemersmedezeggenschap in de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, wanneer zij
daartoe verplicht worden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 36, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 3. - Belemmering van de werking van de ondernemingsorganen
Art. 191.Belemmering van de werking van de ondernemingsorganen
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, met de uitvoeringsbesluiten ervan of met de collectieve arbeidsovereenkomsten
die zijn aangenomen door de Nationale Arbeidsraad en die door de Koning algemeen verbindend zijn verklaard :
a) de werking van de ondernemingsraad verhindert;
b) de uitoefening van het mandaat van de vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad
belemmert;
c) de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging niet de
inlichtingen verstrekt die hij daaraan moet verstrekken;
d) niet tot de verplichte raadplegingen van de ondernemingsraad overgaat;
2° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 27 december 2006 (I)
houdende diverse bepalingen en de uitvoeringsbesluiten ervan, de inlichtingen over de voordelen betreffende de
maatregelen ten gunste van de tewerkstelling niet schriftelijk heeft overgezonden aan de ondernemingsraad of
bij ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging, of deze niet heeft overgezonden
binnen de voorgeschreven termijn.
§ 2. [1 Met dezelfde sanctie wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, met de
uitvoeringsbesluiten ervan en met de collectieve arbeidsovereenkomsten die door de Koning algemeen
verbindend zijn verklaard :
1° de werking van het comité voor preventie en bescherming op het werk verhindert;
2° de uitoefening van de opdrachten van voormeld comité belemmert;
3° voormeld comité niet de inlichtingen verstrekt die hij daaraan moet verstrekken, of deze inlichtingen niet
volgens de gestelde regels verstrekt;
4° niet overgaat tot de verplichte raadplegingen van voormeld comité volgens de gestelde regels;
5° de uitoefening van het mandaat van de personeelsafgevaardigden in voormeld comité belemmert;
6° de uitoefening van het mandaat van de vakbondsafvaardiging belast met de opdrachten van voormeld
comité belemmert.]1
§ 3. Met dezelfde sanctie wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de
overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale
Arbeidsraad of van het paritair comité waaronder hij ressorteert, en op grond waarvan een
vakbondsafvaardiging wordt ingesteld :
1° de werking van de vakbondsafvaardiging verhindert;
2° de uitoefening van het mandaat van de vakbondsafgevaardigden belemmert;
3° de vakbondsafvaardiging niet de inlichtingen verstrekt die hij daaraan moet verstrekken;
4° niet tot de verplichte raadplegingen van de vakbondsafvaardiging overgaat.
§ 4. [1 Met dezelfde sanctie wordt bestraft, het hoofdbestuur van de onderneming of het concern met een
communautaire dimensie, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 62 van 6 februari 1996, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter
informatie en raadpleging van de werknemers en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 101 van 21 december
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in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers
ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie :
1° de werking verhindert van de bijzondere onderhandelingsgroep, van de Europese ondernemingsraad of van
de procedure tot informatie en raadpleging die deze vervangt;
2° de uitoefening belemmert van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers in deze bijzondere
onderhandelingsgroep, deze Europese ondernemingsraad of in deze procedure tot informatie en raadpleging;
3° niet de inlichtingen verstrekt die hij moet verstrekken aan de werknemersvertegenwoordigers in deze
bijzondere onderhandelingsgroep, deze Europese ondernemingsraad of in deze procedure tot informatie en
raadpleging;
4° niet overgaat tot de verplichte raadplegingen van de werknemersvertegenwoordigers in deze Europese
ondernemingsraad of in deze procedure tot informatie en raadpleging.]1
§ 5. [1 Met dezelfde sanctie worden bestraft, de bevoegde leidinggevende of bestuursorganen, hun
aangestelden of hun lasthebbers die, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 84 van 6 oktober
2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap
:
1° de werking van de bijzondere onderhandelingsgroep of van het vertegenwoordigingsorgaan van de
werknemers verhinderen;
2° de uitoefening van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers in deze bijzondere
onderhandelingsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers belemmeren;
3° niet de inlichtingen verstrekken die zij moeten verstrekken aan de werknemersvertegenwoordigers in deze
bijzondere onderhandelingsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers;
4° niet overgaan tot de verplichte raadplegingen van dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers.]1
[1 § 6. Met dezelfde sanctie worden bestraft, de bevoegde leidinggevende of bestuursorganen, hun
aangestelden of hun lasthebbers, die, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 88 van 30 januari
2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve
vennootschap :
1° de werking verhinderen van de bijzondere onderhandelingsgroep of van het vertegenwoordigingsorgaan
van de werknemers;
2° de uitoefening belemmeren van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers in deze bijzondere
onderhandelinsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers;
3° niet de inlichtingen verstrekken die zij gehouden zijn te verstrekken aan de werknemersvertegenwoordigers
in deze bijzondere onderhandelingsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers;
4° niet overgaan tot de raadpleging van dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers.
§ 7. Met dezelfde sanctie worden bestraft, de bevoegde leidinggevende of bestuursorganen, hun aangestelden
of hun lasthebbers die, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen :
1° de werking verhinderen van de bijzondere onderhandelingsgroep of van het vertegenwoordigingsorgaan
van de werknemers;
2° de uitoefening belemmeren van het mandaat van de werknemersvertegenwoordigers in deze bijzondere
onderhandelingsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers;
3° niet de inlichtingen verstrekken die zij gehouden zijn te verstrekken aan de werknemersvertegenwoordigers
in deze bijzondere onderhandelingsgroep of in dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers;
4° niet overgaan tot de raadpleging van dit vertegenwoordigingsorgaan van de werknemers.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 37, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 191/1. [1 De afwezigheid van een analyserapport met betrekking tot de bezoldigingsstructuur van de
werknemers.
Wordt gestraft met een sanctie van niveau 2, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
artikel 15, m), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, niet om de twee
jaar aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan aan de vakbondsafvaardiging, een analyseverslag over
de structuur van de bezoldiging van de werknemers meedeelt, in toepassing van artikel 13/1 van de wet van 10
mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-07-12/05, art. 12, 010; Inwerkingtreding : 01-07-2013>
Art. 192.Wederrechtelijke mededeling en verspreiding van inlichtingen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, ieder lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een
ondernemingsraad, van een comité voor preventie en bescherming op het werk of van een
vakbondsafvaardiging dat, in strijd met de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven of met de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk, inlichtingen van individuele aard waarvan hij kennis had wegens de op grond van de bepalingen
van voormelde wetten door hem uitgeoefende functies of mandaten, wederrechtelijk meedeelt of ruchtbaar
maakt of die wederrechtelijk globale inlichtingen meedeelt of ruchtbaar maakt die van die aard zijn dat zij nadeel
kunnen berokkenen aan 's lands bedrijfsleven, aan de belangen van een bedrijfstak of van een onderneming.
[1 Dezelfde sanctie is van toepassing in geval van inbreuk op artikel 8 van de wet van 23 april 1998 houdende
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procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie
ter informatie en raadpleging van de werknemers en de uitvoeringsbesluiten ervan, gepleegd door een lid van de
bijzondere onderhandelingsgroep, door een werknemersvertegenwoordiger die zijn opdrachten uitoefent in het
kader van de Europese ondernemingsraad of van een procedure tot informatie en raadpleging die deze
vervangt, evenals door een deskundige die hen bijstaat.
Dezelfde sanctie is van toepassing in geval van inbreuk op artikel 8 van de wet van 10 augustus 2005
houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep,
een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese
Vennootschap en de uitvoeringsbesluiten ervan, gepleegd door een lid van de bijzondere onderhandelingsgroep,
door een lid van het vertegenwoordigingsorgaan, door een werknemersvertegenwoordiger die zijn opdrachten
uitoefent in het kader van een procedure tot informatie en raadpleging van de werknemers, evenals door een
deskundige die hen bijstaat.]1
[1 Dezelfde sanctie is van toepassing in geval van inbreuk op artikel 8 van de wet van 9 mei 2008 houdende
begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een
vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve
vennootschap en de uitvoeringsbesluiten ervan, gepleegd door een lid van de bijzondere onderhandelingsgroep,
door een lid van het vertegenwoordigingsorgaan, door een werknemersvertegenwoordiger die zijn opdrachten
uitoefent in het kader van een procedure tot informatie en raadpleging van de werknemers, door een
werknemersvertegenwoordiger die zetelt in het toezichts- of bestuursorgaan van een Europese coöperatieve
vennootschap, evenals door een deskundige die hen bijstaat.
Dezelfde sanctie is van toepassing in geval van inbreuk op artikel 8 van de wet van 19 juni 2009 houdende
begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een
vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in
ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen en de
uitvoeringsbesluiten ervan, gepleegd door een lid van de bijzondere onderhandelingsgroep, door een lid van het
vertegenwoordigingsorgaan, door een werknemersvertegenwoordiger die zijn opdrachten uitoefent in het kader
van een procedure tot informatie en raadpleging van de werknemers, door een werknemersvertegenwoordiger
die zetelt in het toezichts- of bestuursorgaan van een vennootschap ontstaan ten gevolge van een
grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen, evenals door een deskundige die hen bijstaat.]1
[1 Dezelfde sanctie is van toepassing wanneer de inbreuk gepleegd wordt door een secretaris of een
personeelslid van het secretariaat van de personen bedoeld in het eerste tot het vijfde lid.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 38, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 4. - Overtredingen van de verplichting inzake voorlichting en raadpleging van de werknemers
Art. 193. Informatieverstrekking bij collectief ontslag
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die van plan is tot
collectief ontslag over te gaan en die, in overtreding met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2
oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemers- vertegenwoordiging
met betrekking tot het collectief ontslag, de voorziene procedures van inlichting en raadpleging van de
werknemers niet heeft nageleefd.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 194. Informatieverstrekking bij sluiting van onderneming
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de vereffenaar
of de curator die, in strijd met de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en op de
uitvoeringsbesluiten ervan :
1° de werknemers niet heeft ingelicht door middel van aanplakking van een gedagtekend en ondertekend
bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming over zijn beslissing over te gaan tot de
sluiting van een onderneming of van een afdeling van een onderneming;
2° in dat bericht niet de vermeldingen heeft aangebracht waarvan sprake is in de met toepassing van de wet
genomen uitvoeringsbesluiten of in de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad die door
de Koning algemeen verbindend zijn verklaard.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 195.Informatieverstrekking bij herstructurering van de onderneming
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de vereffenaar of de
curator die, in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de
in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de
ondernemingsraden, de ondernemingsraad, [1 vooraf en]1 voor enige bekendmaking, niet inlicht over de
beslissing om over te gaan tot een belangrijke wijziging in de structuur van de onderneming, meer bepaald door
fusie, concentratie, overdracht of sluiting.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
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Art. 196. Informatieverstrekking bij conventionele overgang van ondernemingen of overname van activa na
faillissement
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, de vereffenaar of de
curator die de procedures inzake de informatie en consultatie van de werknemers niet heeft nageleefd in strijd
met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en
tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na
faillissement.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Afdeling 5. - Kennisgevingen in geval van collectief ontslag of sluiting van onderneming
Art. 197.Kennisgevingen ingeval van collectief ontslag
Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft de werkgever die, in strijd met het koninklijk besluit van 24 mei
1976 betreffende het collectief ontslag, niet op de wijzen en binnen de termijnen bepaald in de wet de vereiste
kennisgevingen [1 aan de door voormeld koninklijk besluit bepaalde overheidsinstanties]1 heeft gedaan.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 40, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 198.Kennisgevingen ingeval van sluiting van onderneming
Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft de werkgever [1 ...]1, de vereffenaar of de curator die, in strijd
met de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en op de uitvoeringsbesluiten ervan,
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, niet op de wijzen
en binnen de termijnen bepaald krachtens de wet heeft ingelicht over de sluiting van de onderneming.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 60, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 199.Kennisgevingen ingeval van overname van activa
Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft de werkgever [1 ...]1, de vereffenaar of de curator, de werkgever
die een overname van activa heeft verricht, zijn aangestelde of zijn lasthebber, de commissaris inzake
opschorting, die met overtreding van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en
zijn uitvoeringsbesluiten, het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen
werknemers niet inlicht van de overdracht van het geheel of een deel van de activa van de failliete onderneming
of van de overgang van onderneming krachtens overeenkomst in het kader van een gerechtelijk akkoord.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 60, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 6. - Arbeidsreglement
Art. 200. Opmaak van het arbeidsreglement
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
overtreding met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, geen rechtsgeldig
arbeidsreglement heeft opgemaakt.
Art. 201.Vermeldingen in het arbeidsreglement
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die in
overtreding met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen volgende bepalingen in het
arbeidsreglement niet heeft opgenomen :
1° de vermeldingen die worden opgelegd door de voormelde wet van 8 april 1965 betreffende de aanvang en
het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid;
2° de plaats waar de persoon te bereiken is die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, overeenkomstig
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
3° de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt;
4° de coördinaten van de preventieadviseur [1 die gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van het
werk]1 en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon;
5° de toepasselijke procedures bij melding van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die, in overtreding met de wet van 8 april1965
tot instelling van de arbeidsreglementen, heeft nagelaten onderstaande elementen in het arbeidsreglement op te
nemen :
1° de wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon;
2° de duur van de opzeggingstermijnen of de nadere regels voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de
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3° de duur van de jaarlijkse vakantie evenals de nadere regels voor toekenning van deze vakantie of de
verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake;
4° de data van de feestdagen;
5° de data van de jaarlijkse collectieve vakantie;
6° de namen van de leden van de ondernemingsraad;
7° de namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk;
8° de namen van de leden van de vakbondsafvaardiging;
9° de namen van de geneesheren, aangewezen buiten degenen die behoren tot een medische, farmaceutische
of verplegingsdienst, en tot wie het slachtoffer van een arbeidsongeval zich kan wenden wanneer die zijn
verblijfplaats heeft buiten de streek waar de medische, farmaceutische en verplegingsdienst of de als vast
erkende geneesheer gevestigd is;
10° het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers,
kunnen worden bereikt;
11° de vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden die gesloten zijn in de
onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden;
12° de identiteit van de dienstverlener van de verantwoordelijke elektronische archiveringsdienst, met
toepassing van titel III van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, voor de opslag van door
middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomsten en de elektronisch verstuurde en
opgeslagen documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer evenals
de wijze waarop de toegang van de werknemer tot deze elektronisch bij de dienstverlener opgeslagen
documenten wordt gewaarborgd, ook na de beëindiging van de arbeidsrelatie.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 65, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 201 TOEKOMSTIG RECHT.
Vermeldingen in het arbeidsreglement
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die in
overtreding met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen volgende bepalingen in het
arbeidsreglement niet heeft opgenomen :
1° de vermeldingen die worden opgelegd door de voormelde wet van 8 april 1965 betreffende de aanvang en
het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige
onderbreking van de arbeid;
2° de plaats waar de persoon te bereiken is die aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, overeenkomstig
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
3° de plaats waar de bij hetzelfde reglement vereiste verbandkist zich bevindt;
4° de coördinaten van de preventieadviseur [1 die gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van het
werk]1 en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon;
5° de toepasselijke procedures bij melding van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op
het werk.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die, in overtreding met de wet van 8 april1965
tot instelling van de arbeidsreglementen, heeft nagelaten onderstaande elementen in het arbeidsreglement op te
nemen :
1° de wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon;
2° de duur van de opzeggingstermijnen of de nadere regels voor het bepalen van de opzeggingstermijnen of de
verwijzing naar de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake;
3° de duur van de jaarlijkse vakantie evenals de nadere regels voor toekenning van deze vakantie of de
verwijzing naar de wettelijke bepalingen terzake;
4° de data van de feestdagen;
5° de data van de jaarlijkse collectieve vakantie;
6° de namen van de leden van de ondernemingsraad;
7° de namen van de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk;
8° de namen van de leden van de vakbondsafvaardiging;
9° de namen van de geneesheren, aangewezen buiten degenen die behoren tot een medische, farmaceutische
of verplegingsdienst, en tot wie het slachtoffer van een arbeidsongeval zich kan wenden wanneer die zijn
verblijfplaats heeft buiten de streek waar de medische, farmaceutische en verplegingsdienst of de als vast
erkende geneesheer gevestigd is;
10° het adres van de inspectiediensten waar de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de
toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers,
kunnen worden bereikt;
11° de vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden die gesloten zijn in de
onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden;
12° [2 de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is, met toepassing van de wettelijke bepalingen
betreffende het gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het
elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie, voor
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opslag van de elektronisch verstuurde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie tussen
werkgever en werknemer, evenals voor het waarborgen van de toegang van de werknemer tot deze
elektronisch opgeslagen documenten, ook na de beëindiging van de arbeidsrelatie.]2
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 65, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2018-01-15/02, art. 23, 026; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 202. Bijzondere procedures
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
overtreding met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, de betrokken werknemers niet
in kennis heeft gesteld van de tijdelijke wijziging aan de bepalingen van het reglement betreffende de aanvang en
het einde van de gewone arbeidsdag en betreffende de rusttijden, door middel van een gedagtekend en
ondertekend bericht dat de datum van inwerkingtreding vermeldt van de wijziging van het regime waarop het
betrekking heeft, via aanplakking in de lokalen van de onderneming ten minste vierentwintig uur op voorhand en
op een zichtbare en toegankelijke plaats.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever die toepassing maakt van artikel 20bis van de
arbeidswet van 16 maart 1971, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in overtreding met de wet van 8 april 1965
tot instelling van de arbeidsreglementen :
1° de vervanging van de normale uurregeling door één van de andere uurregelingen opgenomen in het
arbeidsreglement, niet ter kennis heeft gebracht van de betrokken werknemers door een gedagtekend en
ondertekend bericht dat de datum van inwerkingtreding van de aangeduide uurregeling vermeldt, alsmede de
periode tijdens welke ze van toepassing is, via aanplakking in de lokalen van de onderneming ten minste zeven
dagen op voorhand op een zichtbare en toegankelijke plaats;
2° het in 1° bedoelde bericht niet heeft aangeplakt zolang de alternatieve uurregeling van toepassing blijft;
3° het in 1° bedoelde bericht niet heeft bewaard tot zes maanden na het einde van de periode gedurende welke
de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd.
Art. 203. Bekendmaking van het arbeidsreglement
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in overtreding
met de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen :
1° het bericht met opgave van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd, niet heeft
aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats;
2° het bericht met opgave van de plaats waar de teksten waarnaar het arbeidsreglement verwijst, kunnen
worden geraadpleegd, niet heeft aangeplakt op een zichtbare en toegankelijke plaats;
3° het definitieve arbeidsreglement en de wijzigingen eraan niet heeft bijgehouden op een makkelijk toegankelijke
plaats, zodat iedere werknemer er op elk ogenblik en zonder tussenpersoon inzage van kan nemen;
4° de teksten waarnaar het arbeidsreglement verwijst, niet heeft bijgehouden op een gemakkelijk toegankelijke
plaats zodat iedere werknemer er inzage van kan nemen;
5° niet op iedere plaats waar hij werknemers tewerkstelt, een afschrift van het arbeidsreglement heeft
bijgehouden volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;
6° niet binnen acht dagen na de inwerkingtreding van het reglement en de wijzigingen ervan een afschrift
daarvan heeft overgezonden aan de door de Koning aangewezen ambtenaar.
Afdeling 7. - Sociale balans
Art. 204. Opmaak en inhoud van de sociale balans
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die, in
overtreding met de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid en met de uitvoeringsbesluiten ervan geen jaarlijkse sociale balans heeft opgemaakt.
Wanneer de inbreuk wetens en willens werd begaan, geldt een sanctie van niveau 3.
§ 2. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
overtreding met de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid en met de uitvoeringsbesluiten ervan, heeft nagelaten in het volledige en het verkorte schema
van de sociale balans de volgende elementen op te nemen :
1° enerzijds, een overzicht van de tewerkgestelde personen, waarbij men in het volledige schema van de sociale
balans de in het personeelsregister ingeschreven werknemers of de werknemers voor wie de werkgever een
onmiddellijke aangifte van indiensttreding heeft ingediend, onderscheidt van het uitzendpersoneel en van de ter
beschikking van de onderneming gestelde personen en, anderzijds, in het verkorte schema van de sociale balans
een overzicht van de in het personeelsregister ingeschreven personen of de werknemers voor wie de werkgever
een onmiddellijke aangifte van indiensttreding heeft ingediend;
2° een tabel van het personeelsverloop in de loop van het betrokken boekjaar;
3° een overzicht waarin de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid worden vermeld, met onderscheid
tussen maatregelen die een financieel voordeel opleveren en de andere maatregelen;
4° een overzicht dat inlichtingen verschaft over de opleidingen voor de werknemers;
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dat inlichtingen verschaft over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap
worden verleend krachtens de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van
de werknemers.
Art. 205. Mededeling en bekendmaking van de sociale balans
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die in overtreding
met de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid en de uitvoeringsbesluiten ervan :
1° de sociale balans niet heeft bezorgd aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis van een
ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging;
2° bij ontstentenis van een ondernemingsraad en van een vakbondsafvaardiging, de sociale balans niet op een
makkelijk toegankelijke plaats heeft bewaard zodat iedere werknemer op elk ogenblik en zonder tussenpersoon,
er inzage van kan hebben;
3° de sociale balans niet aan de Nationale Bank van België heeft overgezonden, volgens de door de Koning
bepaalde nadere regels.
Art. 206. Attest en goedkeuring door de revisoren, onafhankelijke accountants en commissarissen
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, zij die als revisor, zelfstandig accountant of commissaris de
jaarlijkse sociale balans hebben geattesteerd of goedgekeurd, terwijl niet is voldaan aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid en de uitvoeringsbesluiten ervan, en zij daarvan kennis hadden of niet hebben gedaan wat zij
hadden moeten doen om zich ervan te vergewissen of aan die bepalingen was voldaan.
Wanneer de inbreuk met bedrieglijk opzet is gepleegd, geldt een sanctie van niveau 3. De rechter kan
daarenboven de straffen bepaald in het artikel 107 uitspreken.
Afdeling 8. - Prestaties van algemeen belang
Art. 207. Weigering tot uitvoeren of laten uitvoeren van de maatregelen, prestaties of diensten
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, zij die, in strijd met de wet van 19 augustus 1948 betreffende de
prestaties van algemeen belang in vredestijd, weigeren de maatregelen, prestaties of diensten uit te voeren of te
laten uitvoeren die moeten worden verzekerd in geval van staking of in geval van lock-out, teneinde het hoofd te
bieden aan bepaalde vitale behoeften, alsook zij die weigeren sommige dringende werken aan de machines of aan
het materiaal uit te voeren, dan wel sommige taken te volbrengen die geboden zijn door een geval van overmacht
of een onvoorziene noodzaak.
Art. 208. Weigering tot verstrekking van inlichtingen, verstrekking van onjuiste inlichtingen, onjuiste verklaring
Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, wetens en willens
weigert de paritaire comités en hun afgevaardigden alle nodige inlichtingen te verstrekken voor het voorbereiden
en het uitvoeren van en de controle op de maatregelen bedoeld in artikel 207 van dit Wetboek of hen wetens en
willens onjuiste inlichtingen verschaft, of hen onjuiste verklaringen aflegt.
HOOFDSTUK 8. - Inbreuken met betrekking tot het toezicht
Art. 209. Belemmering van het toezicht
Met een sanctie van niveau 4 worden bestraft, zij die het toezicht belemmeren dat krachtens dit Wetboek en de
uitvoeringsbesluiten ervan is ingesteld.
De sanctie bedoeld in eerste lid is niet van toepassing op de inbreuken op artikel 29 van dit Wetboek.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 210.Niet-naleving van de dwangmaatregelen die getroffen zijn door de sociaal inspecteurs
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber [1 , of de
zelfstandige]1 die de met toepassing van de artikelen 43 tot 49 voorgeschreven maatregelen niet naleeft.
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die de met
toepassing van [2 de artikelen 38 en 40, 1°]2 voorgeschreven maatregelen niet naleeft.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 5, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2016-02-29/09, art. 67, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 211. Niet-naleving van de gerechtelijke beslissing bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende
bepalingen van het sociaal strafrecht
Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft, zij die zich niet houden aan de beslissing van de voorzitter van
de arbeidsrechtbank met toepassing van artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het
sociaal strafrecht.
Wanneer de beslissing betrekking heeft op de maatregelen voorgeschreven met toepassing van de artikelen 43
tot 49, is de sanctie van niveau 4.
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eerste lid bedoelde inbreuken betreft, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
HOOFDSTUK 9. - Inbreuken betreffende de sociale zekerheid
Afdeling 1. - Aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens
Art. 212.Aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens in geval van arbeidsongeval
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, [1 de leden van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen,
van de technische comités voor de arbeidsongevallen, en van het technisch comité voor de preventie bij Fedris]1,
de personen die krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling gemachtigd zijn deel te nemen aan [1 de
vergaderingen van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, van de technische comités voor de
arbeidsongevallen, en van het technisch comité voor de preventie bij Fedris]1, de bevoegde sociaal inspecteurs,
de personen die voorheen de bedoelde functies hebben uitgeoefend die vertrouwelijke informatie aangaande de
verzekeringsondernemingen waarvan zij kennis hebben gekregen op grond van hun opdracht hebben verspreid,
met uitzondering van de afwijkingen waarin voorzien is bij de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
---------(1)<KB 2018-09-06/13, art. 3, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
Art. 213.Aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens van persoonlijke aard en maatregelen ter
bescherming van de vertrouwelijkheid van die gegevens
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers die :
a) in strijd met de bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, sociale gegevens van persoonlijke aard meedelen zonder
daartoe te zijn gemachtigd of zonder al dan niet voorafgaandelijk [1 de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité]1 daarvan op de hoogte te hebben gebracht;
b) in strijd met de bepalingen van artikel 22 van de voormelde wet van 15 januari 1990, niet de vereiste
maatregelen hebben genomen om de perfecte bewaring van de sociale gegevens van persoonlijke aard te
garanderen;
c) in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 2, van de voormelde wet van 15 januari 1990, de voorgeschreven
vermeldingen niet hebben aangebracht in het register dat moet worden bijgehouden;
2° de personen, hun aangestelden of hun lasthebbers die :
a) bij het verrichten van onderzoeken die nuttig kunnen zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de
sociale zekerheid sociale gegevens verwerken in strijd met de bepalingen van artikel 5 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid [1 ...]1;
b) in strijd met de bepalingen van [1 artikel 46, § 1, 6°, van de voormelde wet]1 van 15 januari 1990,
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen [1 ...]1, meedelen zonder daartoe gemachtigd te zijn door [1 de
kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité]1;
c) in strijd met de bepalingen van artikel 23, eerste lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, mededeling
hebben gevraagd en bekomen van sociale gegevens van persoonlijke aard die ze niet nodig hadden voor de
toepassing van de sociale zekerheid;
d) buiten de bij de voormelde wet van 15 januari 1990 of haar uitvoeringsmaatregelen bepaalde voorwaarden
om, zich opzettelijk toegang verschaft hebben of zich opzettelijk gehandhaafd hebben in het geheel of in een deel
van een geautomatiseerde verwerking van de sociale gegevens in het netwerk;
e) buiten de bij de voormelde wet van 15 januari 1990 of haar uitvoeringsmaatregelen bepaalde voorwaarden
om, opzettelijk gegevens hebben ingevoerd in het netwerk of de erin opgeslagen gegevens hebben uitgewist of
gewijzigd of de verwerkings- of overbrengingswijzen hebben veranderd.
---------(1)<W 2018-09-05/01, art. 68, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Art. 214. Ernstige aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens van persoonlijke aard
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of hun lasthebbers die :
a) in strijd met de bepalingen van artikel 24 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, al dan niet onder hun personeel, geen veiligheidsconsulent
hebben aangewezen;
b) in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 1, eerste lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, de
sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, niet hebben laten bewaren door een
geneesheer;
c) belast met de bewaring van de sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, in strijd
met de bepalingen van artikel 26, § 2, van de voormelde wet van 15 januari 1990, niet de voorziene nominatieve
aanwijzingen hebben verricht of niet de inhoud en de draagwijdte hebben bepaald van de machtigingen tot
toegang tot de sociale gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen;
2° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of hun lasthebbers die :
a) in strijd met de bepalingen van artikel 20, § 2, van de voormelde wet van 15 januari 1990, de verbeteringen
en verwijderingen van de door hen verwerkte sociale gegevens van persoonlijke aard niet aan de Kruispuntbank
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hebben meegedeeld;
b) in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 3, eerste lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, er niet
op hebben toegezien dat de toegang tot de in de geautomatiseerde gegevensbanken opgeslagen sociale
gegevens van persoonlijke aard die de gezondheid betreffen, uitsluitend geschiedt door middel van individuele
toegangs- en bevoegdheidscodes;
c) in strijd met de bepalingen van artikel 26, § 3, tweede lid, van voornoemde wet van 15 januari 1990, er niet op
hebben toegezien dat de bewaring in het geautomatiseerd archief van de sociale gegevens van persoonlijke aard
die de gezondheid betreffen, gebeurt op niet- rechtstreeks toegankelijke informatiedragers;
3° de personen, hun aangestelden of lasthebbers die :
a) al dan niet op geregelde basis mededeling hebben verkregen van sociale gegevens van persoonlijke aard en
ze wetens en willens hebben aangewend voor andere doeleinden dan die bepaald door of krachtens de
voormelde wet van 15 januari 1990;
b) in strijd met de bepalingen van artikel 23, tweede lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, niet de
nodige maatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid van de sociale gegevens van persoonlijke aard te
garanderen en ervoor te zorgen dat de betrokken gegevens uitsluitend worden aangewend voor doeleinden
vastgelegd door of krachtens de voormelde wet van 15 januari 1990 of voor het vervullen van hun wettelijke
verplichtingen, en die niet de voorwaarden en nadere regels hebben nageleefd volgens welke de Koning, op basis
van artikel 23, derde lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, de bewaring van die gegevens toestaat, na
de termijn die nodig is voor de toepassing van de sociale zekerheid;
c) in strijd met de bepalingen van de voormelde wet van 15 januari 1990, de werking van een geautomatiseerde
verwerking van sociale gegevens van het netwerk opzettelijk hebben belemmerd of aangetast, of het geheel of
een deel van dergelijke verwerking, inzonderheid de daarin voorkomende gegevens of programma's, opzettelijk
hebben beschadigd of vernietigd;
4° de titularissen van individuele toegangs- en bevoegdheidscodes die, in strijd met de bepalingen van artikel 26,
§ 3, eerste lid, van de voormelde wet van 15 januari 1990, die codes bekendmaken.
Art. 215.Vrijwillige aantasting van de vertrouwelijkheid van de gegevens
§ 1. Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft, de personen, hun aangestelden of hun lasthebbers die :
1° door de Koning aangewezen op grond van artikel 29 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid om de gegevensbanken van de Kruispuntbank, de
socialegegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, te vernietigen of
te doen vernietigen, met opzet hun opdracht hetzij niet hebben uitgevoerd, hetzij hebben uitgevoerd zonder de
vastgestelde voorwaarden en nadere regels in acht te nemen;
2° zonder door de Koning te zijn aangewezen, met opzet de gegevensbanken van de Kruispuntbank, de sociale
gegevensbanken of de sociale gegevens van persoonlijke aard die erin worden bewaard, hebben vernietigd of
doen vernietigen, al dan niet met inachtneming van de krachtens artikel 29 van de voormelde wet van 15 januari
1990 vastgestelde voorwaarden en modaliteiten;
3° met een bedrieglijk opzet of teneinde nadeel te berokkenen, zich toegang hebben verschaft of zich hebben
gehandhaafd in het geheel of in een deel van een geautomatiseerde verwerking van sociale gegevens van het
netwerk, gegevens in het netwerk hebben ingevoerd of de daarin vervatte gegevens alsook de verwerkings- of
overbrengingswijzen hebben uitgewist of gewijzigd, de werking van een geautomatiseerde verwerking van sociale
gegevens van het netwerk hebben belemmerd of aangetast of het geheel of een deel van dergelijke verwerking,
inzonderheid de daarin voorkomende gegevens of programma's, hebben beschadigd of vernietigd, in strijd met
de bepalingen van de voormelde wet van 15 januari 1990.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft :
1° [1 ...]1
2° de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de inzameling, de verwerking, de mededeling van sociale
gegevens van persoonlijke aard of die kennis hebben van dergelijke gegevens en die, in strijd met de bepalingen
van artikel 28 van de voormelde wet van 15 januari 1990, hun plicht om het vertrouwelijk karakter ervan te
eerbiedigen, buiten de gevallen bepaald door de wet, opzettelijk niet zijn nagekomen.
§ 3. Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft :
1° [1 ...]1
2° de instellingen van sociale zekerheid, hun aangestelden of lasthebbers die de opdrachten van de sociaal
inspecteurs, gegeven met toepassing van artikel 40, 2°, van het Sociaal Strafwetboek, opzettelijk niet hebben
uitgevoerd;
3° de sociaal inspecteurs die, in strijd met de bepalingen van de artikelen 58, eerste lid, en 59 van het Sociaal
Strafwetboek, zelfs voor de rechtbanken, opzettelijk de naam hebben bekendgemaakt van degene die een klacht
heeft ingediend, of die onthuld hebben dat er ingevolge een klacht een onderzoek werd ingesteld.
---------(1)<W 2018-09-05/01, art. 69, 030; Inwerkingtreding : 10-09-2018>
Afdeling 2. - Arbeidsongevallenverzekering
Art. 216. Arbeidsongevallenverzekering
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, de verzekeringstussenpersonen, de
verzekeringsondernemingen, commissarissen, lasthebbers of aangestelden ervan die meegewerkt hebben aan
het sluiten of het uitvoeren van een contract dat strijdig is met de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van
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Afdeling 3. - Benaming van het Fonds voor bestaanszekerheid en van het erkend sociaal secretariaat
Art. 217. Misbruik van de benamingen " Fonds voor bestaanszekerheid " en " Sociaal secretariaat "
Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, eenieder die :
1° openbaar gebruik heeft gemaakt van de benaming " Fonds voor bestaanszekerheid " voor een andere
instelling dan die welke worden opgericht met toepassing van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen
voor Bestaanszekerheid;
2° openbaar gebruik heeft gemaakt van de benaming " sociaal secretariaat " om een andere mandataris aan te
duiden dan zij die, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde bepalingen, als sociaal secretariaat erkend
zijn in toepassing van artikel 27, § 2, vierde lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Afdeling 4. - Financiering van de sociale zekerheid
Art. 218. Niet betaling van de diverse bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
1° nagelaten heeft de voorschotten van sociale zekerheidsbijdragen en de sociale zekerheidsbijdragen te
storten aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid binnen de door de Koning vastgestelde termijn, met toepassing
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° de bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het conventioneel
brugpensioen niet binnen de in 1° bedoelde termijnen heeft gestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid,
met toepassing van de wet van 27 december 2006 (I) houdende diverse bepalingen;
3° de bijzondere werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen
niet binnen de in 1° bedoelde termijnen heeft gestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, met toepassing
van de wet van 27 december 2006 (I) houdende diverse bepalingen;
4° de bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage niet binnen de in 1° bedoelde termijnen heeft
gestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, met toepassing van de wet van 27 december 2006 (I)
houdende diverse bepalingen;
5° in strijd met de wet van 27 december 2006 (I) houdende diverse bepalingen, de inhouding op de aanvullende
vergoeding in het raam van een conventioneel brugpensioen of op de aanvullende vergoeding bij sommige
sociale zekerheidsuitkeringen niet elk kwartaal heeft gestort aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
6° de verschillende bijdragen, gelijkgesteld met een sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd krachtens de wet
van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers niet heeft
gestort.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
Art. 219.Niet-betaling van de bijdragen aan andere organen die werkzaam zijn onder de verschillende
socialezekerheidsregelingen of een bedrijfstak
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) het bedrag van de aanvullende bijdrage niet heeft gestort binnen de maand volgend op het kwartaal waarin
de bijdrage werd gevraagd door het kinderbijslagfonds waarbij hij is aangesloten, met toepassing van de wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939;
b) de bijdragen en premies verschuldigd met toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet
heeft gestort [2 aan Fedris]2 binnen de door de Koning vastgestelde termijn;
c) de solidariteitsbijdrage niet heeft gestort [3 aan Fedris]3, die hij verschuldigd is in toepassing van de wetten
betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit,
gecoördineerd op 3 juni 1970.
2° de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) hetzij de volledige verplichte bijdrage niet heeft betaald hetzij niet binnen de termijnen heeft betaald aan het
Fonds voor scheepsjongens, met toepassing van de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het
personeel der zeevisserij;
b) de socialezekerheidsbijdragen aan de [1 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid]1 niet heeft gestort binnen de
door de Koning vastgestelde termijn, met toepassing van de [1 wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de
uitvoeringsbesluiten ervan]1.
3° de natuurlijke of rechtspersonen die als hoofdzakelijke of bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de
diamantnijverheid hebben en de personen die ruwe diamant invoeren, die respectievelijk de bijdrage en de
compensatiebijdrage niet hebben betaald aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector volgens de
modaliteiten en de termijnen bepaald door de Koning, met toepassing van de wet van 12 april 1960 tot oprichting
van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector.
Wat de in het eerste lid bedoelde inbreuken betreft, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
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Art. 219_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
Niet-betaling van de bijdragen aan andere organen die werkzaam zijn onder de verschillende
socialezekerheidsregelingen of een bedrijfstak
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) [4 ...]4
b) de bijdragen en premies verschuldigd met toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet
heeft gestort [2 aan Fedris]2 binnen de door de Koning vastgestelde termijn;
c) de solidariteitsbijdrage niet heeft gestort [3 aan Fedris]3, die hij verschuldigd is in toepassing van de wetten
betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit,
gecoördineerd op 3 juni 1970.
2° de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) hetzij de volledige verplichte bijdrage niet heeft betaald hetzij niet binnen de termijnen heeft betaald aan het
Fonds voor scheepsjongens, met toepassing van de wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het
personeel der zeevisserij;
b) de socialezekerheidsbijdragen aan de [1 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid]1 niet heeft gestort binnen de
door de Koning vastgestelde termijn, met toepassing van de [1 wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de
uitvoeringsbesluiten ervan]1.
3° de natuurlijke of rechtspersonen die als hoofdzakelijke of bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de
diamantnijverheid hebben en de personen die ruwe diamant invoeren, die respectievelijk de bijdrage en de
compensatiebijdrage niet hebben betaald aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector volgens de
modaliteiten en de termijnen bepaald door de Koning, met toepassing van de wet van 12 april 1960 tot oprichting
van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector.
Wat de in het eerste lid bedoelde inbreuken betreft, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal
betrokken werknemers.
---------(1)<KB 2018-05-15/05, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
(2)<KB 2018-09-06/13, art. 4, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
(3)<KB 2018-09-06/13, art. 5, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
(4)<DDG 2018-04-23/18, art. 105, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Art. 220. Niet-betaling van bijdragen aan het Fonds voor bestaanszekerheid
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in
overtreding met de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid en met de
bepalingen van de bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, geen
bijdrage heeft gestort aan het Fonds voor bestaanszekerheid binnen de termijnen en volgens de nadere regels
die voorgeschreven zijn door zijn statuten.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 220/1. [1 Kosteloosheid van de voordelen toegekend door de Fondsen voor bestaanszekerheid
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft, de Fondsen voor bestaanszekerheid, hun aangestelden of
lasthebbers die, in strijd met het artikel 5bis van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor
bestaanszekerheid, niet de kosteloosheid waarborgen van de voordelen toegekend door de Fondsen voor
bestaanszekerheid aan de rechthebbende door hen, op enigerwijze, kosten ten laste te leggen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 41, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 5. - Bedrieglijke onderwerping
Art. 221. Bedrieglijke onderwerping
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
1° een of meer personen bedrieglijk heeft onderworpen aan de toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° een of meer personen bedrieglijk heeft onderworpen aan de toepassing van de besluitwet van 7 februari
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
De rechter kan bovendien de straffen bepaald in de artikelen 106 en 107 uitspreken.
Afdeling 6. - Betrekkingen tussen de verschillende instellingen voor sociale zekerheid
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222.[1

Art.
Betrekkingen tussen de verschillende instellingen voor sociale zekerheid
Met een sanctie van niveau 1 worden bestraft :
1° de verzekeringsondernemingen, de commissarissen, die :
a) hebben nagelaten, op de wijze en binnen de termijnen zoals bepaald door de Koning, de elementen die zijn
vermeld in de aangifte van het ongeval en de elementen die betrekking hebben op de regeling van het ongeval te
bezorgen [2 aan Fedris]2, met toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
b) hebben nagelaten [3 Fedris]3 binnen dertig dagen die volgen op de ontvangst van de aangifte van het
ongeval op de hoogte te brengen van hun weigering het ongeval ten laste te nemen of van hun twijfel in verband
met de toepassing van voormelde wet van 10 april 1971 op het ongeval;
2° diegene die schadeloosstelling verschuldigd is en die, in strijd met de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, nalaat de
verzekeringsinstelling in te lichten dat hij de rechthebbende zal schadeloos stellen.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 42, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<KB 2018-09-06/13, art. 6, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
(3)<KB 2018-09-06/13, art. 7, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
Afdeling 7. - Verzending van documenten door de werkgevers aan de instellingen
Art. 223.Verzending van documenten door de werkgevers aan de instellingen
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten een aangifte met verantwoording van
het bedrag van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen te bezorgen aan de Rijksdienst voor sociale
zekerheid, met toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten aan de [3 Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid]3 een uitvoerige staat te bezorgen van de inhoudingen en de stortingen die hij is verschuldigd, met
toepassing van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter
koopvaardij;
3° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten een aangifte te doen bij de bevoegde
verzekeraar op de wijze en binnen de termijnen bepaald door de Koning [1 ...]1 van ieder ongeval dat aanleiding
kan geven tot de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Wanneer die feiten wetens en willens werden gepleegd is de sanctie van niveau 3.
Voor de in het eerste lid [2 bedoelde inbreuken]2, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die heeft nagelaten de inlichtingenstaat die
nodig is voor het berekenen van de verschuldigde aanvullende bijdragen regelmatig en binnen een termijn die
door het desbetreffende reglement is bepaald, te bezorgen aan het kinderbijslagfonds waarbij hij is aangesloten,
met toepassing van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december
1939.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuk, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 43, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2016-02-29/09, art. 68, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(3)<KB 2018-05-15/05, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
Art. 223_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
Verzending van documenten door de werkgevers aan de instellingen
§ 1. Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten een aangifte met verantwoording van
het bedrag van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen te bezorgen aan de Rijksdienst voor sociale
zekerheid, met toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten aan de [3 Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid]3 een uitvoerige staat te bezorgen van de inhoudingen en de stortingen die hij is verschuldigd, met
toepassing van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter
koopvaardij;
3° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten een aangifte te doen bij de bevoegde
verzekeraar op de wijze en binnen de termijnen bepaald door de Koning [1 ...]1 van ieder ongeval dat aanleiding
kan geven tot de toepassing van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Wanneer die feiten wetens en willens werden gepleegd is de sanctie van niveau 3.
Voor de in het eerste lid [2 bedoelde inbreuken]2, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
§ 2. [4 ...]4
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Afdeling 8. - Afgifte aan de werknemer van de documenten inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen
Art. 224. Afgifte aan de werknemer van de documenten inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft
nagelaten de rechthebbenden op geneeskundige prestaties of uitkeringen de bescheiden te verschaffen die zij
nodig hebben om bij de uitvoeringsinstellingen als bedoeld in de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, van hun rechten op de prestaties van
de verzekering te doen blijken.
Afdeling 9. - Verplichtingen van de beoefenaars van de geneeskunst
Art. 225.Verplichtingen van de beoefenaars van de geneeskunst
Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft :
1° de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de paramedische
medewerkers, de beheerders van rustoorden voor bejaarden en de beheerders van de verzorgingsinrichtingen
die weigeren aan de rechthebbenden de bescheiden uit te reiken die zijn voorgeschreven door de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994 en de uitvoeringsbesluiten en -verordeningen ervan;
2° de geneesheren, de tandheelkundigen, de vroedvrouwen, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de
paramedische medewerkers en de beheerders van verzorgingsinrichtingen die de honoraria en prijzen niet in
acht nemen die zijn vastgesteld met toepassing van artikel 52 van de wet van 14 februari 1961 voor
economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel;
3° [1 ...]1
---------(1)<W 2012-02-15/14, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 18-03-2012>
Afdeling 9/1.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/1.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/2.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/3.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/4.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/5.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/6.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/7.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/8.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Art. 225/9.
<Opgeheven bij W 2018-02-18/07, art. 48, 027; Inwerkingtreding : 30-03-2018>
Afdeling 10. - Werkloosheidscontrole
Art. 226.Werkloosheidscontrole
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft :
1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
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a) heeftM&D
geweigerd
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, op te maken, af te leveren of aan te vullen, volgens
de voorwaarden en binnen de termijnen die zijn voorgeschreven door of krachtens datzelfde koninklijk besluit;
b) heeft nagelaten de controleprocedure betreffende het gebruik van het " bewijs van tijdelijke werkloosheid " in
acht te nemen, zoals voorgeschreven door of krachtens het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991;
c) onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd aangaande het ontslag, de tijdelijke werkloosheid of de
deeltijdse tewerkstelling van een werknemer, met toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 25
november 1991;
d) heeft nagelaten de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de werkloosheidscontrole te overhandigen binnen de
door de sociaal inspecteur opgelegde termijnen, met toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 25
november 1991;
e) inlichtingen die nodig zijn voor de werkloosheidscontrole heeft verstrekt welke onjuist of onvolledig zijn, met
toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991;
2° de reder, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) geweigerd heeft de door de Koning getroffen toezichtmaatregelen toe te passen met betrekking tot de
werkelijkheid en bestendigheid van de toestand van onvrijwillige werkloosheid, of geweigerd heeft de voor de
uitvoering van dit toezicht vereiste inlichtingen te verstrekken, met toepassing van de besluitwet van 7 februari
1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij;
b) een persoon heeft aangeworven die niet is ingeschreven bij de Pool van de zeelieden ter koopvaardij, terwijl
het niet gaat om een geval van overmacht met overtreding van de voormelde besluitwet van 7 februari 1945;
3° de natuurlijke of rechtspersonen, die als hoofdzakelijke of bijkomstige bedrijvigheid de diamanthandel of de
diamantnijverheid hebben en de personen die ruwe diamant invoeren en die de door de Koning voorgeschreven
boeken, registers en documenten niet hebben bewaard, met toepassing van de wet van 12 april 1960 tot
oprichting van een intern compensatiefonds voor de diamantsector;
4° de werkgever die behoort tot het paritair comité van de bouw, zijn aangestelde of zijn lasthebber die :
a) heeft nagelaten het nummer van de niet-nominatieve controlekaart inzake tijdelijke werkloosheid te vermelden
bij de onmiddellijke aangifte van de tewerkstelling aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, volgens de
voorwaarden en binnen de termijnen die zijn voorgeschreven door of krachtens het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
b) heeft nagelaten bij de afgifte van een duplicaat van een niet-nominatieve controlekaart inzake tijdelijke
werkloosheid het nummer van de kaart en de daarbij horende gegevens mede te delen aan het
werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de plaats waar de onderneming gevestigd is, vooraleer hij de kaart
afgeeft aan de werkman;
c) [1 ...]1
Voor de in 1° en 4° bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 69, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Afdeling 11. - De sociale identiteitskaart
Art. 227. Het misbruik en de vervalsing van de sociale identiteitskaart
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die :
1° de sociale identiteitskaart of de beroepskaart zonder toelating heeft gebruikt of die ervan gebruik heeft
gemaakt met een ander doel dan hetgeen waartoe hij gemachtigd is met toepassing van het koninklijk besluit van
18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten
behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli
1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels;
2° opzettelijk elektronisch leesbare gegevens heeft ingevoerd in de sociale identiteitskaart, of de erin
opgeslagen elektronisch leesbare gegevens, of de verwerkings- of overbrengingswijzen ervan, heeft uitgewist of
gewijzigd in overtreding met het voormeld koninklijk besluit van 18 december 1996.
Art. 228. De fabricage, het bezit en het in omloop brengen van sociale identiteitskaarten en de leesapperatuur
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die sociale identiteitskaarten en leesapparatuur heeft
gefabriceerd, in bezit gehad of in omloop gebracht in overtreding met het voormeld koninklijk besluit van 18
december 1996.
Afdeling 12. - Tewerkstelling van een werkloze of van een persoon die een uitkeringsverzekering geniet
Art. 229. Tewerkstelling van een werkloze of van een persoon die een uitkeringsverzekering geniet
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een persoon
doet werken of laat werken van wie hij weet dat deze uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid of invaliditeit
geniet krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, of dat die werkloosheidsuitkeringen geniet waarop hij geen recht heeft uit hoofde
van die tewerkstelling.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
HOOFDSTUK 10. - De inbreuken van valsheid, van het gebruik van valse stukken, van onjuiste of onvolledige
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Art. 230. Definities
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1° " sociaal voordeel " : een subsidie, een vergoeding, een uitkering of iedere andere financiële tegemoetkoming
die verleend of toegekend wordt op grond van de wetten en besluiten betreffende één van de aangelegenheden
die vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten;
2° " bijdrage " : een bijdrage die verschuldigd of betaald is op grond van de wetten en besluiten betreffende één
van de aangelegenheden die vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Art. 231. Uitsluitingen
De in de artikelen 232 tot 235 bedoelde sancties worden toegepast met uitsluiting van de toepassing van de
artikelen 196, 197, 210bis en 496 van het Strafwetboek en van de bepalingen van het koninklijk besluit van 31
mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen.
Art. 232. Valsheid en gebruik van valse stukken in sociaal strafrecht
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft eenieder die, met het oogmerk ofwel ten onrechte een sociaal
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden, ofwel geen of minder bijdragen te
betalen of te doen betalen dan die welk hij of een ander verschuldigd is :
1° a) valsheid in geschrifte heeft gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing
van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of
schuldbevrijdingen valselijk op te maken of in een akte in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van
bedingen, verklaringen of feiten die deze akte ten doel had op te nemen of vast te stellen;
b) zich bediend heeft van een valse akte of een vals stuk;
2° a) valsheid heeft gepleegd, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel
van een informaticasysteem, in te brengen in een informaticasysteem, te wijzigen of te wissen, of met enig ander
technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen,
waardoor de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens verandert;
b) gebruik heeft gemaakt van die gegevens, terwijl hij weet dat de aldus verkregen gegevens vals zijn.
Art. 233. Onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende de sociale voordelen
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, eenieder die wetens en willens :
1° een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd om ten onrechte een sociaal voordeel te bekomen of te
doen bekomen, te behouden of te doen behouden;
2° heeft nagelaten of geweigerd om een verplichte verklaring af te leggen of de inlichtingen te verstrekken die
hij gehouden is te verstrekken om ten onrechte een sociaal voordeel te bekomen of te doen bekomen, te
behouden of te doen behouden;
3° een sociaal voordeel heeft bekomen waarop hij geen of slechts gedeeltelijk recht heeft ingevolge een
verklaring bedoeld bij het eerste lid, 1°, het nalaten of het weigeren van het afleggen van een verklaring of van
het verstrekken van inlichtingen bedoeld bij het eerste lid, 2°, of met een akte bedoeld bij de artikelen 232 en 235.
Wanneer de inbreuken bedoeld in het eerste lid begaan zijn door de werkgever, zijn aangestelde of zijn
lasthebber om een sociaal voordeel waarop de werknemer geen recht heeft te doen bekomen of te doen
behouden, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft eenieder die wetens en willens nagelaten heeft te verklaren dat
hij niet langer recht heeft op een sociaal voordeel, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk is, om ten onrechte een
sociaal voordeel te behouden.
Art. 234. Onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende de bijdragen
§ 1. Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft eenieder die wetens en willens :
1° een onjuiste of onvolledige verklaring heeft afgelegd om geen of minder bijdragen te betalen of te doen
betalen dan die welke hij of een ander verschuldigd is;
2° heeft nagelaten of geweigerd om een verplichte verklaring af te leggen of de inlichtingen te verstrekken die
hij gehouden is te verstrekken om geen of minder bijdragen te betalen of te doen betalen dan die welk hij of een
ander verschuldigd is;
3° geen of minder bijdragen heeft betaald dan die welke hij verschuldigd is ingevolge een verklaring bedoeld in
het 1°, het nalaten of het weigeren om een verklaring af te leggen of inlichtingen te verstrekken bedoeld in het
2°, of een akte bedoeld in de artikelen 232 en 235.
Wanneer de inbreuken bedoeld in het eerste lid begaan zijn door de werkgever, zijn aangestelde of zijn
lasthebber, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Met een sanctie van niveau 3 wordt bestraft eenieder die wetens en willens heeft nagelaten te verklaren dat
hij niet langer recht heeft op een bijdragevrijstelling of -vermindering, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk is, om
geen of minder bijdragen te betalen dan die welke hij verschuldigd is.
Art. 235. Oplichting in sociaal strafrecht
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft eenieder die, met het oogmerk ofwel ten onrechte een sociaal
voordeel te bekomen of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden, ofwel geen of minder bijdragen te
betalen of te doen betalen dan die welk hij of een ander verschuldigd is, gebruik heeft gemaakt van valse namen,
valse hoedanigheden of valse adressen, of enige andere frauduleuze handeling aangewend heeft om te doen
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aan het
bestaan van een valse persoon, een valse onderneming, een fictief ongeval of enige andere
fictieve gebeurtenis of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen.
Wanneer de in het eerste lid bedoelde inbreuk begaan is door de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber
om een sociaal voordeel waarop de werknemer geen recht heeft te doen bekomen of te doen behouden, wordt
de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Art. 236.
<Opgeheven bij W 2016-02-29/09, art. 54, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
HOOFDSTUK 11. [1 - Gemeenschappelijke bepalingen van de voorgaande hoofdstukken]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 54, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 236.[1 Terugbetaling
Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf
uitspreekt voorzien in de artikelen [2 171/4,]2 218, 219, 220, 223, § 1, eerste lid, 1°, en 234, § 1, 3°, of die de
schuld vaststelt voor een inbreuk op deze bepalingen, de schuldenaar van onbetaalde of gedeeltelijk onbetaalde
bijdragen ambtshalve tot het betalen van de achterstallige bijdragen, de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten.
Wanneer de benadeelde derden zich geen burgerlijke partij hebben gesteld, veroordeelt de rechter die de straf
uitspreekt voorzien in artikel 233, § 1, 3°, of die de schuld vaststelt voor een inbreuk op die bepaling, de
verdachte ambtshalve tot het terugbetalen van de onrechtmatig ontvangen bedragen, vermeerderd met de verwijlinteresten.
Wanneer er geen afrekening is met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde bedragen of
wanneer de afrekening betwist wordt en er in dit verband nadere informatie nodig is, houdt de rechter de
beslissing over de ambtshalve veroordeling aan.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 54, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
(2)<W 2017-12-25/01, art. 53, 025; Inwerkingtreding : 08-01-2018>
Art. 237. [1 Kennisgeving door de werkgever van het vonnis tot vaststelling van een inbreuk in toepassing van
artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Met een sanctie van niveau 4 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
de wet van 3 december 2006 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht, wetens en
willens nalaat het vonnis tot vaststelling van een inbreuk op de wetten en verordeningen die behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten in toepassing van artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek op zijn kosten ter kennis te brengen van de betrokken werknemers.]1
---------(1)<W 2016-02-29/09, art. 54, 017; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
HOOFDSTUK 12. [1 De verplichtingen opgelegd in het raam van de [2 maatregelen tijdens een epidemische
noodsituatie]2]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2020-06-24/10, art. 16, 045; Inwerkingtreding : 03-07-2020>
(2)<W 2021-08-14/01, art. 14, 050; Inwerkingtreding : 04-10-2021>
Art. 238.[1 De verplichtingen opgelegd in het raam van de [3 maatregelen tijdens een epidemische
noodsituatie]3 [4 of artikel 2/1 van de wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen
ten gevolge van de COVID-19-pandemie]4.
Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, of eenieder die
in de ondernemingen [3 de maatregelen teneinde de gevolgen van de epidemische noodsituatie voor de
volksgezondheid te voorkomen of beperken, genomen met toepassing van de artikelen 4 en 5 van de wet van 14
augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie]3 niet
naleeft [2 of artikel 29 van de wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van
de COVID-19-pandemie]2. [3 De verplichtingen opgelegd in het raam van de maatregelen genomen met
toepassing van artikel 4 van de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie
tijdens een epidemische noodsituatie dienen in de ondernemingen te worden gerespecteerd als
preventiemaatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te verzekeren.]3
Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "ondernemingen" : "alle arbeidsplaatsen" zoals
gedefinieerd in artikel 16, 10°, van dit Wetboek.
Voor de in het eerste lid bedoelde inbreuken begaan door de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, wordt
de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.]1
---------(1)<Ingevoegd bij KB 37 2020-06-24/10, art. 17, 045; Inwerkingtreding : 03-07-2020>
(2)<W 2021-07-04/03, art. 30, 048; Inwerkingtreding : 13-07-2021>
(3)<W 2021-08-14/01, art. 15, 050; Inwerkingtreding : 04-10-2021>
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1987/07/24/1987012597/justel
Dossiernummer : 1987-07-24/31

Titel
24 JULI 1987. - Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers.
Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 30-03-2018, zijn verwerkt.
Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID.SOCIALE VOORZORG
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 20-08-1987 bladzijde : 12405
Inwerkingtreding : 30-08-1987

Inhoudstafel

HOOFDSTUK I. - Reglementering van de tijdelijke arbeid en van de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van
tijdelijke arbeid.
Afdeling 1. - De tijdelijke arbeid.
Art. 1
Art. 1_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP

Afdeling 2. - De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid.
Art. 2-6
HOOFDSTUK II. - Reglementering van de uitzendarbeid.
Afdeling 1. - Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
Art. 7-8, 8bis, 8ter, 9, 9bis, 10, 10bis, 11-16
Afdeling 2. - Overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker.
Art. 17-18
Afdeling 3. - Verplichtingen van de gebruiker.
Art. 19-20, 20bis, 20ter
Afdeling 4. - Reglementering van de tewerkstelling van uitzendkrachten.
Art. 21-24
Afdeling 5. - Bijzondere modaliteiten van de arbeidswetgeving.
Art. 25-26
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Art. 27-30
HOOFDSTUK III. - Reglementering van het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
Art. 31-32, 32bis
Art. 32bis_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP

HOOFDSTUK IV. - Algemene bepaling.
Art. 33
HOOFDSTUK V. - Toezicht en strafbepalingen.
HOOFDSTUK V. BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST. - Toezicht [1 , strafbepalingen en administratieve
geldboeten]1.

Afdeling 1. - Toezicht.
Art. 34-35
Art. 35/1_WAALS_GEWEST

Art. 35/1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST
Art. 36-38
Afdeling 2. - Strafbepalingen.
Art. 39
Art. 39_WAALS_GEWEST

Afdeling 2_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST. - Strafbepalingen [1 en administratieve geldboeten]1

Art. 39_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST
Art. 39bis
Art. 39bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST
Art. 40-44
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 45-49

Tekst
HOOFDSTUK I. - Reglementering van de tijdelijke arbeid en van de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van
tijdelijke arbeid.
Afdeling 1. - De tijdelijke arbeid.
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Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst
wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden
aan een (tijdelijke vermeerdering van werk) of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk. <W 199607-26/32, art. 46, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
[1 § 1bis. Tijdelijke arbeid is tevens de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
wordt uitgeoefend en die tot doel heeft een uitzendkracht ter beschikking te stellen van een gebruiker voor de
invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de
uitzendkracht vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking.]1
§ 2. Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan :
1° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst,
behoudens bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken of bij slechte weersomstandigheden;
2° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd.
(3° de tijdelijke vervanging van een persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld en die
zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent;) <W 1994-03-30/31, art. 75, 004; Inwerkingtreding : 10-04-1994>
(4° de tijdelijke vervanging van een werknemer die met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de wijziging van de
arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten.) <W 1996-07-26/32, art. 47, 006;
Inwerkingtreding : 01-05-1997>
§ 3. In geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer dient de tijdelijke werknemer tot dezelfde
beroepscategorie te behoren.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder beroepscategorie enkel de categorie arbeiders en de categorie
bedienden bedoeld.
§ 4. (Onder uitzonderlijk werk worden verstaan de werkzaamheden bepaald in een collectieve
arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door de Koning algemeen verbindend verklaard of
bepaald door de Koning wanneer de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet van toepassing is.) <W 2001-09-05/32, art. 19, 010;
Inwerkingtreding : 30-09-2000>
§ 5. De na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid worden geregeld bij een door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de
volgende gevallen :
- de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd werd;
- bij (tijdelijke vermeerdering van werk);
- bij staking of lock-out bij de gebruiker bedoeld door de bepalingen vervat in de hoofdstukken II en III van deze
wet. <W 1996-07-26/32, art. 46, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
[1 § 5bis. In geval van terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een
vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht
vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking, worden de na te leven procedure, de
duur van de tijdelijke arbeid, het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten dat per vacante betrekking mag
worden ter beschikking gesteld van de gebruiker, de minimale duur van tewerkstelling door het uitzendbureau en
de minimale duur van elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geregeld bij een door de Koning algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.]1
(§ 6. De artistieke prestaties die worden geleverd en/of de artistieke werken die worden geproduceerd tegen
betaling van een loon, ten bate van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker, kunnen tijdelijke
arbeid uitmaken.
Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder " het leveren van artistieke prestaties en/of het
produceren van artistieke werken " verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in
de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de
choreografie.
De prestaties uitgevoerd door podiumtechnici kunnen ook beschouwd worden als artistieke prestaties, die
tijdelijke arbeid kunnen uitmaken.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad wat moet worden verstaan onder
occasionele werkgever en occasionele gebruiker.) <W 2002-12-24/31, art. 182, 011; Inwerkingtreding : 01-072003>
(§ 7. De tewerkstelling in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door het gewest waar de vestiging ligt
waarin de werknemer tewerkgesteld wordt kan tijdelijke arbeid uitmaken voorzover zij met een
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt uitgevoerd en mits voorafgaandelijk wordt ter kennis gebracht
volgens door de Koning bepaalde procedure.
De duur van de tijdelijke arbeid is beperkt tot een periode van zes maand, verlenging met een totale duur van
zes maand is mogelijk mits volgens de procedure nader bepaald door de Koning.
De doelgroepen die in aanmerking komen voor de toepassing van een tewerkstellingstraject bepaald in het
eerste lid, betreffen de niet-werkende werkzoekende en de leefloontrekkers. De Koning kan de doelgroepen
wijzigen na overleg in de Ministerraad.) <W 2005-12-23/30, art. 56, 013 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006>
---------(1)<W 2013-06-26/04, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>

Art. 1_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
§ 1. Tijdelijke arbeid in de zin van deze wet is de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt
uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan
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van werk) of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk. <W110
1996-0726/32, art. 46, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
[1 § 1bis. Tijdelijke arbeid is tevens de activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
wordt uitgeoefend en die tot doel heeft een uitzendkracht ter beschikking te stellen van een gebruiker voor de
invulling van een vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de
uitzendkracht vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking.]1
§ 2. Onder vervanging van een vaste werknemer wordt verstaan :
1° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst,
behoudens bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken of bij slechte weersomstandigheden;
2° de tijdelijke vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd.
(3° de tijdelijke vervanging van een persoon wiens rechtspositie eenzijdig door de overheid is geregeld en die
zijn functie niet of slechts deeltijds uitoefent;) <W 1994-03-30/31, art. 75, 004; Inwerkingtreding : 10-04-1994>
(4° de tijdelijke vervanging van een werknemer die met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen, zijn arbeidsprestaties heeft verminderd voor zover de wijziging van de
arbeidsvoorwaarden niet voor een onbepaalde tijd werd gesloten.) <W 1996-07-26/32, art. 47, 006;
Inwerkingtreding : 01-05-1997>
§ 3. In geval van tijdelijke vervanging van een vaste werknemer dient de tijdelijke werknemer tot dezelfde
beroepscategorie te behoren.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder beroepscategorie enkel de categorie arbeiders en de categorie
bedienden bedoeld.
§ 4. (Onder uitzonderlijk werk worden verstaan de werkzaamheden bepaald in een collectieve
arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad en door de Koning algemeen verbindend verklaard of
bepaald door de Koning wanneer de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités niet van toepassing is.) <W 2001-09-05/32, art. 19, 010;
Inwerkingtreding : 30-09-2000>
§ 5. De na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid worden geregeld bij een door de Koning
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de
volgende gevallen :
- de vervanging van een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst beëindigd werd;
- bij (tijdelijke vermeerdering van werk);
- bij staking of lock-out bij de gebruiker bedoeld door de bepalingen vervat in de hoofdstukken II en III van deze
wet. <W 1996-07-26/32, art. 46, 006; Inwerkingtreding : 01-05-1997>
[1 § 5bis. In geval van terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een
vacante betrekking, met de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht
vast in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking, worden de na te leven procedure, de
duur van de tijdelijke arbeid, het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten dat per vacante betrekking mag
worden ter beschikking gesteld van de gebruiker, de minimale duur van tewerkstelling door het uitzendbureau en
de minimale duur van elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid geregeld bij een door de Koning algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.]1
(§ 6. De artistieke prestaties die worden geleverd en/of de artistieke werken die worden geproduceerd tegen
betaling van een loon, ten bate van een occasionele werkgever of een occasionele gebruiker, kunnen tijdelijke
arbeid uitmaken.
Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder " het leveren van artistieke prestaties en/of het
produceren van artistieke werken " verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in
de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de
choreografie.
De prestaties uitgevoerd door podiumtechnici kunnen ook beschouwd worden als artistieke prestaties, die
tijdelijke arbeid kunnen uitmaken.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad wat moet worden verstaan onder
occasionele werkgever en occasionele gebruiker.) <W 2002-12-24/31, art. 182, 011; Inwerkingtreding : 01-072003>
(§ 7. [2 De tewerkstelling in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door de Dienst voor
Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap kan tijdelijke arbeid uitmaken voor zover zij met een
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt uitgevoerd en op voorwaarde dat zij voorafgaandelijk ter kennis
wordt gebracht volgens de door de Regering bepaalde procedure.]2
[2 De duur van de tijdelijke arbeid is beperkt tot een periode van zes maanden; verlenging met een totale duur
van zes maanden is mogelijk volgens de door de Regering bepaalde procedure.]2
[2 De doelgroepen die in aanmerking komen voor de toepassing van een tewerkstellingstraject bepaald in het
eerste lid, zijn de niet-werkende werkzoekenden en de leefloontrekkers. De Regering kan de doelgroepen
wijzigen.]2) <W 2005-12-23/30, art. 56, 013 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006>
---------(1)<W 2013-06-26/04, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
(2)<DDG 2016-04-25/10, art. 31, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2016>

Afdeling 2. - De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid.
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Art. 2. De
arbeidsovereenkomst
voor uitvoering van tijdelijke arbeid wordt gesloten hetzij voor een bepaalde
tijd,
hetzij voor een duidelijk omschreven werk, hetzij ter vervanging van een vaste werknemer, onder de bij deze wet
gestelde voorwaarden.

Art. 3. Wanneer de partijen, met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk, opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van tijdelijke arbeid in de zin van deze wet, worden zij niet
verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.
Art. 4.(§ 1.) Deze overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de
werknemer in dienst treedt. <W 2007-06-03/81, art. 8, 014; Inwerkingtreding : 02-08-2007>
De reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging moeten
in de bij het eerste lid bedoelde overeenkomst worden opgenomen.
Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig het eerste en tweede lid, gelden voor deze overeenkomst
uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de
werknemer echter binnen zeven dagen na de indiensttreding zonder opzegging noch vergoeding een einde
maken aan de overeenkomst.
(§ 2. De arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid ondertekend met behulp van de elektronische
handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart of door middel van een elektronische
handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidswaarborgen als de elektronische handtekening die door de
elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, wordt gelijkgesteld met de papieren arbeidsovereenkomst voor
uitvoering van tijdelijke arbeid ondertekend door middel van een handgeschreven handtekening.
De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de Nationale
Arbeidsraad bepalen aan welke veiligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de
elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te voldoen.
Alle aanbieders van een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening kunnen door het
Beheerscomité van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid laten vaststellen dat hun systeem beantwoordt aan
de voorwaarden gesteld door het in het vorige lid genoemd koninklijk besluit. Een lijst van aanbieders van een
systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening die hun vrijwillige aangifte voor een opname op
deze lijst hebben gedaan en wier aangifte aanvaard is wordt door het Beheerscomité van de Kruispuntbank voor
Sociale Zekerheid opgemaakt en ter bekrachtiging doorgestuurd naar de minister die Werk onder zijn
bevoegdheid heeft. Indien de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft, geen opmerkingen formuleert
binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van het versturen van de lijst, wordt ze als
bekrachtigd beschouwd. De lijst wordt bekendgemaakt op de website van de Kruispuntbank voor Sociale
Zekerheid.
Voor de toepassing van deze paragraaf worden verstaan onder :
1° " aanbieder van een systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening " : elke natuurlijke of
rechtspersoon die een systeem voor het gebruik van de elektronische handtekening aanbiedt, waarbij het
gebruik van de elektronische handtekening een essentieel element vormt van de aangeboden dienst;
2° " systeem voor het gebruik van een elektronische handtekening " : het geheel van middelen, gegevens,
processen en technieken aan de hand waarvan een elektronische handtekening kan worden aangemaakt en
geverifieerd.
De werkgever kan niet worden verplicht om het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten voor
uitvoering van tijdelijke arbeid in te voeren.
De werknemer kan niet worden verplicht om een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid door
middel van een elektronische handtekening aan te gaan.
Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor
uitvoering van tijdelijke arbeid wordt eveneens bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst
opgeslagen. Deze elektronische opslag is kosteloos in hoofde van de werknemer en dient ten minste
gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf het eindigen van de
arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid is verstreken. De toegang van de werknemer tot het
bewaarde exemplaar is te allen tijde gewaarborgd. Drie maanden voor het verstrijken van deze periode vraagt de
verlener van de elektronische archiveringsdienst aan de werknemer, via aangetekende zending, wat er dient te
gebeuren met het bij hem bewaarde exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening
aangegane arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid. Wanneer de werknemer dit wenst, maakt
de verlener van de elektronische archiveringsdienst dit document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over
aan de vzw SIGeDIS, opgericht overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot
uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, met het
oog op een overname van de elektronische archiveringsdienst.
Indien de door de Koning aangewezen ambtenaren erom verzoeken en de werkgever niet beschikt over een
eigen elektronisch opgeslagen exemplaar van dezelfde arbeidsovereenkomst dat onmiddellijk kan worden
voorgelegd, dan moet de werkgever onmiddellijk het exemplaar van de door middel van een elektronische
handtekening aangegane arbeidsovereenkomst aan de door de Koning aangewezen ambtenaren kunnen
voorleggen dat opgeslagen wordt bij de verlener van een elektronische archiveringsdienst die aangewezen is
conform artikel 6, § 1, 17°, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder " verlener van een elektronische archiveringsdienst "
verstaan : elke natuurlijke of rechtspersoon die, op verzoek van de werkgever, een dienst verleent in verband
met het bewaren van elektronische gegevens, waarbij het bewaren van die elektronische gegevens een
essentieel element uitmaakt van de aangeboden dienst.
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1
van diensten [ van gekwalificeerde elektronische archivering die gesteld worden door boek XII, titel 2, van het
Wetboek van economisch recht]1.) <W 2007-06-03/81, art. 8, 014; Inwerkingtreding : 02-08-2007>
---------(1)<W 2016-07-21/40, art. 38, 026; Inwerkingtreding : 28-09-2016 (KB 2016-09-14/06, art. 1)>

Art. 5.Behoudens strijdige overeenkomst worden de eerste drie arbeidsdagen als proeftijd beschouwd. Tot bij
het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch
vergoeding.
[1 Ingeval een uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, in dezelfde
functie, op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende
proeftermijnen verboden.]1
---------(1)<W 2013-12-26/08, art. 74, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
Art. 6. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst die de uitvoering
van de bij artikel 1 bedoelde tijdelijke arbeid tot doel heeft wanneer de partijen overeenkomen toepassing te
maken van de algemene regelingen ingesteld door andere wetten inzake arbeidsovereenkomsten.
HOOFDSTUK II. - Reglementering van de uitzendarbeid.
Afdeling 1. - Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
Art. 7. Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder :
1° uitzendbureau : de onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen om
hen ter beschikking van gebruikers te stellen met het oog op de uitvoering van een bij of krachtens hoofdstuk I
van deze wet toegelaten tijdelijke arbeid;
2° arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid : de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een
uitzendbureau verbindt om, tegen loon, een bij of krachtens hoofdstuk I van deze wet toegelaten tijdelijke arbeid
bij een gebruiker te verrichten;
3° uitzendkracht : de werknemer die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbindt om ter
beschikking van één of meer gebruikers te worden gesteld.
Art. 8.[1 § 1. Geen bewijs wordt toegelaten tegen het vermoeden dat de overeenkomst bedoeld onder artikel 7,
2°, een arbeidsovereenkomst is.
De bepalingen van de artikelen 2, 3 en 5 zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
§ 2. De bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet, voor iedere uitzendkracht
afzonderlijk, door beide partijen schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht
voor de eerste maal in dienst treedt van het uitzendbureau.
De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop
de uitzendkracht in dienst treedt.
Voor de toepassing van de vorige twee leden wordt de elektronisch ondertekende overeenkomst beschouwd
als een schriftelijke overeenkomst, op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt :
- door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel, bedoeld in
respectievelijk artikel 3.12. en 3.27. van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad
van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG,
- of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met
de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren. In geval
van betwisting is het aan het uitzendbureau om aan te tonen dat deze elektronische handtekening daadwerkelijk
deze functies verzekert.
§ 3. Bij ontstentenis van een geschrift overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2 gelden voor de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten
arbeidsovereenkomsten. In dat geval kan de uitzendkracht echter binnen zeven dagen na de indiensttreding,
zonder opzegging noch vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.
Het vorige lid is evenwel niet van toepassing wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
1° de bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten werd, in overeenstemming met de
bepalingen van § 2, door beide partijen schriftelijk vastgesteld;
2° het uitzendbureau heeft voorafgaand aan de indiensttreding een ontwerp van elektronische
arbeidsovereenkomst ter ondertekening toegezonden aan de uitzendkracht, doch de uitzendkracht heeft dat
ontwerp van elektronische arbeidsovereenkomst niet ondertekend uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst
treedt;
3° de uitzendkracht heeft zijn arbeidsprestaties bij de gebruiker aangevat op het tijdstip zoals bepaald in het
ontwerp van arbeidsovereenkomst als bedoeld in de bepaling onder 2°;
4° het uitzendbureau heeft de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven, in overeenstemming met het
koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en met
toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht zijn
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arbeidsprestaties
bij de gebruiker heeft aangevat.
§ 4. Een exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst
voor uitzendarbeid wordt opgeslagen bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst die of bij een
uitzendbureau dat voor eigen rekening dergelijke dienst verleent. Deze elektronische opslag is kosteloos in
hoofde van de uitzendkracht en dient ten minste gewaarborgd te worden totdat een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is verstreken. De toegang van de
uitzendkracht tot het bewaarde exemplaar wordt op elk moment gewaarborgd. Drie maanden voor het
verstrijken van deze periode vraagt de verlener van de elektronische archiveringsdienst of het uitzendbureau aan
de uitzendkracht, via aangetekende zending, wat er dient te gebeuren met het bij hem bewaarde exemplaar van
de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
Wanneer de uitzendkracht dit wenst, maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst of het
uitzendbureau dit document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over aan de vzw SIGeDIS, opgericht
overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II, van
de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, met het oog op een overname van de
elektronische archiveringsdienst.
Indien de door de Koning aangewezen ambtenaren erom verzoeken, dan moet het uitzendbureau onmiddellijk
het exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane arbeidsovereenkomst aan hen
kunnen voorleggen dat opgeslagen wordt bij de verlener van een elektronische archiveringsdienst die
aangewezen is conform artikel 6, § 1, 17°, van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen,
of bij haarzelf.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder "elektronische archiveringsdienst" verstaan: een dienst
zoals bepaald bij artikel I.18.17° en 18°, van het Wetboek van economisch recht.
De elektronische archiveringsdienst dient te voldoen aan de voorwaarden inzake gekwalificeerde elektronische
archivering die vastgesteld worden door boek XII, titel 2, van het Wetboek van economisch recht.]1
---------(1)<W 2016-08-30/10, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

Art. 8bis. [1 Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn toegestaan voor
zover de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke opeenvolgende dagcontracten kan worden
aangetoond door de gebruiker. De nadere regels en voorwaarden waaronder de gebruiker de nood aan
flexibiliteit kan aantonen worden bepaald bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.
Wanneer de gebruiker de nood aan flexibiliteit niet kan aantonen overeenkomstig de bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in het eerste lid, is het uitzendbureau aan de uitzendkracht die werd
tewerkgesteld met opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid behalve het loon ook een vergoeding
verschuldigd die overeenstemt met het loon dat had moeten worden betaald indien een arbeidsovereenkomst
voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten.
Onder opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid wordt verstaan de arbeidsovereenkomsten voor
uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker die elk een looptijd van 24 uur niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk
opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inactiviteitsdagen die binnen de
onderneming van de gebruiker gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-26/04, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
Art. 8ter. [1 § 1. Een uitzendbureau kan met een uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
afsluiten met het oog op het uitvoeren van opeenvolgende uitzendopdrachten bij een of meer gebruikers. Onder
"uitzendopdrachten" verstaat men de periodes gedurende dewelke de uitzendkracht door het uitzendbureau ter
beschikking wordt gesteld van een gebruiker met het oog op het uitvoeren van een bij of krachtens hoofdstuk I
toegelaten tijdelijke arbeid.
De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet melding maken van de algemene voorwaarden met
betrekking tot de uitvoering van de uitzendopdrachten en de arbeidsduur van de uitzendkracht, alsook een
beschrijving bevatten van de betrekkingen waarvoor de uitzendkracht kan worden ingezet en die in
overeenstemming zijn met zijn beroepskwalificatie.
Bij iedere uitzendopdracht die wordt uitgevoerd in het raam van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
moet :
1° de bij artikel 17 bedoelde overeenkomst worden afgesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker;
2° door het uitzendbureau aan de uitzendkracht een zendingsbrief worden overhandigd, die de vermeldingen
bevat die worden voorgeschreven door artikel 9 en, in voorkomend geval, door artikel 9bis. Deze zendingsbrief
moet uiterlijk bij de aanvang van de uitzendopdracht aan de uitzendkracht worden bezorgd.
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de regels inzake de voor
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten, ingesteld door de algemene wetgeving betreffende de
arbeidsovereenkomsten, onder voorbehoud van hetgeen waarin door dit artikel is voorzien.
Deze arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht
in dienst treedt van het uitzendbureau, volgens het model dat door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid
wordt bepaald bij een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Voor de toepassing van het tweede lid wordt de elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomst beschouwd
als een schriftelijke overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden als bepaald bij artikel 8.
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uitzendkrachten afwijkingen bepalen van de algemene regels inzake opzegging van arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd.
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde arbeidsovereenkomst kan voorzien in periodes van onderbreking tussen twee
uitzendopdrachten, die "periodes zonder uitzendopdracht" worden genoemd. Deze periodes worden
gelijkgesteld met periodes van activiteit voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie, de
berekening van de ancienniteit en de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die
rekening houden met de anciënniteit van de werknemer in de onderneming.
Tijdens periodes zonder uitzendopdracht heeft de uitzendkracht recht op een minimum gewaarborgd uurloon
voor elk uur van een voltijdse werkdag of -week dat hij niet wordt ter beschikking gesteld van een gebruiker. Het
bedrag van dit uurloon, alsook de voltijdse dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die als referentie dient voor de
berekening van het gewaarborgd loon, wordt door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid vastgesteld bij een
door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
Tijdens periodes zonder uitzendopdracht kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet worden
geschorst omwille van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.
Het Paritair Comité voor de uitzendarbeid legt in een door de Koning algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst de nadere regels vast met betrekking tot de wijze waarop de uitzendkracht
wordt verwittigd van iedere nieuwe uitzendopdracht die zich aandient op het einde van een periode zonder
uitzendopdracht.
§ 4. Tijdens periodes waarin de uitzendkracht, die met het uitzendbureau is verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt ter beschikking gesteld van een gebruiker gelden de
bepalingen van dit hoofdstuk, met dien verstande dat in artikel 9 en 9bis de woorden "arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid" worden begrepen als "zendingsbrief".
§ 5. De mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten, zoals bepaald bij dit artikel,
kan slechts worden toegepast voor zover de in de paragrafen 2 en 3 bedoelde en door de Koning algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vastgesteld.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-05/03, art. 32, 027; Inwerkingtreding : 01-02-2017>

Art. 9. De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moet melding maken van de naam van de gebruiker, de
reden, alsmede in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst en de reden van de vervanging, de
beroepskwalificatie van de uitzendkracht, de plaats van tewerkstelling en de arbeidstijdregeling, het bedongen
loon en de vergoedingen waarop de uitzendkracht recht heeft.
Art. 9bis. [1 Indien de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt aangegaan voor de reden bedoeld in
artikel 1, § 1bis, deelt de gebruiker aan het uitzendbureau het aantal uitzendkrachten mee, berekend
overeenkomstig een in de Nationale Arbeidsraad afgesloten en door de Koning algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst, die voorheen reeds te zijner beschikking werden gesteld met het oog op de
invulling van de betrokken vacante betrekking. Deze informatie wordt door het uitzendbureau opgenomen in de
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-26/04, art. 4, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
Art. 10. Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad,
indien hij onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen.
Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien gelijkwaardige voordelen worden toegekend door een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen verbindend
verklaard door de Koning.
Art. 10bis. [1 Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, heeft hij, onder dezelfde
voorwaarden als de vaste werknemers van die gebruiker, recht op toegang tot de bedrijfsvoorzieningen of
diensten die in de onderneming van de gebruiker aanwezig zijn, zoals kantines, kinderopvang- en
vervoerfaciliteiten, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-07-09/04, art. 3, 016; Inwerkingtreding : 05-08-2012>
Art. 11. Het uitzendbureau kan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de verplichtingen inzake het behoud
van het normale loon, zoals bepaald in geval van schorsing van de uitvoering der arbeidsovereenkomst, voor
zover een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen
verbindend verklaard door de Koning die verplichting ten laste heeft gelegd van het Fonds voor
bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten.
Art. 12. Wanneer een uitzendbureau een uitzendkracht ter beschikking stelt van een gebruiker die
onderworpen is aan een fonds voor bestaanszekerheid, is het verplicht de aan dat fonds verschuldigde bijdragen
te betalen, voor zover een collectieve arbeidsovereenkomst van het paritair comité waaronder de gebruiker
ressorteert, het toepassingsgebied van dat fonds heeft uitgebreid tot de uitzendkrachten, tewerkgesteld door
een onderworpen gebruiker.
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Deze verplichting
strekt zich evenwel niet uit tot de betaling van bijdragen die betrekking hebben op voordelen
welke reeds verleend worden door het fonds voor bestaanszekerheid waaronder het uitzendbureau ressorteert.

Art. 13. Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die steunen op de
anciënniteit van de werknemer in de onderneming, dient rekening te worden gehouden met de periodes van
activiteit van de uitzendkracht bij het uitzendbureau die alleen zijn onderbroken :
1° ofwel door periode van schorsing van de uitvoering der overeenkomst waarvoor de uitzendkracht
onderworpen bleef aan de sociale zekerheid, voor zover hij tijdens die periodes niet bij een andere werkgever
tewerkgesteld is geweest;
2° ofwel door periodes van inactiviteit van één week of minder.
Art. 14. Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk aangegaan, dan is de
partij die de overeenkomst voor het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden eenzijdig beëindigt,
gehouden aan de andere partij een vergoeding te betalen gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd
bleef tot het bereiken van die termijn, zonder evenwel het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn welke had moeten in acht genomen worden indien een
arbeidsovereenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd ingeval de dienstverbintenis door toedoen van de
gebruiker niet wordt nagekomen totdat de termijn is bereikt, wanneer het uitzendbureau voor de nog te lopen
periode aan de uitzendkracht een vervangingswerk verschaft dat hem een zelfde loon en gelijkwaardige
arbeidsvoorwaarden waarborgt.
Art. 15. Is de overeenkomst aangegaan om een vaste werknemer te vervangen voor een niet bepaalde tijd, dan
is het uitzendbureau dat de overeenkomst vóór het einde van de vervanging en zonder dringende reden
eenzijdig beëindigt, gehouden aan de uitzendkracht een vergoeding te betalen gelijk aan het brutoloon voor drie
maanden.
De uitzendkracht kan evenwel, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven dagen, een einde
maken aan de overeenkomst indien hij een dienstbetrekking heeft aangegaan.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding is niet verschuldigd, ingeval de dienstverbintenis door toedoen van de
gebruiker niet wordt nagekomen tot het einde van de vervanging, wanneer het uitzendbureau voor een periode
van drie maanden aan de uitzendkracht een vervangingswerk verschaft, dat hem een zelfde loon en
gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden waarborgt.
Art. 16. De contractuele bedingen waarbij het de uitzendkracht verboden is zich bij een gebruiker te verbinden,
worden als niet bestaande beschouwd.
Afdeling 2. - Overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker.
Art. 17. § 1. De overeenkomst gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker wordt schriftelijk vastgesteld
binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de uitzendkracht een
aanvang neemt en bevat ten minste de volgende vermeldingen :
1° zo de erkenning voorgeschreven is, het erkenningsnummer van het uitzendbureau;
2° het inschrijvingsnummer van het uitzendbureau bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
3° de benaming van het paritair comité of eventueel van het paritair subcomité waaronder de gebruiker
ressorteert;
4° de reden van de tewerkstelling van de uitzendkracht;
5° de plaats en de duur van de tewerkstelling;
6° de arbeidstijdregeling in de onderneming van de gebruiker;
7° de beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
8° het loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de gebruiker;
9° de wijze van betaling van het loon.
(10° de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.) <W 1994-03-30/31, art. 76, 004;
Inwerkingtreding : 01-05-1994>
§ 2. De uitzendkracht moet ten laatste binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop zijn
tewerkstelling een aanvang nam een geschreven mededeling ontvangen met de in § 1 bedoelde vermeldingen.
Indien de overeenkomst, gesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker, wijzigingen bevat ten aanzien van
die vermeldingen, dan moet de uitzendkracht uiterlijk binnen zeven werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip
waarop zijn tewerkstelling een aanvang nam, een afschrift ontvangen van dat deel van de overeenkomst tussen
het uitzendbureau en de gebruiker waarin de in § 1 bedoelde vermeldingen zijn opgenomen.
In het onder het tweede lid bedoelde geval geniet de uitzendkracht de gunstigste bepalingen.
Art. 18. (opgeheven) <W 2001-09-05/32, art. 19, 010; Inwerkingtreding : 15-09-2001>
Afdeling 3. - Verplichtingen van de gebruiker.
Art. 19.Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij de gebruiker werkt staat deze in voor de toepassing
van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op
de plaats van het werk.
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[1 Voor de toepassing van het eerste lid, worden de bepalingen die betrekking hebben op de bestrijding van
discriminatie, de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de arbeidsduur, de feestdagen, de zondagsrust,
de vrouwenarbeid, de moederschapsbescherming, de bescherming van zogende moeders, de arbeid van
jeugdige personen, de nachtarbeid, de arbeidsreglementen, de bepalingen inzake het toezicht op de prestaties
van de deeltijdse werknemers zoals bepaald in de artikelen 157 tot 169 van de programmawet van 22 december
1989, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, beschouwd als bepalingen die gelden op de plaats van het werk.]1
De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en voor wat de bepalingen betreft
inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, evenals inzake de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen :
1° de in het tweede lid vermelde opsomming wijzigen of aanvullen;
2° bepalen welke de verplichtingen van genoemde wetgevingen zijn die respectievelijk op de gebruiker en op het
uitzendbureau rusten.
---------(1)<W 2012-07-09/04, art. 4, 016; Inwerkingtreding : 05-08-2012>

Art. 20.De gebruiker en de uitzendkracht worden beschouwd als verbonden door een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd wanneer :
1° de gebruiker doorgaat met de tewerkstelling van een uitzendkracht terwijl het uitzendbureau hem kennis
heeft gegeven van zijn beslissing die werknemer terug te trekken;
2° de gebruiker een uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de bepalingen van de artikelen 21 en 23.
[1 3° de gebruiker foutieve informatie doorgeeft aan het uitzendbureau omtrent het aantal verschillende
uitzendkrachten dat met toepassing van artikel 1, § 1bis te zijner beschikking werd gesteld voor de invulling van
eenzelfde vacante betrekking, waardoor het maximaal aantal verschillende uitzendkrachten wordt overschreden
dat krachtens artikel 1, § 5bis mag worden ter beschikking gesteld voor deze vacante betrekking.]1
---------(1)<W 2013-06-26/04, art. 5, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
Art. 20bis. [1 De gebruiker licht de uitzendkracht die hem ter beschikking wordt gesteld in over de vacante
dienstbetrekkingen in zijn onderneming. Aan deze verplichting kan worden voldaan door middel van een
algemene aankondiging op een geschikte plaats in de onderneming.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-07-09/04, art. 5, 016; Inwerkingtreding : 05-08-2012>
Art. 20ter. [1 De gebruiker die een uitzendkracht vast in dienst neemt die hem ter beschikking is gesteld met
toepassing van artikel 1, § 1bis, sluit met deze uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd af.
Hiervan kan worden afgeweken in de gevallen bepaald door een bestaand gebruik dat bevestigd wordt door een
akkoord afgesloten op sectorniveau.
Wanneer een gebruiker een uitzendkracht die hem ter beschikking is gesteld met toepassing van artikel 1, §
1bis, vast in dienst neemt, wordt voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en overeenkomsten die
steunen op de anciënniteit van de werknemer in de onderneming rekening gehouden met alle periodes van
activiteit die de uitzendkracht met toepassing van dit artikel 1, § 1bis, bij de gebruiker heeft gepresteerd. Deze
bepaling doet evenwel geen afbreuk aan de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het in aanmerking
nemen van de tewerkstelling als uitzendkracht voor de berekening van de opzeggingstermijn, die zijn bepaald in
andere wetten inzake arbeidsovereenkomsten.
Wanneer een gebruiker een uitzendkracht die hem ter beschikking is gesteld met toepassing van artikel 1, §
1bis, in dienst neemt en een proeftijd wordt bedongen in de arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten tussen
de gebruiker en de uitzendkracht, wordt de duur van deze proeftijd ingekort met de volledige duur van alle
periodes van activiteit die de uitzendkracht met toepassing van artikel 1, § 1bis, bij de gebruiker heeft
gepresteerd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-06-26/04, art. 6, 018; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
Afdeling 4. - Reglementering van de tewerkstelling van uitzendkrachten.
Art. 21. De uitzendbureaus mogen alleen dan uitzendkrachten ter beschikking van gebruikers stellen en deze
mogen alleen dan uitzendkrachten tewerkstellen wanneer het gaat om de uitvoering van een in artikel 1 bedoelde
of toegelaten tijdelijke arbeid.
Art. 22. De Koning kan, op voorstel van het paritair comité waaronder de gebruikende ondernemingen
ressorteren of van de Nationale Arbeidsraad indien geen paritair comité werd opgericht, indien het paritair comité
niet werkt of indien het gaat om verschillende bedrijfstakken, bepalen dat de prestaties van de door een
gebruiker tewerkgestelde uitzendkrachten vergeleken met de prestaties van het vast personeel van die
gebruiker, niet hoger mogen liggen dan een bepaald aantal, uitgedrukt in absolute cijfers, in een percentage of
een combinatie van die twee formules.
Art. 23.[1 Verboden zijn de bepalingen in collectieve arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde bedrijfstakken
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Art. 24. De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad
indien het paritair comité niet werkt, het maximum bepalen van het tarief van de commissielonen of van enige
andere vergoeding die het uitzendbureau van de gebruiker mag vorderen.
In geen geval mag van de uitzendkracht direct of indirect een financiële bijdrage worden gevorderd.
Afdeling 5. - Bijzondere modaliteiten van de arbeidswetgeving.
Art. 25. Voor de toepassing van de bepalingen van de wetten en verordeningen die steunen op het aantal
werknemers dat door een onderneming wordt tewerkgesteld, komen de ter beschikking van een gebruikende
onderneming gestelde uitzendkrachten eveneens in aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte,
tewerkgesteld door die onderneming.
Het eerste lid geldt niet voor de uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen als bedoeld in artikel 1, § 2,
1°.
Wat de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening van het gemiddelde van de uitzendkrachten die
door een gebruiker worden tewerkgesteld.
Wat de wetgeving op de sluiting van ondernemingen betreft, bepaalt de Koning de wijze van berekening van het
gemiddeld aantal uitzendkrachten die gedurende een kalenderjaar ter beschikking van een gebruikende
onderneming zijn gesteld.
Het eerste lid doet geen afbreuk aan de toepassing van de wettelijke bepalingen krachtens welke diezelfde
uitzendkrachten in aanmerking komen voor de berekening van de personeelssterkte van het uitzendbureau dat
hen in dienst heeft genomen.
De Koning kan evenwel van het vijfde lid afwijken op voorstel van het paritair comité voor de uitzendarbeid en
voor wat de bepalingen betreft inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, evenals inzake de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, na advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen.
Art. 26. De Koning kan, na advies van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad
indien het paritair comité niet werkt, bijzondere modaliteiten vaststellen betreffende de toepassing op de
uitzendkrachten van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid en de feestdagen
die de uitzendbureaus moeten naleven.
De Koning kan, op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, een instelling aanwijzen die belast is
met de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld, alsmede de regeling voor de werklieden toepasselijk maken voor
de bedienden-uitzendkrachten.
Afdeling 6. - Paritair Comité voor de uitzendarbeid.
Art. 27. Overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités wordt een Paritair Comité voor de uitzendarbeid opgericht.
Evenwel is de vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties bij dat comité samengesteld uit leden
voorgedragen door de representatieve organisaties van de uitzendbureaus en uit leden voorgedragen door de
representatieve organisaties van de gebruikers.
(De Koning kan de bevoegdheid van het paritair comité voor de uitzendarbeid uitbreiden tot de erkende
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst
dienstencheques en kan de samenstelling van dit paritair comité aanpassen in overeenstemming met zijn
gewijzigde bevoegdheid.
In afwijking van de artikelen 8 en 37 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kan de Koning in het paritair comité voor de uitzendarbeid
autonome paritaire subcomités oprichten.) <W 2003-12-22/42, art. 83, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
Art. 28. Het Paritair Comité voor de uitzendarbeid heeft tot taak een Fonds voor bestaanszekerheid voor de
uitzendkrachten op te richten, in de vormen en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 7 januari 1958
betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid.
Art. 29. Onverminderd de bevoegdheid van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van
ondernemingen ontslagen werknemers, is het Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten ermede
belast, wanneer het uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen tegenover de uitzendkrachten niet nakomt, hun
te betalen :
1° de lonen, verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;
2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het Fonds treedt van rechtswege in de rechten en vorderingen van de uitzendkracht tegenover het
uitzendbureau-schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen, vergoedingen en voordelen bedoeld in
het eerste lid.
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Art. 30.M&D
De beslissingen
die in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid worden genomen en de
overeenkomsten die er worden gesloten moeten door de uitzendbureaus worden nageleefd, zelfs vooraleer ze
personeel aanwerven.

HOOFDSTUK III. - Reglementering van het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
Art. 31.§ 1. Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven regels, door een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter
beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag
uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt, (...). <W 1998-02-13/32, art. 71, 007; Inwerkingtreding : 0103-1998>
[1 Geldt voor de toepassing van dit artikel evenwel niet als de uitoefening van enig gedeelte van het
werkgeversgezag door de derde, het naleven door deze derde van de verplichtingen die op hem rusten inzake
het welzijn op het werk.]1
[1 Geldt voor de toepassing van dit artikel evenmin als de uitoefening van enig gedeelte van het
werkgeversgezag door de derde, de instructies die door de derde worden gegeven aan de werknemers van de
werkgever in uitvoering van een geschreven overeenkomst tussen de derde en de werkgever, op voorwaarde
dat in deze geschreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd is bepaald welke instructies precies door de
derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever, dat dit instructierecht van de derde het
werkgeversgezag van de werkgever op geen enkele wijze uitholt en dat de feitelijke uitvoering van deze
overeenkomst tussen de derde en de werkgever volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van
voormelde geschreven overeenkomst.
Geldt voor de toepassing van dit artikel daarentegen wel als de uitoefening van enig gedeelte van het
werkgeversgezag door de derde, eender welke instructie, andere dan deze bepaald in het tweede lid, die
gegeven wordt hetzij zonder dat er tussen de derde en de werkgever een geschreven overeenkomst bestaat,
hetzij wanneer de tussen de derde en de werkgever gesloten geschreven overeenkomst niet voldoet aan de in
het voorgaande lid bepaalde vereisten, hetzij wanneer de feitelijke uitvoering van de tussen de derde en de
werkgever gesloten geschreven overeenkomst niet overeenstemt met de in deze overeenkomst opgenomen
uitdrukkelijke bepalingen.
Wanneer, overeenkomstig de bepalingen van het derde lid, tussen een derde en een werkgever een
overeenkomst wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door
de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever, brengt de derde onverwijld zijn
ondernemingsraad op de hoogte van het bestaan van deze overeenkomst. De derde bezorgt vervolgens aan de
leden van zijn ondernemingsraad die hierom verzoeken een afschrift van het gedeelte van de voormelde
overeenkomst waarin de instructies zijn bepaald die door de derde aan de werknemers van de werkgever
kunnen worden gegeven. Wanneer de derde, na hiertoe een verzoek te hebben ontvangen, weigert om het
bedoelde afschrift van de overeenkomst over te maken, wordt een geschreven overeenkomst voor de
toepassing van dit artikel geacht niet te bestaan. Bij ontstentenis van ondernemingsraad wordt de in dit lid
bedoelde informatie verstrekt aan het comité voor preventie en bescherming op het werk en, bij ontstentenis
hiervan, aan de leden van de vakbondsafvaardiging. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad, de procedure volgens dewelke de in dit lid bepaalde informatieverplichtingen worden
nageleefd.]1
§ 2. De overeenkomst waarbij een werknemer in dienst werd genomen om ter beschikking te worden gesteld
van een gebruiker in strijd met de bepaling van § 1, is nietig vanaf het begin der uitvoering van de arbeid bij
laatstgenoemde.
§ 3. Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in
strijd met de bepaling van § 1, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid.
De werknemers kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit
recht kunnen zij gebruik maken tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker
zouden zijn gesteld.
§ 4. De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepaling
van § 1, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen
die uit de bij § 3 bedoelde overeenkomst voortvloeien.
---------(1)<W 2012-12-27/06, art. 21, 017; Inwerkingtreding : 10-01-2013>
Art. 32. § 1. (In afwijking van artikel 31 kan een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste
werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking stellen van een gebruiker als hij vooraf de toestemming van
de door de Koning aangewezen ambtenaar heeft verkregen.) (Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in
de schoot van de Nationale Arbeidsraad kan het begrip beperkte tijd preciseren). <W 1998-02-13/32, art. 72,
007; Inwerkingtreding : 01-03-1998> <W 2000-08-12/62, art. 182, 1°, 009; Inwerkingtreding : 10-09-2000>
De voorafgaande toestemming bedoeld in het eerste lid is echter niet vereist wanneer een vaste werknemer die
met zijn werkgever verbonden blijkt krachtens zijn oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, uitzonderlijk ter
beschikking wordt gesteld van een gebruiker :
a) in het kader van de samenwerking tussen de ondernemingen van eenzelfde economische en financiële
entiteit;
b) met het oog op de kortstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere
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beroepsbekwaamheid
Arbeidsraad kan de begrippen kortstondige uitvoering en gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere
beroepsbekwaamheid vereisen, preciseren). <W 2000-08-12/62, art. 182, 2°, 009; Inwerkingtreding : 10-092000>
In die gevallen verwittigt de gebruiker minstens 24 uren vooraf de door de Koning aangewezen ambtenaar.
(De beperkte duur van de terbeschikkingstelling van werknemers is niet vereist wanneer het mindervalide
werknemers betreft die zijn tewerkgesteld door een beschermde werkplaats die erkend is op grond van de
reglementering betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.) <W 1998-02-13/32, art. 72, 007;
Inwerkingtreding : 01-03-1998>
§ 2. De voorwaarden en de duur van de periode van het in § 1 bedoelde ter beschikking stellen moeten worden
vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer. Het geschreven
akkoord van de werknemer is evenwel niet vereist wanneer de stilzwijgende toestemming een gewoonte is in de
bedrijfstak waar de werknemer wordt tewerkgesteld.
Dit geschrift moet worden opgesteld vóór het begin van het ter beschikking stellen.
§ 3. De bij § 1 bedoelde toestemming wordt enkel verleend na akkoord tussen de gebruiker en de
vakbondsafvaardiging van het personeel van zijn onderneming of, bij ontstentenis van die afvaardiging, de
werknemersorganisaties die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming
ressorteert. In geval van onenigheid bij de vakbondsafvaardiging kan dit akkoord verleend worden door het
bevoegd paritair comité.
§ 4. De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden tijdens de periode van het in §
1 bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen.
(De verplichtingen bedoeld bij artikel 19, eerste en tweede lid, zijn eveneens van toepassing in geval van de
terbeschikkingstelling van een werknemer ten behoeve van een gebruiker.) <W 1998-02-13/32, art. 72, 007;
Inwerkingtreding : 01-03-1998>
In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen
die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.
Wanneer evenwel het vierde lid van § 1 wordt toegepast, stelt de door de Koning aangewezen ambtenaar de
lonen, vergoedingen en voordelen vast welke aan de betrokken minder-valide werknemers worden uitgekeerd;
het loon mag in geen geval minder bedragen dan het minimum dat is vastgesteld ter uitvoering van artikel 23 van
de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.

Art. 32bis. <ingevoegd bij W 2005-12-23/30, art. 56 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> § 1. In afwijking van
artikel 31 kan een werkgever door hem tewerkgestelde werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking
stellen van een gebruiker in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door het gewest waar de vestiging
ligt waarin de werknemer tewerkgesteld wordt. De Koning kan het begrip beperkte tijd preciseren.
§ 2. De werknemers die in het kader van § 1 ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van
gebruikers zijn niet-werkende werkzoekenden of leefloontrekkers die in het kader van vermeld
tewerkstellingstraject worden aangeworven door de werkgever. De Koning kan de doelgroepen wijzigen na
overleg in de Ministerraad. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer die ter beschikking
zal worden gesteld moet schriftelijk worden vastgesteld voor het ogenblik waarop de uitvoering van deze
overeenkomst een aanvang neemt. In de overeenkomst moet worden verduidelijkt dat zij gesloten wordt met het
oog op het ter beschikking stellen van de werknemers ten behoeve van gebruikers.
§ 3. De gebruiker die arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking worden gesteld, verwittigt
minstens 24 uren voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de door de Koning aangewezen ambtenaar en stelt
tevens de vakbondsafvaardiging hiervan in kennis. Bij ontstentenis van die afvaardiging stelt de gebruiker de
werknemersorganisaties in kennis die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming
ressorteert. De gebruiker mag de ter beschikking gestelde werknemers niet inschakelen ter vervanging van
werknemers die hij in dienst heeft.
§ 4. Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker
verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de
bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19.
§ 5. De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moeten worden
vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door de gewestelijke bemiddelingsdienst en ondertekend door de
werkgever, de gebruiker en de werknemer nog voor het begin van de terbeschikkingstelling.
§ 6. De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden, tijdens de periode van het in
§ 1 bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen,
vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de
onderneming van de gebruiker uitoefenen.
§ 7. Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in
strijd met de bepalingen van dit artikel, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid. De werknemers
kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit recht kunnen zij
gebruik maken tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn
gesteld.
De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepalingen
van dit artikel, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en
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Art. 32bis_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
<ingevoegd bij W 2005-12-23/30, art. 56 ; Inwerkingtreding : 01-08-2006> § 1. [1 In afwijking van artikel 31
kan een werkgever door hem tewerkgestelde werknemers voor een beperkte tijd ter beschikking stellen van een
gebruiker in het kader van een tewerkstellingstraject erkend door de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de
Duitstalige Gemeenschap. De Regering kan het begrip "voor een beperkte tijd" preciseren.]1
§ 2. De werknemers die in het kader van § 1 ter beschikking kunnen worden gesteld ten behoeve van
gebruikers zijn niet-werkende werkzoekenden of leefloontrekkers die in het kader van vermeld
tewerkstellingstraject worden aangeworven door de werkgever. [1 De Regering kan de doelgroepen wijzigen.]1
De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer die ter beschikking zal worden gesteld moet
schriftelijk worden vastgesteld voor het ogenblik waarop de uitvoering van deze overeenkomst een aanvang
neemt. In de overeenkomst moet worden verduidelijkt dat zij gesloten wordt met het oog op het ter beschikking
stellen van de werknemers ten behoeve van gebruikers.
§ 3. De gebruiker die arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking worden gesteld, verwittigt
minstens 24 uren voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de [1 door de Regering]1 aangewezen ambtenaar
en stelt tevens de vakbondsafvaardiging hiervan in kennis. Bij ontstentenis van die afvaardiging stelt de gebruiker
de werknemersorganisaties in kennis die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn
onderneming ressorteert. De gebruiker mag de ter beschikking gestelde werknemers niet inschakelen ter
vervanging van werknemers die hij in dienst heeft.
§ 4. Gedurende de periode waarin de werknemer ter beschikking van de gebruiker wordt gesteld is de gebruiker
verantwoordelijk voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de
bescherming van de arbeid, die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19.
§ 5. De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling evenals de aard van de opdracht moeten worden
vastgesteld in een geschrift, goedgekeurd door [1 de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige
Gemeenschap]1 en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer nog voor het begin van de
terbeschikkingstelling.
§ 6. De overeenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, blijft gelden, tijdens de periode van het in
§ 1 bedoelde ter beschikking stellen; de gebruiker wordt echter hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen,
vergoedingen en voordelen lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de
onderneming van de gebruiker uitoefenen.
§ 7. Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld in
strijd met de bepalingen van dit artikel, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als verbonden door
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid. De werknemers
kunnen evenwel de overeenkomst beëindigen zonder opzegging, noch vergoeding. Van dit recht kunnen zij
gebruik maken tot op de datum waarop zij normaal niet meer ter beschikking van de gebruiker zouden zijn
gesteld.
De gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker in strijd met de bepalingen
van dit artikel, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en
voordelen die uit de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde overeenkomst voortvloeien.
---------(1)<DDG 2016-04-25/10, art. 32, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
HOOFDSTUK IV. - Algemene bepaling.
Art. 33. Alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen zijn nietig voor
zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemers in te korten of hun verplichtingen te verzwaren.
HOOFDSTUK V. - Toezicht en strafbepalingen.
HOOFDSTUK V. BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST. - Toezicht [1 , strafbepalingen en administratieve
geldboeten]1.
---------(1)<ORD 2015-07-09/04, art. 36, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art. 10,1°)>
Afdeling 1. - Toezicht.
Art. 34. § 1. De Koning kan na advies van de Nationale Arbeidsraad voorschrijven dat de werkgevers, de
uitzendbureaus en de gebruikers bescheiden bijhouden en inlichtingen verstrekken die betrekking hebben op de
tewerkstelling van tijdelijke werknemers of van uitzendkrachten voor de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals
die bij deze wet wordt bedoeld.
§ 2. Op voorstel van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid of van de Nationale Arbeidsraad indien het
paritair comité niet werkt, kan de Koning de gegevens vaststellen die de uitzendbureaus moeten meedelen aan
de Nationale Arbeidsraad. Hij bepaalt de modaliteiten en de periodiciteit van deze inlichtingen volgens dezelfde
procedure.
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[1

Art. 35. De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden
opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie,
bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 73, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 35/1_WAALS_GEWEST.
{[1 Het toezicht en de controle op de naleving van de artikelen 1, paragraaf 7, en 32bis en van de
uitvoeringsbesluiten ervan worden uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari
1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij DWG 2016-04-28/08, art. 26, 021; Inwerkingtreding : 21-05-2016>
Art. 35/1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
[1 De door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaren controleren de uitvoering van de
artikelen 1, § 7, en 32bis en de uitvoeringsmaatregelen daarvan, en houden toezicht op de naleving ervan.
Deze ambtenaren oefenen die controle of dit toezicht uit in overeenstemming met de bepalingen van de
ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot
de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten
toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij ORD 2015-07-09/17, art. 23, 023; Inwerkingtreding : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art.
42, 1°)>
Art. 36. (opgeheven) <W 1989-12-22/31, art. 217, 002; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
Art. 37. (opgeheven) <W 1989-12-22/31, art. 217, 002; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
Art. 38. (opgeheven) <W 1989-12-22/31, art. 217, 002; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
Afdeling 2. - Strafbepalingen.
Art. 39. [1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 39_WAALS_GEWEST.
[1 § 1. Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een
administratieve geldboete van 25 tot 250 euro, het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de artikelen 1, § 7, en 32bis, een uitzendkracht in het kader van een tewerkstellingstraject ter beschikking
stelt van een gebruiker buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in artikel 32bis
bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 2. Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve
geldboete van 25 tot 250 euro, de gebruiker, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met de artikelen 1, §
7, en 32bis, een uitzendkracht heeft tewerkgesteld buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder
naleving van de in artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 3. Voor de in §§ 1 en 2 bedoelde inbreuken wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.
§ 4. De opdeciemen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen
op de strafrechtelijke geldboeten zijn eveneens van toepassing op de administratieve geldboetes bedoeld in dit
artikel. De bevoegde administratie vermeldt in haar beslissing de vermenigvuldiging krachtens voormelde wet van
5 maart 1952 alsook het getal dat het gevolg is van deze verhoging.
§ 5. In geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op een bestuurlijke beslissing tot oplegging van een
administratieve geldboete, kan het bedrag van de administratieve geldboete op het dubbel van het maximum
worden gebracht. De termijn van één jaar vangt aan op de dag waarop de bestuurlijke beslissing niet langer
vatbaar is voor beroep.
Hij wordt gerekend van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste, vanaf de dag na die van de handeling of van
de gebeurtenis welke hem doet ingaan.
§ 6. Krachtens deze afdeling is de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten
waartoe zijn aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.]1
---------(1)<DWG 2016-04-28/08, art. 27, 021; Inwerkingtreding : 21-05-2016>
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Afdeling 2_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST. - Strafbepalingen en administratieve geldboeten]1
---------(1)<Hersteld bij ORD 2015-07-09/04, art. 37, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art.
10,1°)>
Art. 39_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
[1 § 1. Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een
administratieve geldboete van 25 tot 250 euro, het uitzendbureau, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd
met de artikelen 1, § 7, en 32bis, een uitzendkracht in het kader van een tewerkstellingstraject ter beschikking
stelt van een gebruiker buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder naleving van de in artikel 32bis
bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 2. Wordt gestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro, hetzij met een administratieve
geldboete van 25 tot 250 euro, de gebruiker, zijn aangestelde of zijn lasthebber, die, in strijd met de artikelen 1, §
7, en 32bis, een uitzendkracht heeft tewerkgesteld buiten het door artikel 1, § 7, bepaalde geval of zonder
naleving van de in artikel 32bis bepaalde voorwaarden en procedures.
§ 3. Voor de in §§ 1 en 2 bedoelde inbreuken, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal betrokken
werknemers.]1
---------(1)<Hersteld bij ORD 2015-07-09/17, art. 24, 023; Inwerkingtreding : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art.
42, 1°)>
Art. 39bis. [1 Onverminderd artikel 176/1 van het Sociaal Strafwetboek, wordt de gebruiker of, wanneer het een
inbreuk betreft van niveau 2, 3 of 4, zijn aangestelde of zijn lasthebber die zich schuldig maakt aan een
overtreding van de in artikel 19 bedoelde bepalingen, bestraft met dezelfde strafsancties als deze die zijn bepaald
in de wetten krachtens welke deze bepalingen zijn vastgelegd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-02-29/09, art. 81, 020; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
Art. 39bis_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
[1 De bepalingen van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de
administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van
toepassing op de administratieve geldboeten bepaald in artikel 39.]1
---------(1)<Hersteld bij ORD 2015-07-09/04, art. 38, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art.
10,1°)>
Art. 40. [1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 41. [1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 42.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 43. [1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 44. [1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 36°, 015; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
Art. 45. Aan artikel 1 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in
geval van inbreuk op sommige sociale wetten, gewijzigd bij de wetten van 8 juni 1972, 10 april 1973, 4 januari en
22 juli 1974, 23 januari 1975, 22 juli 1976, 4 augustus 1978, 2 juli 1981 en 22 januari 1985 en bij het koninklijk
besluit nr. 5 van 23 oktober 1978, wordt een 33° toegevoegd, luidend als volgt : " ... "
Art. 46. In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 10 april 1973, 22 juli 1976, 4 en 5 augustus
1978 en 2 juli 1981 en bij koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978, worden de termen 30° en 32° vervangen
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Art. 47. Bij ontstentenis van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 1, § 4, blijft artikel 2, § 5, van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 november 1981, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1981, van kracht. (NOTA : artikel 47, eerst lid, wordt
opgeheven met inwerkingtreding de dag waarop de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld in artikel 1, § 4,
van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, zoals gewijzigd bij de wet 2001-09-05/32, in werking treedt na
algemeen verbindend verklaard te zijn bij koninklijk besluit. <W 2001-09-05/32, art. 21, 010; Inwerkingtreding :
onbepaald>)
In afwachting van een koninklijk besluit genomen op basis van artikel 23 blijft artikel 18 van dezelfde collectieve
arbeidsovereenkomst van kracht.
Bij ontstentenis van een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
bedoeld bij artikel 1, § 5, blijven de artikeln 2, § 2, 2° en 3°, § 3, § 4, en 17, van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 36 van kracht.
Art. 48. De Koning kan, voor de openbare diensten die niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet van
5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, andere procedures
(voorwaarden en regels) vastleggen dan deze bedoeld bij de artikelen 1 en 32 van deze wet. <W 1994-12-21/31,
art. 162, 005; Inwerkingtreding : 1995-01-02>
Art. 49. De uitzendbureaus geleid of opgericht door de overheid zijn gebonden voor hun uitzendkrachten de
bepalingen van deze wet, van de uitvoeringsbesluiten en van de collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in
de Nationale Arbeidsraad of het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, na te leven.
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1965/04/12/1965041207/justel
Dossiernummer : 1965-04-12/04

Titel
12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 21-12-2018, zijn verwerkt.
Publicatie : Belgisch Staatsblad van 30-04-1965 bladzijde : 4710
Inwerkingtreding : 01-08-1965
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HOOFDSTUK VII. - Toezicht
Art. 36-41
HOOFDSTUK VIII. - Strafbepalingen.
Art. 42-46
HOOFDSTUK IX. _ Algemene bepalingen.
Art. 47, 47bis, 47ter, 48-56

Tekst
HOOFDSTUK I. _ Werkingssfeer
Artikel 1. Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers.
Voor de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld
1° met werknemers: de leerlingen, alsook de personen, die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst,
tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;
2° met werkgevers: de personen die de onder 1° bedoelde personen tewerkstellen.
Ieder die geheel of gedeeltelijk beloond wordt met fooien of bedieningsgeld wordt, behoudens tegenbewijs,
geacht werknemer te zijn in de zin van dit artikel.
Deze wet doet geen afbreuk aan gunstiger bijzondere regelingen die voor bepaalde categorieën van
werknemers zijn of zullen worden getroffen door of krachtens een andere wet.
Art. 1bis.<Ingevoegd bij W 1999-04-07/32, art. 23; Inwerkingtreding : 01-01-2000> Deze wet is niet van
toepassing op de werknemers aangeworven in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst [1 , noch op de
personen die prestaties verrichten in de zin van hoofdstuk 1 en 2 van titel 2 van de wet van 18 juli 2018
betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, voor zover is voldaan aan de
voorwaarden van artikel 26 van voormelde wet of de personen die prestaties leveren tot het verkrijgen van de
vergoeding overeenkomstig artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992]1.
---------(1)<W 2018-07-18/03, art. 31, 030; Inwerkingtreding : 20-02-2018>
Art. 2.Deze wet verstaat onder "loon" :
1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de
werkgever;
2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of
krachtens het gebruik;
3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten
laste van de werkgever.
De Koning kan, op voorstel van de Nationale Arbeidsraad, het begrip "loon", zoals omschreven in het eerste lid,
uitbreiden.
(Voor de toepassing van deze wet, moeten evenwel niet als loon worden beschouwd :
1° de vergoedingen rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever betaald :
a) als vakantiegeld;
b) die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de vergoedingen verschuldigd tengevolge van een
arbeidsongeval of een beroepsziekte;
c) die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken
van de sociale zekerheid;
2° de uitkeringen in speciën of in aandelen, of deelbewijzen aan de werknemers, overeenkomstig de toepassing
van de wet van 22 mei 2001 [1 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen
en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers]1.) <W 2001-05-22/33, art. 32, 010; Inwerkingtreding
: 29-12-2001, met dien verstande dat de eerste verdeelbare winst deze is van het boekjaar met afsluitdatum ten
vroegste op 31 december 2001>
(In afwijking van het vorige lid, 1°, c), kan de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad, overeenkomstig
de modaliteiten en voorwaarden bepaald bij een in Ministerraad overlegd besluit, evenwel als loon beschouwen,
de vergoedingen, rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever betaald als een aanvulling bij alle of
sommige uitkeringen van sociale zekerheid.
Voor toepassing van het vorig lid kan de Koning inzonderheid een onderscheid maken naargelang :
- de aanvullende vergoedingen worden toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten
in de Nationale Arbeidsraad, van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in een paritair comité of paritair
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voor alle ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het paritair
of paritair subcomité, van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in een paritair comité of paritair
subcomité niet geldend voor alle ondernemingen die ressorteren onder het toepassingsgebied van het paritair
comité of paritair subcomité, van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in de onderneming, op basis
van een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer of op basis van een éénzijdige toezegging vanwege
de werkgever;
- de leeftijd van de werknemer op het ogenblik van de eerste toekenning van de aanvullende vergoeding (en de
periode gedurende dewelke de aanvullende vergoeding wordt toegekend, waarbij inzonderheid rekening wordt
gehouden met het al dan niet doorbetalen tot aan het opnemen van het pensioen of het brugpensioen); <W
2005-12-23/30, art. 50, 017; Inwerkingtreding : 01-04-2006>
- de hoogte van het bedrag van de aanvullende vergoeding, waarbij wordt rekening gehouden met het
maximaal voordeel dat de werknemer zou kunnen ontvangen, zonder dat het vereist is dat de voorwaarden om
dit maximaal voordeel te kunnen ontvangen, werkelijk worden vervuld;
- de datum van regeling bedoeld onder a) waarop de toekenning van de aanvullende vergoeding gebaseerd is;
- de datum van eerste toekenning aan de werknemer van de aanvullende vergoeding;
- de regeling bedoeld onder a) waarop de toekenning van de aanvullende vergoeding gebaseerd is al dan niet
uitdrukkelijk bepaalt dat de aanvullende vergoeding verder uitbetaald wordt in geval van werkhervatting van de
werknemer bij een andere werkgever dan deze in wiens opdracht de aanvullende vergoeding rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt uitbetaald;
- de werknemer in de beschouwde maand het werk heeft hervat bij een andere werkgever dan deze in wiens
opdracht de aanvullende vergoeding rechtstreeks of onrechtstreeks wordt uitbetaald.) <W 2004-12-27/30, art.
146, 015; Inwerkingtreding : 01-04-2006; wijzigende bepaling opgeheven bij W 2006-12-27/32, art. 146>
---------(1)<W 2018-12-14/02, art. 10, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
HOOFDSTUK II. - Bescherming van het loon
Art. 3. Het is de werkgever verboden de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te
beschikken, op enigerlei wijze te beperken.
Art. 3bis. <Ingevoegd bij W 2002-06-26/55, art. 81; Inwerkingtreding : 01-07-2005> De werknemer heeft recht
op de betaling, door de werkgever, van het hem verschuldigde loon. Dit recht op de betaling van het loon heeft
betrekking op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.
Art. 4. Het loon in geld moet worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in België, wanneer de
werknemer er zijn activiteit uitoefent.
Wanneer deze activiteit wordt uitgeoefend in het buitenland, moet het loon in geld, op verzoek van de
werknemer, geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald, hetzij in munt die wettelijk gangbaar is in België, hetzij in
munt die wettelijk gangbaar is in het land waar de werknemer zijn activiteit uitoefent.
De werkgever dient ervoor te waken dat de wisselwaarborg die hij verkrijgt voor zijn bestelling of aanbesteding,
uitgebreid wordt tot het loon van de werknemer.
Art. 5. <W 1985-06-27/32, art. 1, 003> § 1. [2 Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van
hand tot hand worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten
collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.]2
[3 De Koning bepaalt de procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een
akkoord of een gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector.]3
(Indien de uitbetaling van het loon van hand tot hand gebeurt, moet de werkgever een kwitantie van deze
uitbetaling aan de werknemer ter ondertekening voorleggen.) <W 1992-06-26/30, art. 110, 007;
Inwerkingtreding : 10-07-1992>
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
[1 § 4/1. Als de werknemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is, bedoeld in de wet van 11
februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen
van derde landen en zijn postadres en gegevens betreffende zijn bank- of postchequerekening zijn onbekend
voor de werkgever, maakt laatstgenoemde, door middel van een overschrijving, het loon dat hij nog niet heeft
betaald, over op de postcheque-rekening van de Deposito- en Consignatiekas.]1
De post- of banktaks mag niet worden afgetrokken van het loon.
§ 5. Bij uitbetaling in giraal geld stelt de Koning de toegelaten uitbetalingswijzen vast alsmede het ogenblik vanaf
wanneer het loon geacht wordt te zijn uitbetaald aan de werknemer.
§ 6. Wanneer het loon van de werknemer of zijn bank- of postcheckrekening waarop zijn loon wordt gestort het
voorwerp uitmaakt van beslag of overdracht, gebeurt de uitbetaling van het gedeelte van het loon dat niet voor
overdracht of beslag vatbaar is (op verzoek van de werknemer) van hand tot hand, door middel van een
postassignatie of volgens een andere wijze van betaling die door de Koning wordt bepaald. <W 2005-12-27/31,
art. 8, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
Na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, stelt de Koning de procedure vast waarmee
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gesteld.
---------(1)<W 2013-02-11/13, art. 11, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(2)<W 2015-08-23/23, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2016; zie ook overgangsbepalingen in art. 4>
(3)<W 2015-08-23/23, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2015>
Art. 6. § 1. Een gedeelte van het loon mag in natura worden uitbetaald, wanneer deze wijze van betaling
gebruikelijk of wenselijk is wegens de aard van de betrokken bedrijfstak of het betrokken beroep.
Dit gedeelte wordt schriftelijk geschat en ter kennis van de werknemer gebracht bij zijn indienstneming.
Het mag een vijfde van het totale bruto-loon niet overschrijden.
Het mag twee vijfde niet overschrijden, wanneer de werkgever een huis of een appartement ter beschikking van
de werknemer stelt.
Het mag de helft niet overschrijden wanneer het de volgende werknemers betreft, die volledig bij de werkgever
gehuisvest en gevoed worden:
1° het huispersoneel;
2° de huisbewaarders;
3° de leerlingen of de stagiairs.
§ 2. Als loon in natura mogen alleen worden verstrekt:
1° huisvesting;
2° gas, elektriciteit, water, verwarming en brandstof;
3° het genot van een grond;
4° voedsel gebruikt op de plaats waar de arbeid wordt verricht;
5° gereedschap, dienst- of werkkleding en het onderhoud ervan, voor zover de werkgever krachtens een wetsof reglementsbepaling niet verplicht is die te verstrekken of te onderhouden:
6° het voor de arbeid nodige materieel of materiaal dat ten laste van de werknemer is overeenkomstig zijn
dienstbetrekking of het gebruik.
Het loon in natura mag geen sterke drank en geen voor de gezondheid van de werknemer en zijn gezin
schadelijke produkten omvatten.
§ 3. Bij de betaling in natura mag de werkgever geen winst nastreven.
De voordelen genoemd in § 2, 2°, 5° en 6°, moeten worden geraamd tegen de kostprijs, die in geen geval meer
dan de normale handelswaarde mag bedragen.
De waarde van de voeding alsook van de huisvesting behalve die waarvan sprake in § 1, vierde lid, moet
forfaitair worden geraamd op de bedragen, bepaald voor de berekening van de bijdragen voor de sociale
zekerheid. In dat geval is de levering van elektriciteit, verwarming en water begrepen in de forfaitaire raming.
Behalve voor de in het vorige lid bedoelde voeding en huisvesting, is het bewijs dat het bepaalde in deze
paragraaf in acht is genomen, ten laste van de werkgever.
§ 4. Op voorstel van het bevoegde paritair comité, (...) of van de Nationale Arbeidsraad kan de Koning voor
bepaalde categorieën van werknemers of ingevolge de in sommige beroepen gevestigde gewoonten, afwijken
van het bepaalde in § 1, derde, vierde en vijfde lid, en in § 2, eerste lid. <KB 1-3-1971, art. 16, 1°>
Art. 7. De werkgever en zijn aangestelden mogen tegen de werknemer slechts een rechtsvordering tot betaling
instellen voor leveringen gedaan of diensten verleend:
1° overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen van de wet van 15 mei 1956 betreffende de diensten voor
personeelszorg:
a) artikel 1, b), voor de werknemers der openbare diensten;
b) artikel 3, tweede lid, voor de andere werknemers;
2° voor de door de werknemer uitgeoefende handel.
Art. 8. Behoudens tegenbewijs worden de leveringen en de diensten aan de werknemer in het kader van artikel
7 gedaan of verleend door de echtgenoot of de kinderen van de werkgever of van diens aangestelden of door
enig persoon die bij de werkgever, bij diens aangestelden of onderaannemers inwoont, vermoed door de
werkgever zelf of zijn aangestelden te zijn gedaan of verleend.
Worden evenzo vermoed aan de werknemer te zijn gedaan of verleend, de leveringen en de diensten aan zijn
echtgenoot en aan zijn kinderen alsmede aan de personen die bij hem inwonen.
Art. 9. Het loon moet op gezette tijden, ten minste tweemaal in de maand, met een tussenpoos van ten hoogste
zestien dagen, worden uitbetaald, behalve wat betreft:
1° het loon van de bedienden, dat ten minste om de maand moet worden uitbetaald;
2° het commissieloon van de handelsvertegenwoordigers, uitbetaald volgens de bepalingen van de wet tot
instelling van het statuut van de handelsvertegenwoordigers;
3° het commissieloon van andere werknemers dan de handelsvertegenwoordigers, dat ten minste om de drie
maanden moet worden uitbetaald.
4° de aandelen in de winst en andere gelijksoortige prestaties, waarvan de betaling geschiedt overeenkomstig
het akkoord tussen partijen, het werkplaatsreglement of enig ander vigerend reglement.
Bij vooruitbetaling moet het bedrag bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde netto-loon.
In de gevallen waarin het loon ten minste tweemaal in de maand moet betaald worden, moet een van die
betalingen een definitieve betaling uitmaken van het loon van de maand.
Voor de werknemers die betaald worden tegen tariefloon, taakloon of akkoordloon moet evenwel een
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definitieve betaling ten minste om de maand geschieden.
(Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken bij beslissing van het bevoegde paritair comité door
de Koning algemeen verbindend verklaard.) <KB 1-3-1971, art. 16, 2°>
(Onverminderd het bepaalde in het eerste en derde lid, moet het loon worden uitbetaald op de tijdstippen en
binnen de termijnen die worden bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst.
Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst, moet het loon worden uitbetaald op de tijdstippen en
binnen de termijnen die zijn vastgesteld in het arbeidsreglement of in enig ander vigerend reglement; de
bepalingen van deze reglementen mogen de datum van uitbetaling van het loon niet later vaststellen dan de
zevende werkdag na de arbeidsperiode waarover de uitbetaling geschiedt.
Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst of van bepalingen in het arbeidsreglement of in enig
ander vigerend reglement, moet het loon uiterlijk worden uitbetaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode
waarvoor de uitbetaling geschiedt.) <W 1985-06-27/32, art. 2, 003>
Art. 9bis. <KBN225 7-12-1983,art. 13> § 1. Bij toepassing van artikel 26bis van de Arbeidswet van 16 maart
1971 moet het gewone loon voor elk uur dat verricht werd boven de grens van 40 uren of boven een lagere
grens, zoals vastgesteld ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst, betaald worden op hetzelfde ogenblik
en vastgesteld worden op dezelfde manier als het loon dat verschuldigd is voor de betaalperiode gedurende
dewelke de inhaalrust is toegekend geworden.
Wanneer de inhaalrust wegens het bepaalde in artikel 26bis, § 3, vierde lid, van dezelfde wet niet wordt
toegekend, wordt het loon dat verschuldigd blijft betaald op het einde van de in dat lid bepaalde termijn van zes
maanden en wordt het op dezelfde manier vastgesteld als het loon dat op dat ogenblik zou verschuldigd geweest
zijn.
Wanneer de inhaalrust niet kan worden toegekend vóór het einde van de opzeggingstermijn of vóór het einde
van de overeenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk of wanneer zonder opzegging een
einde wordt gemaakt aan een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet het loon overeenkomstig artikel 11
worden betaald en moet het op dezelfde manier worden vastgesteld als het loon dat verschuldigd is of zou
verschuldigd geweest zijn op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst.
§ 2. In geval overwerk wordt verricht dat recht geeft op overloon overeenkomstig artikel 29 van dezelfde wet,
moet het overloon betaald worden volgens de bepalingen van artikel 9 van deze wet.
Art. 9ter. <W 1985-01-22/30,art. 85, 002> In geval van toepassing van artikel 20bis van de arbeidswet van 16
maart 1971, heeft de werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst.
Wanneer op de dag dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt of op het einde van de bij collectieve
arbeidsovereenkomst vastgestelde periode, de werknemer minder heeft gewerkt dan de overeengekomen
gemiddelde arbeidsduur, blijft het hem uitbetaalde loon verworven en kan het niet in mindering worden gebracht
van het nog verschuldigde loon.
Heeft hij daarentegen meer uren gepresteerd, dan is hem het loon voor die meer gepresteerde arbeidsuren
verschuldigd.
Art. 9quater. <W 1985-01-22/30, art. 84, § 1, 002> Bij toepassing van een arbeidsstelsel op basis van artikel
(20, § 2, 20bis, en 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971) (en van artikel 11bis, derde lid, van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), moet de werknemer worden ingelicht (, hetzij in papieren
vorm, hetzij in elektronische vorm,) over de staat van zijn prestaties met betrekking tot de dagelijkse en de
wekelijkse arbeidsduur die hij moet verrichten. <W 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002> <W 1989-12-22/31, art.
184, 004; Inwerkingtreding : 09-01-1990> <L 2007-06-03/81, art. 21, 019; Inwerkingtreding : 02-08-2007>
(De Koning stelt de nadere regelen voor de toepassing van dit artikel vast.) <W 1985-01-22/30, art. 84, § 3,
002>
Art. 9quinquies. (ingevoegd bij W 1989-12-22/31, art. 185) De bepalingen van artikel 9ter zijn eveneens van
toepassing op de werknemer die deeltijds is tewerkgesteld in een variabele werkregeling zoals bedoeld bij artikel
11bis, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De bepalingen van het vorige lid hebben evenwel enkel betrekking op de betaling van het gewone loon voor de
arbeidsduur zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
Art. 9sexies. [1 In geval van toepassing van artikel 20ter van de arbeidswet van 16 maart 1971, heeft de
werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2017-03-05/03, art. 72, 028; Inwerkingtreding : 01-02-2017>
Art. 10. <W 2002-06-26/55, art. 82, 011; Inwerkingtreding : 01-07-20005> Voor het loon is van rechtswege
rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.
Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn
gebracht.
Art. 11. Wanneer de dienstbetrekking een einde neemt, moet het nog verschuldigde loon onverwijld worden
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onverminderd, wat betreft de handelsvertegenwoordigers, het bepaalde in de wet tot instelling van hun statuut.
In zodanig geval moet de uitbetaling van het nog verschuldigde loon, indien de werknemer het verzoekt, door
tussenkomst van (DE POST) of een bank worden uitbetaald. <W 1991-03-21/30, art. 130, 005; Inwerkingtreding
: 01-10-1992>
De post- of banktaks mag niet worden afgetrokken van het loon.
Art. 12. De kwijting voor afrekening door de werknemer afgegeven bij het einde van de dienstbetrekking, sluit
generlei afstand van zijn rechten in.
Zij geldt slechts als ontvangstbewijs.
Art. 13. Het loon moet derwijze worden uitbetaald dat de werknemer zich niet tijdens een gewone rustdag moet
verplaatsen.
Art. 14. De uitbetaling van hand tot hand moet, behoudens akkoord van partijen, gedaan worden op de plaats
waar de arbeid wordt verricht of in de onmiddellijke nabijheid ervan.
Behalve voor de daarin te werk gestelde werknemers, mag de uitbetaling in geen geval geschieden:
1° in een kantine, in een lokaal waar dranken, eetwaren of enigerlei goederen worden verkocht;
2° in vermaakgelegenheden;
3° in lokalen palend aan de onder 1° en 2° genoemde plaatsen of in de aanhorigheden daarvan.
Art. 15.Bij elke definitieve betaling wordt aan de werknemer een afrekening overhandigd (, hetzij in papieren
vorm, hetzij in elektronische vorm). <W 2007-06-03/81, art. 22, 019; Inwerkingtreding : 02-08-2007>
[1 De Koning kan bepalen dat de afrekening bepaalde gegevens moet bevatten, en op welke wijze deze
gegevens in rubrieken moeten worden onderverdeeld.]1
Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet bepalen de paritaire comités welke gegevens dat
stuk moet bevatten.
Deze beslissingen van de paritaire comités kunnen door de Koning algemeen verbindend worden verklaard (...)
<KB 1-3-1971, art. 16, 3°.>
Wanneer de paritaire comités in gebreke blijven, of wanneer er geen paritair comité bestaat, neemt de Koning
de in het [1 derde lid]1 bedoelde maatregelen op advies van de Nationale Arbeidsraad.
---------(1)<W 2009-03-27/37, art. 52, 020; Inwerkingtreding : 17-04-2009>
Art. 15bis.[1 § 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder :
1° werkgevers : de werkgevers, in de zin van artikel 1, van wie de onderneming in een ander land dan België
daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht, namelijk activiteiten andere dan uitsluitend intern beheer of
administratieve activiteiten, in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-,
loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, en
die op het Belgische grondgebied één of meerdere werknemers in de zin van de bepaling onder 2° van deze
paragraaf tewerkstellen;
2° werknemers : de werknemers in de zin van artikel 1 die tijdelijk arbeidsprestaties verrichten in België en die,
hetzij gewoonlijk werken op het grondgebied van één of meer andere landen dan België, hetzij zijn aangeworven
in een ander land dan België;
§ 2. De werkgevers zijn gedurende een door de Koning bepaalde periode vrijgesteld van het opstellen van de
afrekening bedoeld in artikel 15 voor zover zij, gedurende de periode van tewerkstelling bedoeld in paragraaf 1,
1°, van dit artikel, aan de door de Koning aangewezen ambtenaren, op hun verzoek, bezorgen :
1° een kopie van de documenten betreffende het loon bepaald door de wetgeving van het land waar de
werkgever gevestigd is en welke vergelijkbaar zijn met de in artikel 15 bedoelde afrekening en/of;
2° in afwijking van artikel 36 van het Sociaal Strafwetboek, een vertaling, hetzij in één van de landstalen, hetzij in
het Engels, van de documenten bedoeld in de bepaling onder 1°.
Zij kunnen door de Koning, volgens de voorwaarden die Hij bepaalt, rekening houdende met de beperkte duur
van hun activiteiten in België of de bijzondere aard van deze activiteiten, worden vrijgesteld van de verplichting
om de documenten bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, te bezorgen.
§ 3. Na afloop van de tewerkstellingsperiode bedoeld in paragraaf 1, 1°, zijn de werkgevers ertoe gehouden,
gedurende een periode van één jaar, de documenten bedoeld in paragraaf 2 te bezorgen aan de door de Koning
aangewezen ambtenaren.
§ 4. Wanneer de werkgevers die ertoe gehouden zijn, de in paragraaf 2 bedoelde documenten niet bezorgen
overeenkomstig dezelfde paragraaf en paragraaf 3, wanneer het verzoek werd gedaan, zijn zij ertoe gehouden
de in artikel 15 bedoelde afrekening op te stellen en bij te houden.]1
§ 5. Na afloop van de door de Koning krachtens § 2 vastgestelde periode zijn de werkgevers verplicht de in
artikel 15 bedoelde afrekening op te stellen overeenkomstig ditzelfde artikel.
[1 § 6. De documenten bedoeld in paragraaf 2, 1° en 2°, en in paragraaf 3 kunnen op papieren drager of in
elektronische vorm worden bezorgd.]1
---------(1)<W 2016-12-11/03, art. 11, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
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op grond van een volmacht of van een mondelinge of schriftelijke, algemene of bijzondere,
niet beloonde lastgeving, is het verboden:
1° aan de werkgever, aan zijn echtgenoot, aan zijn kinderen of de personen die bij hem inwonen, of aan zijn
aangestelden het loon van de werknemer te overhandigen aan:
a) de exploitant, de houder, de zaakvoerder of de vergunninghouder van een kantine, van een lokaal waar
dranken, eetwaren of enigerlei goederen worden verkocht, of van een vermaakgelegenheid;
b) de echtgenoot, de kinderen of de personen die bij hem inwonen, of de aangestelden van de onder a)
bedoelde personen;
c) ieder die bij een van de onder a) genoemde personen inwoont;
2° aan de onder 1°, a), b) en c), bedoelde personen het loon van de werknemer in ontvangst te nemen.
Art. 17. Het is aan een ieder verboden, zelfs indien hij handelt op grond van een volmacht of van een
mondelinge of schriftelijke, algemene of bijzondere lastgeving:
1° er een gewoonte van te maken aan de werknemer zelfs om niet een geldvoorschot te geven en vervolgens
van de werkgever of van zijnentwege het loon van die werknemer in ontvangst te nemen;
2° er een gewoonte van te maken tegen vergoeding het loon van de werknemer in ontvangst te nemen.
Art. 18. (.....) Het is de werkgever verboden aan de geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaalde
werknemer, bij zijn indiensttreding, tijdens zijn dienstbetrekking of bij het beëindigen ervan, onder enige benaming
van kosten of anderzins, en voor welk doel ook, stortingen op de te zijnen behoeve overhandigde fooien of
bedieningsgeld op te leggen of hierop andere dan wettelijke toegelaten inhoudingen te doen, of de
dienstbetrekking of de voortzetting ervan afhankelijk te stellen van enigerlei storting. <KB 1-3-1971, art. 16, 4°
en 5°.>
§ 2. (.....) <KB 1-3-1971, art. 16, 5°.>
HOOFDSTUK III. _ Meting van de arbeid.
Art. 19. <W 16-6-1970/27, art. 32, § 7, 1°> Wanneer bij het meten van de arbeid der werknemers voor de
bepaling van hun loon gebruik wordt gemaakt van lengte-, vlakte-, inhouds- of volume-eenheden, is het
verboden andere eenheden te bezigen dan die welke zijn vastgesteld bij of krachtens de wet betreffende de
meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.
Overeenkomstig de bepalingen van die wet en de bepalingen die ter uitvoering ervan zijn vastgesteld, worden
de gebezigde meetwerktuigen geijkt en voorzien van merken of tekens, of zijn zij vergezeld van getuigschriften
ten bewijze van die ijking.
Art. 20. <W 16-6-1970/27, art. 32, § 7, 2°> Met het oog op de bepaling van het loon der werknemers kan de
Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad:
a) voor bepaalde bedrijfstakken het gebruik verbieden van meeteenheden die niet behoren tot het wettelijk
stelsel van de meeteenheden;
b) de ijking voor andere dan de in artikel 19 vermelde meetwerktuigen, alsook het aanbrengen van merken of
tekens of het afgeven van getuigschriften ten bewijze van die ijking voorschrijven;
c) voor bepaalde bedrijfstakken het gebruik van bijzondere meetwerktuigen opleggen.
De wijze van ijking van de werktuigen, bedoeld in het eerste lid, b en c, alsook de eisen waaraan zij moeten
voldoen, worden door de Koning vastgesteld.
Art. 21. <W 16-6-1970, art. 32, § 7, 3°> De in de artikelen 19 en 20 bedoelde verrichtingen worden gedaan
door hen die belast zijn met de uitvoering van de wet betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de
meetwerktuigen.
Art. 22. Niettegenstaande elke strijdige overeenkomst heeft de werknemer altijd het recht toezicht uit te
oefenen op het meten, het wegen of elke andere verrichting dienend om de hoeveelheid of de hoedanigheid van
de verrichte arbeid vast te stellen en alzo het bedrag van het loon te bepalen.
HOOFDSTUK IV. - Inhoudingen op het loon.
Art. 23.Op het loon van de werknemer mogen alleen in mindering worden gebracht:
1° de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens
particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid;
2° de krachtens het werkplaatsreglement opgelegde geldboeten;
(3° de vergoedingen en schadeloosstellingen, verschuldigd ter uitvoering van artikel 18 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en van artikel 24 van de wet van 1 april 1936 op de
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van artikel 5 van de wet van 10 februari 2003
betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen.) <W
2003-02-10/34, art. 7, 012; Inwerkingtreding : 09-03-2003>
4° de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever;
5° de gestelde borg voor het nakomen der verplichtingen van de werknemer;
[1 6° het loon dat teveel werd betaald aan de werknemer tewerkgesteld met een glijdend uurrooster als bedoeld
in artikel 20ter van de arbeidswet van 16 maart 1971, die de uren die hij minder heeft gepresteerd dan de
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arbeidsovereenkomst een einde neemt.]
[2 Op voorstel van het bevoegde paritair comité kan de Koning toelaten dat een bijdrage van de werknemer
voor het verschaffen van de soorten voordelen zoals limitatief opgesomd bij artikel 6 wordt ingehouden op het
loon. In dat geval en overeenkomstig het voorstel van het bevoegde paritair comité, bepaalt Hij de wijze waarop
de waarde van het betrokken voordeel en van de bijdrage wordt geraamd.
Worden van de toepassing van het voorgaande lid uitgesloten, de seizoenarbeiders die onderdaan zijn van een
derde land, in de zin van artikel 3, b), van de richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het
oog op tewerkstelling als seizoenarbeider, en die huur betalen voor huisvesting door of via de werkgever
geregeld in de zin van artikel 20, lid 2, a), van diezelfde richtlijn.]2
Het totaal van de inhoudingen [3 bedoeld in de vorige leden]3 mag niet meer bedragen dan één vijfde van het bij
elke uitbetaling verschuldigde loon in specie na aftrek van de inhoudingen op grond van de belastingwetgeving,
van de wetgeving op de sociale zekerheid en van particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende
bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid.
Deze beperking is echter niet van toepassing wanneer de werknemer bedrog heeft gepleegd of vóór de
afrekening van de in het eerste lid, 3°, bedoelde vergoedingen en schadeloosstellingen vrijwillig zijn
dienstbetrekking heeft beëindigd.
---------(1)<W 2017-03-05/03, art. 73, 028; Inwerkingtreding : 01-02-2017>
(2)<W 2018-01-15/02, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 15-02-2018>
(3)<W 2018-01-15/02, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 15-02-2018>
HOOFDSTUK V. - (.....) <W 10-10-1967, art. 2, art. 35, 31°>.
Art. 24. (.....) <W 10-10-1967, art. 2, art. 35, 31°>.
Art. 25. (.....) <W 10-10-1967, art. 2, art. 35, 31°>.
Art. 26. (.....) <W 10-10-1967, art. 2, art. 35, 31°>.
HOOFDSTUK VI. - Procedure betreffende de overdracht van het loon.
Art. 27. De overdracht van het loon moet gebeuren bij een akte onderscheiden van die welke de
hoofdverbintenis waarvan zij uitvoering waarborgt, bevat.
Die akte wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang.
(In de gevallen waarin de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet toepasselijk is, moeten de
bepalingen van de artikelen 28 tot 32 in de akte voorkomen.) <W 1991-06-12/30, art. 113, 006;
Inwerkingtreding : onbepaald>
De bepalingen van dit artikel zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
Art. 28.Bij gebreke van verzet door de overdrager overeenkomstig artikel 29 heeft de overdracht gevolg, nadat
de overnemer:
1° aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren;
2° aan de gecedeerde schuldenaar [1 een bevestiging heeft gezonden dat de onder 1° bedoelde kennisgeving
verzonden werd]1;
3° na het verstrijken van de termijn van verzet, aan de gecedeerde schuldenaar [1 zijn beslissing heeft
verzonden om tot de uitvoering van de overdracht over te gaan]1.
---------(1)<W 2016-03-07/08, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 31-03-2016>
Art. 28bis.<Ingevoegd bij KB 2004-12-27/41, art. 6; Inwerkingtreding : onbepaald> De aanzegging bedoeld in
artikel 28, 1°, bevat, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste, waarvan het model
bepaald is door de Minister van Justitie.
Art. 29.Binnen tien dagen na de verzending van de in artikel 28, 1°, bedoelde kennisgeving kan de overdrager
zich verzetten tegen het voornemen tot uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan kennis geeft aan de
gecedeerde schuldenaar.
(...) <W 2006-07-20/39, art. 21, 018; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
Binnen vijf dagen na de verzending van de brief van de overdrager moet de gecedeerde schuldenaar de
overnemer daarvan in kennis stellen.
In geval van verzet mag de gecedeerde schuldenaar niets inhouden van het loon ter uitvoering van de
overdracht, zolang deze niet bekrachtigd is overeenkomstig artikel 31.
Art. 30.[1 § 1. Op straffe van nietigheid geschieden alle in de artikelen 28, 1°, en 29 bedoelde kennisgevingen bij
aangetekende zending, bij deurwaardersexploot, waarvan de kosten ten laste blijven van degene die ze gemaakt
heeft.
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nietigheid geschieden alle in de artikelen 28, 2° en 3°, bedoelde kennisgevingen bij aangetekende
zending, bij deurwaardersexploot of door middel van een procedure waarbij een informaticatechniek gebruikt
wordt waarvan de kosten ten laste blijven van degene die ze gemaakt heeft. Ongeacht de verzendingsmethode
van de kennisgevingen bevatten deze dezelfde informatie.
§ 2. Er moet een voorafgaand akkoord tussen de afzender en de ontvanger van de kennisgevingen bestaan
opdat een informaticatechniek kan gebruikt worden.
Wanneer een openbare instelling van sociale zekerheid als gecedeerde schuldenaar optreedt en een
informaticatechniek gebruikt wordt, is de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de afzender en de
ontvanger onderworpen aan de voorafgaande machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en
van de gezondheid, dat erop toeziet dat de oorsprong en de integriteit van de aldus uitgewisselde
persoonsgegevens met afdoende waarborgen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
informatieveiligheid worden vastgesteld.
Wanneer andere overheidsinstellingen of ondernemingen uit de private sector als gecedeerde schuldenaar
optreden, worden de nadere regels van de "procedure waarbij een informaticatechniek wordt gebruikt"
voorafgaandelijk door de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, vastgesteld en moet de gebruikte informaticatechniek de oorsprong en de integriteit van de
kennisgeving door middel van aangepaste beveiligingstechnieken verzekeren. Die techniek moet eveneens de
identificatie verzekeren van de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending. Ze moet er
tenslotte voor zorgen dat de datum en het uur van de verzending bepaald worden en dat de verzending met een
ontvangstbevestiging wordt voltooid.
De "procedure waarbij een informaticatechniek wordt gebruikt" kan pas in werking treden wanneer:
- ofwel de nodige machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is
verkregen, wat de openbare instellingen van sociale zekerheid betreft die als gecedeerde schuldenaars optreden;
- ofwel wanneer het hoger bedoeld koninklijk besluit na advies van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer in werking is getreden, wat andere overheidsinstellingen of ondernemingen uit de private
sector betreft die als gecedeerde schuldenaars optreden.
§ 3. Met als enig doel de in dit artikel vermelde bepalingen uit te voeren, wordt de schuldenaar-overdrager
geïdentificeerd door het identificatienummer van het Rijksregister of, bij gebrek daaraan, het identificatienummer
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.]1
---------(1)<W 2016-03-07/08, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 31-03-2016>
Art. 31. In geval van verzet roept de overnemer de overdrager bij aangetekende brief, toegezonden door een
deurwaarder, voor de vrederechter van het kanton van de woonplaats van de overdrager, ten einde de
overdracht te horen bekrachtigen.
De vrederechter beslist in laatste aanleg, ongeacht het bedrag van de overdracht. Bij bekrachtiging kan de
overdracht door de gecedeerde schuldenaar worden uitgevoerd op eenvoudige kennisgeving die hem door de
griffier wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van het vonnis.
Art. 31bis.<W 2006-07-20/39, art. 22, 018; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
§ 1. De overdrager die aanspraak kan maken op een verhoging van zijn inkomsten die niet vatbaar zijn voor
beslag met toepassing van artikel 1409, § 1, vierde lid, of 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doet hiervan aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan de overgedragen schuldenaar en, in
afschrift, aan de overnemer of verzonden aan dezen bij aangetekende brief, door middel van een formulier
waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie.
§ 2. De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door de derde voor
zover deze beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van de betaling, de
hoedanigheid van kind ten laste wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier en één van de bewijsmiddelen
bedoeld in artikel 1409quater van het Gerechtelijk Wetboek, en de overdrager op erewoord verklaart dat het kind
niet beschikt over inkomsten waarvan het bedrag hoger is dan door de Koning bepaald of dat zijn inkomsten het
voorwerp zijn geweest van een gemeenschappelijke belastingsaangifte.
§ 3. Iedere betwisting wordt door de overnemer of de overdrager aan de vrederechter voorgelegd door een
eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden. De overnemer en de
overdrager worden bij gerechtsbrief opgeroepen voor de voor de rechter vastgestelde zitting.
De overgedragen schuldenaar wordt, bij gerechtsbrief, in kennis gesteld van het tussengeschil en is verplicht
om, vanaf de volgende vervaldag van de betaling, behalve in geval van verzet van de overdrager op grond van
artikel 29, derde lid, het bedrag van de toegepaste vermeerdering die aanleiding geeft tot betwisting in zijn
handen onbeschikbaar te maken.
Onverminderd een overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer loopt het gevolg van de
onbeschikbaarheid verder tot de kennisgeving van de beschikking over de betwisting.
De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep. Zij wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de overnemer, van de overdrager
en van de overgedragen schuldenaar.
Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de overgedragen schuldenaar zal de beschikking die de
hoedanigheid van kind ten laste erkent rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan
door deze, voor zover hij beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van betaling.
Indien de vermeerdering werd toegepast door de overgedragen schuldenaar en in zijn handen onbeschikbaar
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werd gemaakt
overeenkomstig het tweede lid, wordt het bedrag van de onbeschikbaar geworden vermeerdering
al naargelang het geval aan de overdrager of aan de overnemer gestort.
In geval van een invorderingsprocedure waarbij vanaf de aanvang of in de loop van de procedure meerdere
schuldeisers betrokken zijn, wordt de beschikking geacht ten aanzien van alle schuldeisers op tegenspraak te zijn
gewezen.
§ 4. In geval van veranderende omstandigheden wordt de vermeerdering voor kind ten laste aangepast in
overeenstemming met de paragrafen 2 en 3.
Indien de overdrager onrechtmatig en ten onrechte de vermeerdering geniet, worden de bedragen die daarmee
overeenstemmen, op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig de derde paragraaf van dit artikel,
zonder enige beperking gere-integreerd in het voor beslag vatbare bedrag, onverminderd de toepassing van
enige andere invorderingsmaatregel.
Art. 32. Wanneer de dienstbetrekking van de overdrager eindigt voordat de inhoudingen het bedrag van de
door de vrederechter bekrachtigde overdracht hebben bereikt, zendt de gecedeerde schuldenaar de in artikel
31, tweede lid, bedoelde kennisgeving door aan de overnemer, met vermelding van het totaal der ingehouden
bedragen.
De bekrachtiging behoudt haar gevolgen en de overdracht kan door iedere nieuwe werkgever worden
uitgevoerd ten belope van het oorspronkelijke bedrag, verminderd met de reeds ingehouden bedragen, mits de
overnemer bij een ter post aangetekende brief de bekrachtigingsbeslissing van de vrederechter en de opgave
van de reeds ingehouden bedragen ter kennis van de nieuwe werkgever brengt.
Art. 33. Wanneer de dienstbetrekking van de overdrager eindigt voordat de inhoudingen het bedrag van de
overdracht hebben bereikt of wanneer het bedrag van de overdracht is bereikt, bezorgt de gecedeerde
schuldenaar een staat van de periodieke inhoudingen en het totale bedrag aan de overdrager.
Art. 34.<W 2006-07-20/39, art. 23, 018; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
Onverminderd het tweede lid en artikel 34bis, is dit hoofdstuk niet van toepassing wanneer de overdracht van
het loon in een authentieke akte is vastgesteld.
Op straffe van procedurele nietigheid van de overdracht vermeldt de authentieke akte dat de overdrager door
de notaris in kennis is gesteld van het vermeerderingsmechanisme voor kind ten laste en dat hij bevestigt van
deze laatste het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie
te hebben ontvangen.
Art. 34bis.<Ingevoegd bij W 2006-07-20/39, art. 24; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39,
art. 29> § 1. De overdrager die aanspraak kan maken op een verhoging van zijn inkomsten die niet vatbaar zijn
voor beslag met toepassing van artikel 1409, § 1, vierde lid, of 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek doet hiervan aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan de overgedragen
schuldenaar en, in afschrift, aan de overnemer of verzonden aan dezen bij aangetekende brief, door middel van
een formulier waarvan het model bepaald is door de minister van Justitie.
§ 2. De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door de derde voor
zover deze beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van de betaling, de
hoedanigheid van kind ten laste wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier en één van de bewijsmiddelen
bedoeld in artikel 1409quater van het Gerechtelijk Wetboek, en de overdrager op erewoord verklaart dat het kind
niet beschikt over inkomsten waarvan het bedrag hoger is dan door de Koning bepaald of dat zijn inkomsten het
voorwerp zijn geweest van een gemeenschappelijke belastingsaangifte.
§ 3. Iedere betwisting wordt door de overnemer of de overdrager aan de beslagrechter voorgelegd door een
eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden. De overnemer en de
overdrager worden bij gerechtsbrief opgeroepen voor de voor de rechter vastgestelde zitting.
De overgedragen schuldenaar wordt, bij gerechtsbrief, in kennis gesteld van het tussengeschil en is verplicht
om, vanaf de volgende vervaldag van de betaling, het bedrag van de toegepaste vermeerdering die aanleiding
geeft tot betwisting in zijn handen onbeschikbaar te maken.
Onverminderd een overeenkomst tussen de overdrager en de overnemer loopt het gevolg van de
onbeschikbaarheid verder tot de kennisgeving van de beschikking over de betwisting.
De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep. Zij wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de overnemer, van de overdrager
en van de overgedragen schuldenaar.
Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de overgedragen schuldenaar, zal de beschikking die de
hoedanigheid van kind ten laste erkent rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan
door deze, voor zover hij beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van betaling.
Indien de vermeerdering werd toegepast door de overgedragen schuldenaar en in zijn handen onbeschikbaar
werd gemaakt in overeenstemming met het tweede lid, wordt het bedrag van de onbeschikbaar gemaakte
vermeerdering al naargelang het geval aan de overdrager of aan de overnemer gestort.
In geval van een invorderingsprocedure waarbij vanaf de aanvang of in de loop van de procedure meerdere
schuldeisers betrokken zijn, wordt de beschikking geacht ten aanzien van alle schuldeisers op tegenspraak te zijn
gewezen.
§ 4. In geval van veranderende omstandigheden wordt de vermeerdering voor kind ten laste aangepast in
overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 van dit artikel.
Indien de overdrager onrechtmatig en ten onrechte de vermeerdering geniet, worden de bedragen die daarmee
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overeenstemmen,
op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig de derde paragraaf, zonder
beperking gere-integreerd in het voor beslag vatbare bedrag, onverminderd de toepassing van enige andere
invorderingsmaatregel.
Art. 35. De bepalingen in hoofdstukken V en VI zijn van toepassing op de prestaties, bedoeld in artikel 2, laatste
lid, 1°.
De bepalingen van artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders zijn toepasselijk op de in artikel 2, laatste lid, 2° en 3°, vermelde prestaties.
HOOFDSTUK VI/1. [1 - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 66, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Afdeling 1. - [1 Algemene regeling]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 20, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/1.[1 § 1. Voor de toepassing van [2 deze afdeling]2 wordt verstaan onder :
1° activiteiten : de werken of diensten bepaald door de Koning na eenparig advies van de bevoegde paritaire
comités of subcomités. Bij ontstentenis van bevoegd of werkend paritair comité of subcomité wordt dit eenparig
advies gegeven door de Nationale Arbeidsraad. Het geraadpleegde orgaan deelt zijn advies mee binnen twee
maanden nadat hem het verzoek is gedaan door de bevoegde minister. Bij ontstentenis van een eenparig advies
bepaalt de Koning de werken of diensten bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad;
2° opdrachtgever : eenieder die opdracht geeft om tegen een prijs activiteiten uit te voeren of te doen
uitvoeren;
3° aannemer :
- eenieder die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een opdrachtgever activiteiten uit te voeren of te
doen uitvoeren;
- iedere onderaannemer ten overstaan van de onmiddellijk na hem komende onderaannemer;
4° onderaannemer : eenieder die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in welk
stadium ook, tegen een prijs de aan de aannemer toevertrouwde activiteit of een onderdeel ervan uit te voeren
of te laten uitvoeren;
5° inspectie : de ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht uit te oefenen op de naleving van deze wet;
6° betrokken werkgever : de aannemer of onderaannemer waarop de schriftelijke kennisgeving in de zin van
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek betrekking heeft;
7° betrokken werknemers : de werknemers die worden tewerkgesteld door de in 6° bedoelde betrokken
werkgever;
8° verschuldigde loon : het loon dat eisbaar is geworden sinds de aanvang van de periode van hoofdelijke
aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 35/3, § 4, met uitzondering van de vergoedingen waarop de werknemer
recht heeft ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 67, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 17, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/2.[1 § 1. De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die voor de in artikel 35/1, § 1, 1°,
bepaalde activiteiten een beroep doen op één of meerdere aannemers of onderaannemers, en die
overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek door de inspectie, schriftelijk in kennis worden gesteld
van de omstandigheid dat hun aannemers of de na hun aannemers komende onderaannemers, op
zwaarwichtige wijze tekortschieten in hun verplichting om aan hun werknemers tijdig het loon te betalen waarop
deze recht hebben, zijn, in de mate en gedurende de periode zoals bepaald in artikel 35/3, hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het loon aan de betrokken werknemers.
§ 2. Zonder afbreuk te kunnen doen aan de bepalingen in [2 deze afdeling]2, kan de Koning voor de betrokken
sectors bepalen waaraan de contractuele afspraken tussen de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers
die in hun onderlinge rechtsverhoudingen de gevolgen regelen van de in het paragraaf 1 bedoelde kennisgeving,
moeten voldoen. Het voormeld koninklijk besluit wordt genomen op eenparig advies van het bevoegde paritair
comité of subcomité, of bij ontstentenis van bevoegd of werkend comité, van de Nationale Arbeidsraad. Bij
ontstentenis van eenparig advies kan het voormeld besluit slechts worden genomen dan na overleg in de
Minsterraad.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 68, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 18, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/3. [1 § 1. De in artikel 35/2 bedoelde hoofdelijk aansprakelijkheid houdt in dat de hoofdelijk aansprakelijke
gehouden is om onverwijld over te gaan tot betaling aan de betrokken werknemers, van het in § 2 bepaalde loon,
wanneer hij hiertoe door middel van een aangetekend schrijven wordt aangemaand, hetzij door één der
betrokken werknemers, hetzij door de inspectie.
§ 2. Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke rechtstreeks door één der betrokken werknemers wordt
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aangesproken,
heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid steeds betrekking op het nog niet betaalde gedeelte
verschuldigd loon.
Indien de hoofdelijk aansprakelijke bewijst dat de arbeidstijd die de betrokken werknemer heeft besteed in het
raam van de activiteiten die hij hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers laat
uitvoeren, beperkt is tot een welbepaald aantal uren, dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts betrekking
op het met deze prestaties overeenstemmend niet-betaalde gedeelte van het verschuldigd loon.
Indien de hoofdelijke aansprakelijke bewijst dat de betrokken werknemer geen prestaties heeft geleverd in het
raam van de activiteiten die hij, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers, laat
uitvoeren, is hij niet hoofdelijk gehouden tot betaling van het loon van de betrokken werknemer.
§ 3. Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke wordt aangesproken tot betaling van het loon, door de inspectie, dan
heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel betrekking op het niet betaalde gedeelte van het verschuldigd loon
dat overeenstemt met de prestaties geleverd in het raam van de activiteiten die hij, hetzij rechtstreeks, hetzij via
intermediaire aannemers of onderaannemers, laat uitvoeren.
Wanneer echter niet kan vastgesteld worden welke prestaties de betrokken werknemers hebben geleverd in
het raam van de werken die de hoofdelijk aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers of
onderaannemers laat uitvoeren, dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking op de betaling aan elke
betrokken werknemer die is vermeld op een lijst die samen met de in § 1 bedoelde aanmaning wordt
overgemaakt door de inspectie, van een percentage van een door de Koning bepaald minimumloon. Dit
percentage is gelijk aan het aandeel, die de activiteiten die door de betrokken werkgever worden uitgevoerd in
het raam van de opdracht die de hoofdelijk aansprakelijke, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers
of onderaannemers, laat uitvoeren, vertegenwoordigen in de omzet van de betrokken werkgever gedurende een
door de Koning bepaalde referteperiode.
§ 4. De periode gedurende dewelke de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt, wordt door de inspectie bepaald in de
in artikel 35/2 van deze wet bedoelde kennisgeving. Deze periode vangt aan na het verstrijken van 14 werkdagen
na de kennisgeving en kan niet langer zijn dan één jaar.
§ 5. De artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de in de vorige paragrafen
bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 69, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 35/4. [1 De betrokken werkgever stelt alle betrokken werknemers in kennis van de door de inspectie
conform artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek verrichte kennisgeving, door op iedere plaats waar hij
werknemers tewerkstelt een afschrift van deze kennisgeving aan te plakken.
De personen aan wie de in het eerste lid bedoelde kennisgeving wordt gericht, dienen een afschrift van de
ontvangen kennisgeving aan te plakken op de plaats van de uitvoering van de activiteiten die zij, hetzij
rechtstreeks, hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers, laten uitvoeren.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 70, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Art. 35/5.[1 [2 deze afdeling]2 is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de in artikel
35/1 vermelde activiteiten uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 71, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
(2)<W 2013-02-11/13, art. 19, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/6. [1 Voor de toepassing van de artikelen 3 tot 6, 13 tot 16, 18 en 23 van deze wet wordt de hoofdelijk
aansprakelijke voor zover en in de mate waarin deze overeenkomstig het in artikel 35/3, § 1, werd aangemaand
tot betaling van het loon, gelijkgesteld met de werkgever. Vanaf de vijfde werkdag na verzending van de
aanmaning zijn de in artikel 10 van deze wet bedoelde intresten verschuldigd.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-03-29/08, art. 72, 022; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
Afdeling 1/1. [1 - Bijzondere regeling die uitsluitend betrekking heeft op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtstreekse contractant, in geval van activiteiten in de bouwsector]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 12, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/6/1. [1 Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° activiteiten in de bouwsector : de werken of diensten vermeld :
- in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;
- in het koninklijk besluit dat de bevoegdheid bepaalt van respectievelijk het Paritair Comité voor de metaal-,
machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor de schoonmaak, het Paritair Comité voor de stoffering en
de houtbewerking en het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, en die tevens worden
beschouwd als werken in onroerende staat in de zin van artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29
december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde
waarde;
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2° rechtstreekse
contractant : de opdrachtgever, de aannemer en de intermediaire aannemer, hoofdelijk
aansprakelijk binnen de beperkingen en voorwaarden vastgesteld door deze afdeling;
3° opdrachtgever : eenieder die aan een aannemer opdracht geeft om tegen een prijs activiteiten in de
bouwsector uit te voeren of te doen uitvoeren;
4° aannemer : eenieder die er zich jegens een opdrachtgever rechtstreeks toe verbindt om tegen een prijs
activiteiten in de bouwsector uit te voeren of te doen uitvoeren ten voordele van deze opdrachtgever;
5° intermediaire aannemer : iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemer;
6° onderaannemer : eenieder die er zich jegens, naargelang het geval, een aannemer of een intermediaire
aannemer rechtstreeks toe verbindt, in welk stadium ook, tegen een prijs activiteiten in de bouwsector uit te
voeren of te doen uitvoeren die toevertrouwd zijn aan deze aannemer of deze intermediaire aannemer;
7° inspectie : de ambtenaren die zijn aangewezen om toezicht uit te oefenen op de naleving van deze wet;
8° gemelde werkgever : de tewerkstellende aannemer of de tewerkstellende onderaannemer op wie de in
artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde schriftelijke kennisgeving betrekking heeft;
9° verschuldigd loon : het loon dat verschuldigd is aan de werknemer maar dat nog niet werd betaald, noch
door zijn werkgever, noch door degene die gehouden is om het te betalen voor rekening van deze werkgever,
met uitzondering van de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft ingevolge de beëindiging van zijn
arbeidsovereenkomst.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 13, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/6/2. [1 In afwijking van afdeling 1 wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse
contractant in geval van activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 35/6/3 uitsluitend geregeld door deze
afdeling.
De artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de door deze afdeling bedoelde
hoofdelijke aansprakelijkheid.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 14, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/6/3. [1 § 1. De opdrachtgever die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op een aannemer
is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die tewerkgesteld
wordt door deze aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze werknemer heeft verricht
voor die opdrachtgever.
In afwijking van het eerste lid is de opdrachtgever niet hoofdelijk aansprakelijk, indien hij in het bezit is van een
schriftelijke verklaring, ondertekend door hem en door zijn aannemer, waarin :
- genoemde opdrachtgever aan zijn aannemer de coördinaten meedeelt van de internetsite van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd
loon zijn opgenomen, en;
- de aannemer van genoemde opdrachtgever bevestigt dat hij het verschuldigd loon aan de werknemers van
deze aannemer betaalt en zal betalen.
In afwijking van het tweede lid is de opdrachtgever, die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doet op
een aannemer, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die
tewerkgesteld wordt door deze aannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die deze werknemer
heeft verricht voor die opdrachtgever en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties verricht vanaf het
verstrijken van een termijn van 14 werkdagen die aanvangt op het ogenblik waarop deze opdrachtgever kennis
heeft van het feit dat zijn aannemer niet het volledig of gedeeltelijk loon betaalt dat verschuldigd is aan de
werknemers van dezelfde aannemer. Dergelijke kennis is, onder andere, bewezen wanneer de opdrachtgever in
kennis gesteld wordt door de inspectie overeenkomstig artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek.
Deze paragraaf is niet van toepassing op de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die activiteiten in
de bouwsector uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren.
§ 2. De aannemer, bij gebrek aan keten van onderaannemers, of de intermediaire aannemer, in geval van een
dergelijke keten, die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doen op een onderaannemer zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemer die tewerkgesteld wordt door
deze onderaannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties die de betrokken werknemer heeft verricht,
naargelang het geval, voor die aannemer of voor die intermediaire aannemer.
In afwijking van het eerste lid zijn de aannemer en de intermediaire aannemer niet hoofdelijk aansprakelijk indien
zij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring, ondertekend door hen en door hun onderaannemer, waarin :
- naargelang het geval, genoemde aannemer en genoemde intermediaire aannemer aan hun onderaannemer
de coördinaten meedelen van de internetsite van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigd loon zijn opgenomen, en;
- de onderaannemer van genoemde aannemer of genoemde intermediaire aannemer bevestigt dat hij het
verschuldigd loon aan zijn werknemers betaalt en zal betalen.
In afwijking van het tweede lid zijn de aannemer, bij gebrek aan een keten van onderaannemers, en de
intermediaire aannemer, in geval van een dergelijke keten, die voor activiteiten in de bouwsector een beroep doen
op een onderaannemer, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de
werknemer die tewerkgesteld wordt door deze onderaannemer en dat overeenstemt met de arbeidsprestaties
die deze werknemer heeft verricht, naargelang het geval, voor die aannemer of voor die intermediaire aannemer
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en dat overeenstemt
die aanvangt op het ogenblik waarop zij kennis hebben van het feit dat hun onderaannemer niet het volledige of
gedeeltelijke loon betaalt dat verschuldigd is aan deze werknemer. Dergelijke kennis is, onder andere, bewezen
wanneer de aannemer en de intermediaire aannemer in kennis gesteld worden door de inspectie overeenkomstig
artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek.
§ 3. Voor de toepassing van de artikelen 3 tot 6, 10, 13 tot 16, 18 en 23, worden de hoofdelijk aansprakelijke
personen, bedoeld in dit artikel, gelijkgesteld met de werkgever.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 15, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/6/4. [1 De gemelde werkgever plakt een afschrift van de in artikel 49/3 van het Sociaal Strafwetboek
bedoelde schriftelijke kennisgeving aan op de plaats bedoeld in genoemd artikel 49/3.
De hoofdelijk aansprakelijke personen bedoeld in de artikelen 35/6/1 tot 35/6/3 plakken, op de plaats bedoeld in
artikel 49/3 van hetzelfde Wetboek, een afschrift van de ontvangen kennisgeving aan, indien de gemelde
werkgever de aanplakking bedoeld in het eerste lid van dit artikel niet heeft verricht.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 16, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/6/5. [1 De volgende organisaties kunnen in de rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze afdeling
aanleiding kan geven, in rechte optreden ter verdediging van de rechten van de werknemers, met toestemming
van deze laatsten :
1° de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, bedoeld in artikel 3 van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
2° de representatieve vakorganisaties bedoeld in de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
3° de representatieve vakorganisaties in het aangewezen orgaan van vakbondsoverleg voor de administraties,
diensten of instellingen waarop de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel niet van toepassing is;
Het optreden van deze organisaties doet geen afbreuk aan het recht van de werknemers om zelf op te treden,
zich bij de vordering aan te sluiten of in het geding tussen te komen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2016-12-11/03, art. 17, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Afdeling 2. - [1 Bijzondere regeling in geval van tewerkstelling van een illegaal verblijvende onderdaan van een
derde land]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 20, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/7. [1 Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° onderdaan van een derde land : eenieder die geen burger van de Unie is in de zin van artikel 17, § 1, van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en die geen persoon is die onder het
Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer valt, als bepaald in artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode;
2° illegaal verblijf : de aanwezigheid op het grondgebied van een vreemdeling die niet of niet langer voldoet aan
de voorwaarden voor de toegang tot en het verblijf op het grondgebied;
3° opdrachtgever : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft om tegen een prijs activiteiten
uit te voeren of te laten uitvoeren;
4° aannemer : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die er zich toe verbindt om tegen een prijs voor een
opdrachtgever activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren;
5° hoofdaannemer : de aannemer die, in een keten van onderaannemers, geen intermediaire aannemer is;
6° intermediaire aannemer : iedere onderaannemer ten overstaan van de na hem komende onderaannemers;
7° onderaannemer : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die er zich toe verbindt, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks, in welk stadium ook, de aan de aannemer toevertrouwde activiteit of een onderdeel ervan
tegen een prijs uit te voeren of te laten uitvoeren;
8° inspectie : de sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek;
9° gemelde werkgever : de tewerkstellende aannemer of onderaannemer, waarop de in artikel 49/2 van het
Sociaal Strafwetboek bedoelde schriftelijke kennisgeving in de zin van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek
betrekking heeft;
10° nog verschuldigd loon : het loon dat verschuldigd is aan de illegaal verblijvende onderdaan van een derde
land door zijn werkgever maar die nog niet door deze werkgever werd betaald, met uitzondering van de
vergoedingen waarop deze illegaal verblijvende onderdaan van een derde land recht heeft ingevolge de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 21, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
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Art. 35/8.[1 In afwijking van [2 afdelingen 1 en 1/1]2 van dit hoofdstuk, wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid in
geval van tewerkstelling van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land in België door deze afdeling
geregeld.
De artikelen 1200 tot 1216 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de door deze afdeling bedoelde
hoofdelijke aansprakelijkheid.
Voor de toepassing van de artikelen 3 tot 6, 10, 13 tot 16, 18 en 23 van deze wet wordt de hoofdelijk
aansprakelijke gelijkgesteld met de werkgever.
De post- of banktaks mag door de hoofdelijk aansprakelijke bedoeld in deze afdeling niet worden afgetrokken
van het nog verschuldigd loon.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 22, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(2)<W 2016-12-11/03, art. 18, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
Art. 35/9. [1 De aannemer, buiten het kader van een keten van onderaannemers, of de intermediaire aannemer,
in het kader van dergelijke keten, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hun rechtstreekse
onderaannemer nog verschuldigd loon.
In afwijking van het eerste lid zijn de aannemer en de intermediaire aannemer niet hoofdelijk aansprakelijk,
indien zij in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer bevestigt dat
hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt en zal tewerkstellen.
In afwijking van het tweede lid zijn de aannemer en de intermediaire aannemer hoofdelijk aansprakelijk vanaf het
ogenblik dat zij op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van
het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 23, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/10. [1 In geval van een keten van onderaannemers zijn de hoofdaannemer en intermediaire aannemer
die op de hoogte zijn van het feit dat hun onrechtstreekse onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen tewerkstelt, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door hun
onrechtstreekse onderaannemer nog verschuldigd loon dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties verricht in
hun voordeel vanaf het ogenblik dat zij op de hoogte waren van voormeld feit. Het bewijs van dergelijke kennis
kan de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 24, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/11. [1 § 1. De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat zijn aannemer een of meerdere illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, is, buiten het kader van een onderaanneming, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het door zijn aannemer nog verschuldigd loon dat betrekking heeft op de
arbeidsprestaties verricht vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte was van voormeld feit en gepresteerd in het
kader van zijn overeenkomst met deze aannemer. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel 49/2 van het
Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn.
De opdrachtgever die op de hoogte is van het feit dat de na zijn aannemer rechtstreeks of onrechtstreeks
komende onderaannemer een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt, is, in
het kader van een onderaanneming, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het door voormelde
onderaannemer nog verschuldigd loon dat betrekking heeft op de arbeidsprestaties verricht in zijn voordeel
vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte was van voormeld feit. Het bewijs van dergelijke kennis kan de in artikel
49/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving zijn.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de opdrachtgever - natuurlijke persoon die activiteiten uitsluitend
voor privédoeleinden laat uitvoeren.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 25, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/12. [1 De gemelde werkgever plakt een afschrift van de in artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek
bedoelde schriftelijke kennisgeving aan op de plaats bedoeld in artikel 49/2, vierde lid, 3°.
De hoofdelijk aansprakelijke bedoeld in de artikelen 35/9 tot 35/11 plakt, op de plaats bedoeld in artikel 49/2 van
hetzelfde Wetboek, een afschrift van de ontvangen kennisgeving aan, indien de gemelde werkgever de
aanplakking bedoeld in het eerste lid niet heeft verricht.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 26, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
Art. 35/13.[1 Kunnen in de rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze afdeling aanleiding kan geven, in
recht optreden ter verdediging van de rechten van de in België illegaal verblijvende onderdaan van een derde land
die er tewerkgesteld is of was :
1° de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, bedoeld in artikel 3 van de wet van 5
december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
2° de representatieve vakorganisaties bedoeld in de wet van 19 december 1974 tot de regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
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3° de representatieve
diensten of instellingen waarop de wet van 19 december 1974 tot de regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel niet van toepassing is;
4° het [2 interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme]2 , alsook elke
andere door de Koning bepaalde instelling van openbaar nut en vereniging bedoeld door of krachtens artikel 8,
eerste lid, 4°, van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Het optreden van de organisaties, instellingen van openbaar nut en verenigingen laat het recht van de illegaal
verblijvende onderdaan van een derde land, bedoeld in het eerste lid, onverkort om zelf op te treden, zich bij een
vordering aan te sluiten of in het geding tussen te komen.
De organisaties, instellingen van openbaar nut en verenigingen, bedoeld in het eerste lid, mogen optreden
zonder een vorm van machtiging van de illegaal verblijvende onderdaan van een derde land.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2013-02-11/13, art. 27, 023; Inwerkingtreding : 04-03-2013>
(2)<W 2013-08-17/43, art. 10, 024; Inwerkingtreding : 15-03-2014>
HOOFDSTUK VII. - Toezicht
Art. 36. De werkgevers, met uitzondering van de door artikel 1, tweede lid, 2°, bedoelde personen, moeten zich
schikken naar de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van (het koninklijk besluit nr 5 van 23
oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten). <W 1998-02-13/32, art. 59, 009;
Inwerkingtreding : 01-03-1998>
De Koning kan het geheel of een deel van de bepalingen van (het voormelde koninklijk besluit nr 5 van 23
oktober 1978) en van de uitvoeringsbesluiten ervan toepasselijk maken op de door artikel 1, tweede lid, 2°,
bedoelde personen. <W 1998-02-13/32, art. 59, 009; Inwerkingtreding : 01-03-1998>
Art. 37.[1 De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan worden
opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde
bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie,
bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 47, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 38.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 39. (opgeheven) <W 1989-12-22/31, art. 205, 004; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
Art. 40. (opgeheven) <W 1989-12-22/31, art. 205, 004; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
Art. 41. Zullen door de keurders der maten en gewichten worden in beslag genomen en zullen worden
verbeurd verklaard en vernietigd, de valse maten en gewichten en alle valse meet- of weegtoestellen alsook de
gewichten, maten en toestellen die niet voldoen aan de eisen van deze wet.
Zullen door de ambtenaren voor de keuring of het toezicht aangesteld, worden in beslag genomen en
teruggegeven na het vonnis, de toestellen die geen andere onregelmatigheden dan het ontbreken der
keurmerken zouden vertonen.
HOOFDSTUK VIII. - Strafbepalingen.
Art. 42.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 43.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 44.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
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opgeheven]1

Art.
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 46.[1 opgeheven]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
HOOFDSTUK IX. _ Algemene bepalingen.
Art. 47. De nietigheid van de overeenkomst kan niet worden ingeroepen ten aanzien van loonaanspraken die
steunen op het verrichten van arbeid:
1° ingevolge een overeenkomst nietig wegens overtreding van bepalingen die de regels van de
arbeidsverhoudingen tot voorwerp hebben;
2° in speelzalen.
Art. 47bis.[1 Het loon wordt beschouwd als niet uitbetaald wanneer zulks is gebeurd met overtreding van de
bepalingen van de artikelen 4 tot 6, 11, tweede en derde lid, 13, 14, 16 en 17 en de besluiten genomen ter
uitvoering van die bepalingen.]1
---------(1)<W 2010-06-06/06, art. 10, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 47ter.(Inhoud van vorig Art. 47bis.) <W 16-3-1971, art. 61> Overeenkomstig artikel 119 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, kan
iedere werknemer bij het bevoegde rechtscollege een vordering instellen om het beginsel van gelijke beloning
voor mannelijke en vrouwelijke werknemers te doen toepassen.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2010-06-06/06, art. 10, 021; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
Art. 48. De bepaling van artikel 3 van deze wet doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 6 van de wet
van 27 november 1891 tot beteugeling der landloperij en der bedelarij.
Art. 49. <Wijzigingsbepalingen>.
Art. 50. <Wijzigingsbepaling>.
Art. 51. <Wijzigingsbepalingen>.
Art. 52. <Wijzigingsbepalingen>.
Art. 53. De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen om de tekst ervan in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van deze wet.
Art. 54. Opgeheven worden:
1° de wet van 16 augustus 1887 tot regeling van de uitbetaling der bezoldiging van de bij een
arbeidsovereenkomst verbonden werknemers,gewijzigd bij de wetten van 17 juni 1896,7 juni 1936 en 22 maart
1940,bij de besluitwet van 20 september 1945,bij de wet van 22 juni 1953 en bij het koninklijk besluit van 13
oktober 1953;
2° <Opheffingsbepaling>
3° de wet van 11 april 1896 houdende uitvoering van de wet van 16 augustus 1887,waarbij de betaling van de
lonen aan de werklieden wordt geregeld;
4° <Opheffingsbepaling>
5° de wet van 30 juli 1901 tot regeling van de berekening van de arbeid der werklieden,gewijzigd bij koninklijk
besluit van 15 maart 1954;
6° De wet van 21 ventôse jaar IX.
Art. 55. (.....) <W 21-11-1969, art. 70>
Art. 56. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand volgend op die gedurende welke zij in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Evenwel zijn de bepalingen van de hoofdstukken V en VI niet toepasselijk op de overdrachten met vaste datum
vóór de bekendmaking van deze wet.
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Arbeidsrelatiewet (print op 07/02/2020)
27 DECEMBER 2006. - Programmawet (I).
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-12-2006 en tekstbijwerking tot 20-062019)
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 28-12-2006 nummer : 2006021362 bladzijde : 75178
versie geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2006-12-27/30
Inwerkingtreding : 07-01-2007
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TITEL XIII. - Aard van de arbeidsrelaties.
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 328. Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder :
1° " wet van 27 juni 1969 " : wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
2° " koninklijk besluit nr. 38 " : koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen;
3° " wet van 29 juni 1981 " : wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers;
4° " instellingen van sociale zekerheid " : instellingen die belast zijn met de toepassing van de
wetgevingen inzake sociale zekerheid evenals alle diensten die belast zijn met de controle op deze
toepassing;
5° " arbeidsrelatie " : professionele samenwerking betreffende het presteren van arbeid door een partij
in de hoedanigheid van hetzij werknemer hetzij zelfstandige, waarbij moet worden verstaan :
a) onder " werknemer " : de persoon die er zich in een arbeidsovereenkomst toe verbindt, tegen
betaling van een loon, onder het gezag van de andere partij, de werkgever, arbeid te verrichten;
b) onder " zelfstandige " : de natuurlijke persoon die, een beroepsactiviteit uitoefent buiten de onder a)
bedoelde gezagsband en die niet verbonden is door een statuut.
HOOFDSTUK II. [1 - Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie.]1
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 329.[1 § 1. Er wordt een administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie ingesteld, met
meerdere kamers.
§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde kamers van de administratieve commissie zijn elk
samengesteld uit een gelijk aantal leden aangewezen op voorstel van de Minister die [2 het sociaal
statuut der zelfstandigen]2 onder zijn bevoegdheid heeft onder de personeelsleden van zijn administratie
of van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen enerzijds, en van leden
aangewezen op voorstel van de Ministers die Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder hun bevoegdheid
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hebben onder de personeelsleden van hun administraties of van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
anderzijds.
Elke kamer wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat.
§ 3. Geen enkel lid van de kamers mag de functie uitoefenen van ambtenaar die onder het gezag valt
van de Ministers die Sociale Zaken, [2 het sociaal statuut der zelfstandigen]2 en Werk in hun
bevoegdheden hebben, en die ermee wordt belast de naleving van de toepassing van de wetgevingen
inzake sociale zekerheid en arbeidsrecht te bewaken.
§ 4. De leden van de kamers worden door de Koning benoemd.
§ 5. De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de administratieve commissie.
§ 6. De administratieve commissie kan beslissen om deskundigen van de betrokken sector of sectoren
of van het betrokken beroep of beroepen te horen.]1
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
(2)<W 2019-05-07/07, art. 34, 036; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
Art. 330.
<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
HOOFDSTUK III. - Principes.
Art. 331. Zonder de openbare orde, de goede zeden en de dwingende wetten te kunnen overtreden,
kiezen de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie waarbij de effectieve uitvoering van de
overeenkomst moet overeenkomen met de aard van de arbeidsrelatie. Er moet voorrang worden
gegeven aan de kwalificatie die uit de feitelijke uitoefening blijkt indien deze de door de partijen gekozen
juridische kwalificatie uitsluit.
Art. 332.[1 Hetzij wanneer de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen naar voor brengt
die, beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten,
onverenigbaar zijn met de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven, hetzij
wanneer de kwalificatie die door de partijen aan de arbeidsrelatie wordt gegeven niet overeenstemt met
de aard van de arbeidsrelatie zoals deze wordt vermoed overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk V/1
en dit vermoeden niet wordt weerlegd, gebeurt er een herkwalificatie van de arbeidsrelatie en wordt er
een overeenstemmend stelsel van sociale zekerheid toegepast, zonder evenwel afbreuk te doen aan de
volgende bepalingen :
1) artikel 2, § 1, 1° en 3°, van de wet van 27 juni 1969, artikel 2, § 1, 1° en 3°, van de wet van 29 juni
1981 en artikel 3, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 38, alsook iedere bepaling die op basis van deze
bepalingen genomen werd;
2) in algemene zin, elke wettelijke of reglementaire bepaling die de uitoefening van een beroep of een
bepaalde activiteit in de hoedanigheid van zelfstandige of werknemer in de zin van deze wet oplegt of
onweerlegbaar vermoedt.]1
De elementen die in het eerste lid worden bedoeld, worden beoordeeld op basis van de algemene
criteria zoals gedefinieerd in artikel 333 en, desgevallend, van de specifieke criteria van juridische of
socio-economische aard die overeenkomstig de adviesprocedure van hoofdstuk V worden vastgesteld.
----------
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(1)<W 2012-08-25/07, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
HOOFDSTUK IV. - De algemene criteria.
Art. 333. § 1. De algemene criteria waarvan sprake in vorig artikel en die het mogelijk maken het
bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen zijn :
- de wil der partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt, voor zover deze laatste
overeenkomstig de bepalingen van artikel 331 wordt uitgevoerd;
- de vrijheid van organisatie van de werktijd;
- de vrijheid van organisatie van het werk;
- de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.
§ 2. Onverminderd de in artikel 332 beoogde bepalingen, kunnen de verplichtingen die inherent zijn aan
de uitoefening van een beroep en die door of krachtens een wet zijn opgelegd niet in overweging
genomen worden om de aard van een arbeidsrelatie te beoordelen.
§ 3. De volgende elementen zijn, op zichzelf genomen, niet bij machte om de arbeidsrelatie adequaat te
kwalificeren :
- de titel van de overeenkomst;
- de inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid;
- de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- de inschrijving bij de administratie van de BTW;
- de wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven.
HOOFDSTUK V. - De specifieke criteria.
Afdeling 1.
<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 334.§ 1. [1 § 1. De Koning kan een lijst opstellen met specifieke criteria die eigen zijn aan één of
meerdere sectoren, één of meerdere beroepen, één of meerdere categorieën van beroepen of één of
meerdere beroepsactiviteiten die Hij bepaalt. Deze lijst vult de criteria aan die in artikel 333 worden
beoogd.]1
§ 2. Deze specifieke criteria kunnen enkel bestaan uit elementen die al dan niet op het bestaan van een
gezag wijzen. Zij kunnen niet afwijken van de criteria bepaald in artikel 333 en moeten niet noodzakelijk
bestaan uit een van de elementen van § 3.
§ 3. Deze lijst met specifieke criteria kan onder meer volgende elementen van socio-economische en
juridische aard bevatten :
- verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen om de onderneming rendabel
te houden;
- de vaste en/of gewaarborgde bezoldiging;
- persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen middelen en persoonlijke en
substantiële deelname in de winsten en verliezen van de onderneming;
- de mogelijkheid personeel in dienst te nemen of zich te laten vervangen;
- zich manifesteren als onderneming ten overstaan van de medecontractant of van derden;
- in ruimtes en/of met materiaal werken die in eigen bezit zijn.
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§ 4. Ingeval van samenloop tussen criteria per sector, criteria per beroep, en/of criteria per
beroepscategorie hebben de laatstgenoemde voorrang op de vorige.
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Afdeling 2.
<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 335.[1 De Koning kan de Hem door artikel 334 toegekende bevoegdheid slechts uitoefenen na
advies van :
1) het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en
opsporingsdienst, zoals bepaald in artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek,
2) de bevoegde paritaire comités of subcomités. Dit advies wordt gegeven door de Nationale
Arbeidsraad wanneer verschillende paritaire comités bevoegd zijn. Bij ontstentenis van bevoegd of
werkend paritair comité of subcomité wordt dit advies gegeven door de Nationale Arbeidsraad,
3) de Hoge raad voor de zelfstandigen en de K.M.O., die zijn advies uitbrengt na raadpleging van de
betrokken sectoren en beroepen en als er een bestaat, de beroepsorde die of het beroepsinstituut dat
voor het betrokken beroep door de wet is aangesteld.
Deze drie organen verstrekken hun adviezen binnen vier maanden nadat het verzoek werd gedaan
door de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Sociale Zaken of de Minister bevoegd
voor [2 het sociaal statuut der zelfstandigen]2.
Indien binnen de gestelde termijn geen eensluidend en eenparig advies werd verstrekt, kan de Koning
voor de betrokken sector(en), beroep(en), categorie(ën) van beroepenof beroepsactiviteit(en), specifieke
criteria slechts bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad bepalen. ".
De in het tweede lid bedoelde ministers kunnen de in het eerste lid vermelde organen hetzij op hun
eigen initiatief hetzij op vraag van het bevoegde paritaire comité of subcomité, de Nationale
Arbeidsraad,de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. of van de organisaties die erin
vertegenwoordigd zijn,verzoeken hun adviezen te verstrekken.
Indien de bevoegde ministers gelijktijdig meerdere verzoeken ontvangen om een advies te vragen aan
de in het eerste lid vermelde organen, bepalen ze een kalender voor de indiening van de desbetreffende
adviesaanvragen.]1
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 7, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
(2)<W 2019-05-07/07, art. 34, 036; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
Afdeling 3.
<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 336.
<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Afdeling 4. <Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 337.

M&D Seminars

151

<Opgeheven bij W 2012-08-25/07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Hoofdstuk V/1. [1 Vermoeden betreffende de aard van de arbeidsrelatie.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-08-25/07, art. 8, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 337/1.[1 § 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in het raam van :
1° de uitoefening van de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde;
2° de uitoefening van de activiteit die erin bestaat om voor rekening van derden alle soorten
bewakings- en/of toezichtsdiensten uit te oefenen;
3° het vervoer van goederen en of personen voor rekening van derden, met uitzondering van de
ambulancediensten en het vervoer van personen met een handicap;
4° De activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de schoonmaak,
die nog niet beoogd worden in 1°.
§ 2. De in de eerste paragraaf bepaalde lijst kan door de Koning worden uitgebreid, nadat het advies
werd ingewonnen van :
1) het Directiecomité van het Federaal aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en
opsporingsdienst zoals bepaald in artikel 6 van het Sociaal Strafwetboek,
2) de bevoegde paritaire comités of subcomités. Dit advies wordt gegeven door de Nationale
Arbeidsraad wanneer verschillende paritaire comités bevoegd zijn. Bij ontstentenis van bevoegd of
werkend paritair comité of subcomité wordt dit advies gegeven door de Nationale Arbeidsraad,
3) de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., die zijn advies uitbrengt na raadpleging van de
betrokken sectoren en beroepen en als er een bestaat, de beroepsorde die of het beroepsinstituut dat
voor het betrokken beroep door de wet is aangesteld.
Deze drie organen verstrekken hun adviezen binnen vier maanden nadat het verzoek werd gedaan
door de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Sociale Zaken of de Minister bevoegd
voor [2 het sociaal statuut der zelfstandigen]2.
Indien binnen de gestelde termijn geen eensluidend eenparig advies werd verstrekt, kan de Koning de
betrokken sector(en), beroep(en), categorie(ën) van beroepen of beroepsactiviteit(en), slechts bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad onder de toepassing van dit hoofdstuk brengen.
De in het tweede lid bedoelde ministers kunnen de in het eerste lid vermelde organen hetzij op hun
eigen initiatief hetzij op vraag van het bevoegde paritaire comité of subcomité, de Nationale
Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O.of van de organisaties die erin
vertegenwoordigd zijn, verzoeken hun adviezen te verstrekken.
Indien de bevoegde ministers gelijktijdig meerdere verzoeken ontvangen om een advies te vragen aan
de in het eerste lid vermelde organen, bepalen ze een kalender voor de indiening van de desbetreffende
adviesaanvragen.
§ 3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de familiale arbeidsrelaties.
Wordt begrepen onder familiale arbeidsrelaties :
a) de arbeidsrelaties tussen bloedverwanten en aanverwanten tot de derde graad en tussen wettelijk
samenwonenden zoals bedoeld in de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke
samenwoning;
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b) de arbeidsrelaties tussen een vennootschap en een natuurlijk persoon, waarbij de natuurlijk persoon
een bloedverwant of aanverwant is tot de derde graad van, of wettelijk samenwoont met, hetzij degene
die alleen hetzij zij die samen, meer dan 50 procent van de aandelen bezitten van de bedoelde
vennootschap.]1
---------(1)<Ingevoegd bij W 2012-08-25/07, art. 9, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
(2)<W 2019-05-07/07, art. 35, 036; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
Art. 337/2. [1 § 1. De in artikel 337/1 bedoelde arbeidsrelaties, worden weerlegbaar vermoed een
arbeidsovereenkomst te zijn wanneer uit de analyse van de arbeidsrelatie blijkt dat meer dan de helft
van de hiernavolgende criteria zijn vervuld :
a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van diegene die de werkzaamheden
uitvoert, zoals dit onder meer het geval is :
- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in de onderneming met eigen
middelen, of,
- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de winsten en de verliezen van de
onderneming;
b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van
de onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;
c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming in hoofde van
diegene die de werkzaamheden uitvoert;
d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming in hoofde van diegene
die de werkzaamheden uitvoert, behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
e) de ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid;
f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van
de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert;
g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de
mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te
laten vervangen;
h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of
gewoonlijk voor één medecontractant werken;
i) in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is of werken met materiaal dat ter
beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant.
§ 2. Wanneer blijkt dat meer dan de helft van de criteria, vermeld in de eerste paragraaf niet zijn
vervuld, wordt de arbeidsrelatie, weerlegbaar vermoed een zelfstandigenovereenkomst te zijn.
Dit vermoeden kan worden weerlegd door alle middelen van recht, onder andere op basis van de in
deze wet bepaalde algemene criteria.
§ 3. De Koning kan volgens dezelfde procedure als deze bepaald in artikel 335, specifieke criteria
bepalen die eigen zijn aan één of meerdere sectoren, één of meerdere beroepen of één meerdere
categorieën van beroepenof één of meerdere beroepsactiviteiten die Hij bepaalt, en die de in de eerste
paragraaf bepaalde criteria vervangen of aanvullen.
Deze criteria dienen elementen te bevatten die verband houden met een socio-economische
afhankelijkheid of juridische ondergeschiktheid.]1
----------
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(1)<Ingevoegd bij W 2012-08-25/07, art. 10, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
HOOFDSTUK VI. [1 De beslissingen betreffende de kwalificatie van een arbeidsrelatie door de
administratieve commissie.]1
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 11, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 338.§ 1. [2 De kamers van de in artikel 329 bedoelde commissie hebben tot taak beslissingen te
nemen betreffende de kwalificatie van een bepaalde arbeidsrelatie. Deze beslissingen worden van kracht
voor een periode van drie jaar in de in § 2, tweede en derde lid, bedoelde gevallen.]2
§ 2. [2 Deze beslissingen worden genomen op gezamenlijk initiatief van het geheel van de partijen van
de arbeidsrelatie, wanneer de partijen de bevoegde kamer van de administratieve commissie binnen een
termijn van één jaar aanzoeken vanaf de inwerkingtreding van deze wet of van het in artikel 334, 337/1
of 337/2 bedoeld koninklijk besluit voor zover dit van toepassing is op de betrokken arbeidsrelatie.
Deze beslissingen kunnen eveneens worden genomen op initiatief van een enkele partij van de
arbeidsrelatie ingeval deze een beroepsactiviteit van zelfstandige start en een aanvraag ervoor doet bij
haar sociaal verzekeringsfonds zoals bedoeld bij artikel 20 van het Koninklijk besluit nr. 38, en dit hetzij
bij de aansluiting hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie.
Deze beslissingen kunnen ten slotte worden genomen op initiatief van elke partij bij een arbeidsrelatie
of beoogde arbeidsrelatie waarvan het statuut van werknemer of zelfstandige onzeker is en hierom
rechtstreeks de administratieve commissie verzoekt, hetzij voorafgaand aan de aanvang van de
arbeidsrelatie hetzij binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie.
In dit kader zullen de regels en de modaliteiten van de opdracht van de bij artikel 20 van het Koninklijk
Besluit nr. 38 bedoelde sociale verzekeringsfondsen door de Koning worden vastgesteld.]2
§ 3. Geen enkele beslissing kan worden gegeven :
1° wanneer op het ogenblik van de indiening van het verzoek de bevoegde diensten van de instellingen
van sociale zekerheid een onderzoek hebben geopend of een strafrechterlijk onderzoek betreffende de
aard van de arbeidsrelatie werd geopend;
2° wanneer de aard van de betrokken arbeidsrelatie bij een arbeidsrechtbank aanhangig werd gemaakt
of deze zich er reeds over uitgesproken heeft.
§ 4. Deze beslissingen zijn bindend voor de instellingen [2 die in de administratieve commissie
vertegenwoordigd zijn]2 evenals voor de sociaalverzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het
koninklijk besluit nr. 38, behalve :
1° wanneer de voorwaarden betreffende de uitvoering van de arbeidsrelatie en waarop de beslissing
werd gegrond, gewijzigd worden. In dit geval heeft de intrekking van de beslissing uitwerking vanaf de
dag van de wijziging van deze voorwaarden;
2° wanneer blijkt dat de elementen betreffende de kwalificatie van de arbeidsrelatie die door de
partijen werden verschaft op een onvolledige of onjuiste wijze werden verschaft. In dat geval wordt de
beslissing geacht nooit te hebben bestaan.
De instellingen van sociale zekerheid blijven er dus toe gemachtigd over te gaan tot een controle van
het behoud van de elementen die de beslissing van de administratieve kamer hebben gegrond.
§ 5. Er kan door de partijen binnen de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissingen via
aangetekend schrijven tegen deze beslissingen voor de arbeidsrechtbanken een beroep worden
aangetekend.
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De beslissing wordt definitief indien geen enkel beroep wordt aangetekend.
Deze rechtsvordering wordt begrepen in eerste aanleg, in beroep en in cassatie.
§ 6. De partij die een beslissing van [2 de bevoegde kamer van de administratieve commissie]2 onder de
door dit artikel voorziene voorwaarden heeft gekregen, kan een nieuwe beslissing van deze kamer
bekomen.
§ 7. [2 Ieder jaar stelt de administratieve commissie een verslag op met daarin haar rechtspraak.]2
---------(1)<W 2009-12-30/01, art. 46, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2009>
(2)<W 2012-08-25/07, art. 12, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 339.[1 Deze titel is van toepassing zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de soevereine
macht van hoven en rechtbanken om de aard van een welbepaalde arbeidsrelatie te beoordelen,
rekening houdende met algemene criteria, en, desgevallend de specifieke criteria en/of het in hoofdstuk
V/1 bepaalde vermoeden.
Wanneer een instelling van sociale zekerheid de aard van een arbeidsrelatie betwist, is zij ertoe
gehouden voorafgaand de rechtspraak van de administratieve commissie bedoeld in artikel 329 te
raadplegen.]1
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 13, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 340.§ 1. [1 In de hypotheses van herkwalificatie van de arbeidsrelatie, bedoeld bij § 6, zal de
rechtzetting van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen worden toegepast voor de periode die de
herkwalificatie voorafgaat sedert de inwerkingtreding, desgevallend, van het op de betrokken
arbeidsrelatie toepasselijke koninklijk besluit bedoeld in de artikelen 334, 337/1 en 337/2, rekening
houdende met de verjaringstermijn bepaald bij artikel 42 van de wet van 27 juni 1969 en bij artikel 16
van koninklijk besluit nr. 38.]1
§ 2. In geval van herkwalificatie tot verloonde arbeidsrelatie, in afwijking van de bepalingen van
hoofdstuk IV van de wet van 27 juni 1969, en onverminderd de toepassing van het stelsel van sociale
zekerheid der loontrekkenden, zal de rechtzetting enkel de bijdragen als dusdanig betreffen, met
uitzondering van de verhogingen, intresten en andere kosten of sancties voorzien bij hoofdstuk IV van
voornoemde wet, en mits afhouding van de tijdens die periode aan de inninginstelling van de sociale
zekerheidsbijdragen der zelfstandigen verschuldigde bijdragen.
Zo ook blijven in deze hypotheses de gedurende de periode die de herkwalificatie voorafgaat aan de
inninginstelling van de sociale zekerheidsbijdragen der zelfstandigen verschuldigde bijdragen verworven
en zullen die door de werker niet teruggevorderd kunnen worden wiens statuut hergekwalificeerd is.
Onverminderd de loonbarema's zal de maandelijkse bezoldiging van de werknemer, zonder
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid en vóór aftrek van de bedrijfsvoorheffing geacht worden
gelijk te zijn aan het maandelijks gemiddelde van de inkomsten toegekend als zelfstandige en
verminderd met het maandelijks gemiddelde van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd aan de
inninginstelling van de sociale zekerheidsbijdragen der zelfstandigen.
§ 3. In geval van herkwalificatie tot zelfstandige arbeidsrelatie, in afwijking van de bepalingen van het
koninklijk besluit nr. 38 en onverminderd de toepassing van het stelsel van sociale zekerheid der
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zelfstandigen, zal de rechtzetting enkel de bijdragen als dusdanig betreffen, met uitzondering van de
verhogingen en intresten en mits afhouding van de tijdens deze periode aan de Rijksdienst voor sociale
zekerheid der werknemers verschuldigde persoonlijke bijdragen.
Zo ook blijven in deze hypotheses de gedurende de periode die de herkwalificatie voorafgaat aan de
Rijksdienst voor sociale zekerheid der werknemers verschuldigde persoonlijke bijdragen verworven en
kunnen deze niet door de werker wiens arbeidsrelatie hergekwalificeerd werd noch door zijn vroegere
werkgever teruggevorderd worden.
§ 4. Jaarlijks en voor de eerste keer tijdens het jaar volgend op het jaar van inwerkingtreding van dit
artikel, stellen de RSZ-globaal beheer en het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der
zelfstandigen gezamenlijk een globale afrekening op. Het bedrag van deze afrekening wordt van het ene
globaal beheer naar het andere overgedragen vóór het einde van het jaar waarvan de afrekening wordt
opgemaakt.
De in vorig lid bedoelde afrekening berust op volgende principes : de door de werker verschuldigde
bijdragen voor de periode die voorafgaat aan de herkwalificatie van zijn arbeidsrelatie moeten aan het
andere globaal beheer overgemaakt worden, verminderd met het bedrag van de effectief aan de werker
toegekende sociale prestaties voor dezelfde periode.
De Koning bepaalt de berekeningswijze en de nadere regels voor de vaststelling van deze globale
afrekening.
§ 5. In de hypotheses van herkwalificatie van de arbeidsrelatie bedoeld in § 6 is geen enkele strafsanctie
van toepassing.
§ 6. De bij dit artikel bedoelde hypotheses zijn de volgende :
- vrijwillige aansluiting van de werkgever bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid wanneer deze
aansluiting plaatsgrijpt ten laatste bij het verstrijken van de termijn van zes maanden vanaf de
inwerkingtreding van deze wet [1 of van het op de betrokken arbeidsrelatie toepasselijke koninklijk
besluit bedoeld in de artikelen 334, 337/1 en 337/2]1;
- aanzoek van de bevoegde kamer van de administratieve afdeling door alle partijen van de
arbeidsrelatie onder de voorwaarden bepaald bij artikel 338, § 2, eerste lid, wanneer de partijen zich
binnen een termijn van 6 maanden naar de uitgebrachte beslissing schikken.
---------(1)<W 2012-08-25/07, art. 14, 015; Inwerkingtreding : 21-09-2012>
Art. 341. Wanneer de Commissie, in het bij artikel 338, § 2, tweede lid, bedoelde geval, vaststelt dat er
geen overeenstemming is tussen een arbeidsrelatie en de kwalificatie die door de partijen aan de
arbeidsrelatie wordt gegeven, geldt de herkwalificatie slechts voor de toekomst.
Art. 342. Deze titel zal twee jaar na haar inwerkingtreding het voorwerp uitmaken van een evaluatie
door de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote
Ondernemingen.
HOOFDSTUK VIII. - Inwerkingtreding.
Art. 343.Deze titel treedt in werking op de eerste dag van de maand na de maand waarin zij in het
Belgisch Staatsblad is verschenen, [2 met uitzondering van de artikelen 329, 337/2 § 1 en 2, 338, 339, 341
die in werking treden op 1 januari 2013]2.
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[2 De Koning kan voor de artikelen 329, 337/2 §§ 1 en 2, 338, 339, 341 een datum van inwerkingtreding
bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.]2
---------(1)<W 2011-07-04/03, art. 23, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
(2)<W 2012-08-25/07, art. 15, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des
mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en
séjour illégal.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en
maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen
van derde landen.

Art. 3. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

Gegeven te Brussel, 23 april 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Note

Nota

(1) Référence au Moniteur belge :
Arrêté royal du 5 mars 1986, Moniteur belge du 21 mars 1986.

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Koninklijk besluit van 5 maart 1986, Belgisch Staatsblad van
21 maart 1986.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/201567]
29 AVRIL 2013. — Arrêté royal pris en exécution de l’article 337/2, § 3,
de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la
nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé
par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière et son cocontractant (1)

[2013/201567]
29 APRIL 2013. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2,
§ 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de
aard van de arbeidsrelatie tussen een bewakingsagent bedoeld bij
de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid en zijn medecontractant (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’article 337/2, § 3,
inséré par la loi du 25 août 2012;
Vu l’avis de la commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance (CP 317), donné le 8 janvier 2013;
Vu l’avis du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation du
Service d’information et de recherche sociale, donné le 21 janvier 2013;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 337/2,
§ 3, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012;
Gelet op het advies van het paritair comité voor de bewakings- en/of
toezichtsdiensten (PC 317), gegeven op 8 januari 2013;
Gelet op het advies van het Directiecomité van het Federaal
aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst,
gegeven op 21 januari 2013;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
K.M.O.’s, gegeven op 21 maart 2013;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
22 januari 2013;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 1 februari 2013;
Gelet op advies 52.843/1 van de Raad van State, gegeven op
6 maart 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale
Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk en de
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude,

Vu l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 21 mars 2013;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2013;
Vu l’avis 52.843/1 du Conseil d’Etat, donné le 6 mars 2013 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires
sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l’Emploi et
du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1 . § 1 . Pour l’application du présent arrêté, il faut
entendre par « l’agent de gardiennage », l’agent de gardiennage visé
par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden
verstaan onder « de bewakingsagent » de bewakingsagent bedoeld bij
de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid.

§ 2. Le présent arrêté s’applique à la relation de travail existant entre
un agent de gardiennage et son cocontractant.

§ 2. Dit besluit is van toepassing op de arbeidsrelatie die bestaat
tussen een bewakingsagent en zijn medecontractant.

Art. 2. Les critères visés à l’article 337/2, § 1er, de la loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :

Art. 2. De criteria bedoeld in artikel 337/2, § 1, van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden vervangen als volgt :

a) défaut, dans le chef de l’agent de gardiennage, d’un quelconque
risque financier ou économique, comme c’est notamment le cas :

a) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enig financieel
of economisch risico, zoals dit onder meer het geval is :

- à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise
avec du capital propre, ou,

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in
de onderneming met eigen middelen, of,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains
et les pertes de l’entreprise;

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de
winsten en de verliezen van de onderneming;

b) défaut dans le chef de l’agent de gardiennage, de responsabilité et
de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise;

b) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van
de onderneming;

c) défaut, dans le chef de l’agent de gardiennage, de tout pouvoir de
décision concernant la politique d’achat de l’entreprise;

c) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van enige
beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming;

M&D Seminars

27454

162
MONITEUR BELGE — 14.05.2013 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD

d) défaut, dans le chef de l’agent de gardiennage, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés, ou de participation dans l’identification des
clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats
commerciaux de gardiennage;

d) ontstentenis, in hoofde van de bewakingsagent, van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming, behoudens wanneer de
prijzen wettelijk zijn vastgelegd, of van inspraak in identificeren van
potentiële klanten en in onderhandelen en afsluiten van commerciële
bewakingsopdrachten;

e) défaut d’une obligation de résultats concernant le travail convenu;

e) ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid;

ou absence, dans le chef de l’agent de gardiennage, d’accès direct à
l’information relative au site du client à surveiller;

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van rechtstreekse
toegang tot informatie aangaande de te bewaken site van de klant;

ou absence, dans le chef de l’agent de gardiennage, de rédaction de
planning propre et d’organisation propre du travail;

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van opmaak van
de eigen planning en van de eigen arbeidsorganisatie;

ou absence, dans le chef de l’agent de gardiennage, de détermination
du lieu de travail;

of afwezigheid, in hoofde van de bewakingsagent, van bepaling van
de plaats van tewerkstelling;

ou soumission de l’agent de gardiennage à un système de pointage;

of onderworpen zijn van de bewakingsagent aan een systeem van
tijdsregistratie;

ou soumission de l’agent de gardiennage au contrôle de supérieurs
hiérarchiques;

of onderworpen zijn van de bewakingsagent aan controle door
hiërarchische oversten;

f) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soient les
résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le
chef de l’agent de gardiennage;

f) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de
bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door de
bewakingsagent;

g) ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du
personnel ou de se faire remplacer sans autorisation pour l’exécution
du travail convenu;

g) het zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven
personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering
van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten
vervangen zonder toestemming;

h) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres
personnes ou travailler principalement ou habituellement pour un seul
cocontractant;

h) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van
andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;

i) travailler avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti
par le cocontractant;

i) werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant;

ou travailler avec des moyens de communication dont l’agent de
gardiennage n’est pas propriétaire ou locataire;

of werken met communicatiemiddelen waarvan de bewakingsagent
geen eigenaar of huurder is;

ou travailler avec un uniforme portant le logo de l’entreprise du
cocontractant;

of werken met een uniform met het bedrijfslogo van de medecontractant;

ou travailler avec une carte d’identification S.P.F. Intérieur sur
laquelle le nom du cocontractant est mentionné.

of werken met een identificatiekaart F.O.D. BIZA waarop de naam
van de medecontractant vermeld is.

Art. 3. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales
dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses
attributions et le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zaken,
de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor
Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2013.

Gegeven te Brussel, 29 april 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Premier Ministre,
M. E. DI RUPO

De Eerste Minister,
De heer E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE

De Minister van Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Le Secrétaire d’Etat à la Lutte
contre la Fraude sociale et fiscale,
M. J. CROMBEZ

De Staatssecretaris voor de Bestrijding
van de Sociale en de Fiscale Fraude,
De heer J. CROMBEZ

Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

Nota
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.
Wet van 25 augustus 2012, Belgisch Staatsblad van 11 september 2012.
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la nomination
des membres de la Commission paritaire pour les grossistesrépartiteurs de médicaments.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming
van de leden van het Paritair Comité voor de groothandelaarsverdelers in geneesmiddelen.

Art. 3. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 mei 2013.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Note

Nota

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 novembre 1976, Moniteur belge du 14 décembre 1976.

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 10 november 1976, Belgisch Staatsblad van
14 december 1976.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/203502]
20 JUIN 2013. — Arrêté royal pris en exécution de certaines
dispositions de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui
concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le
cadre de l’exécution des activités qui ressortent du champ d’application de la commission paritaire de l’agriculture ou de la
commission paritaire pour les entreprises horticoles (1)

[2013/203502]
20 JUNI 2013. — Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige
bepalingen van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat
betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van
de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor de landbouw of van het
paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 337/1, § 2,
et 337/2, § 3, insérés par la loi du 25 août 2012;
Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2013;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikelen 337/1, § 2, en 337/2, § 3, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
4 maart 2013;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
K.M.O.’s, gegeven op 18 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair comité voor de landbouw
(P.C. 144), gegeven op 19 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
(P.C. 145), gegeven op 19 maart 2013;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 21 maart 2013;
Gelet op het advies van het Directiecomité van het Federaal
aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst,
gegeven op 22 maart 2013;
Gelet op advies 53.278/1 van de Raad van State, gegeven op
29 mei 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale
Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk en de
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Vu l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 18 mars 2013;
Vu l’avis de la commission paritaire de l’agriculture (C.P. 144), donné
le 19 mars 2013;
Vu l’avis de la commission paritaire pour les entreprises horticoles
(C.P. 145), donné le 19 mars 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2013;
Vu l’avis du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation du
Service d’information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;
Vu l’avis 53.278/1 du Conseil d’Etat, donné le 29 mai 2013 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires
sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l’Emploi et
du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de
l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

er

Article 1 . § 1 . Le présent arrêté s’applique aux relations de travail
qui se situent dans le cadre de l’exécution des activités effectuées par
les entreprises agricoles, à savoir :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. Dit besluit is van toepassing op de arbeidsrelaties die
bestaan in het kader van de uitoefening van werkzaamheden die
worden verricht door landbouwondernemingen, te weten :

- les cultures herbagères et vergers pâturés;

- de grasteelt en weideboomgaarden;

- la culture et le séchage du tabac;

- de tabaksteelt en -drogerij;

- la culture et le séchage du houblon;

- de hopteelt en -drogerij;

- la culture des plantes médicinales;

- de teelt van geneeskrachtige kruiden;

- la culture de betteraves sucrières;

- de teelt van suikerbieten;

- la culture de chicorée à café;

- de teelt van cichoreiwortels;

- la culture de semences agricoles et de plants de pommes de terre;

- de teelt van landbouwzaad en pootaardappelen;

- la culture d’osier;

- de teelt van teenwilg;

- l’élevage;

- de fokkerij;

- l’aviculture;

- de pluimveeteelt;
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- l’apiculture;

- de bijenteelt;

- la pisciculture;

- de visteelt;

- la mytiliculture;

- de mosselteelt;

- l’ostréiculture;

- de oesterteelt;

- l’insémination artificielle;

- de kunstmatige bevruchting;

- l’entretien et les soins de chevaux, la location de boxes pour
chevaux, d’écuries et l’entretien de ceux-ci, donner des instructions
concernant l’équitation, à l’exception des activités relevant de la
compétence de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière;

- het onderhouden en verzorgen van paarden, het verhuren van
paardenboxen, stallingen en het onderhoud ervan, het geven van
instructies in verband met paardrijden, met uitzondering van de
activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair
Comité voor het hotelbedrijf;

- les services de remplacement à l’exploitation agricole agréés par
l’autorité compétente.

- de door de bevoegde overheid erkende diensten voor bedrijfsverzorging in de landbouw.

Le présent arrêté s’applique aussi aux relations de travail qui se
situent dans le cadre de l’exécution des activités effectuées par les
entreprises horticoles, à savoir :

Dit besluit is ook van toepassing op de arbeidsrelaties die bestaan in
het kader van de uitoefening van werkzaamheden die worden verricht
door tuinbouwondernemingen, te weten :

- la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que
celles du witloof et des champignons;

- de groententeelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals de
witloof- en paddestoelenteelt;

- la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la
viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises;

- de fruitteelt, met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-,
perziken- en aardbeienteelt;

- la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris
toutes les spécialités;

- de bloemen- en sierplantenteelt, alle specialiteiten inbegrepen;

- les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes
d’ornement;

- de boomkwekerij, met inbegrip van de rozen en sierheesterteelt;

- la culture de semences horticoles;

- de teelt van de tuinbouwzaden;

- l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sports,
domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les
cimetières de militaires étrangers en Belgique;

- het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen met inbegrip van
begraafplaatsen van vreemde militairen in België;

- l’implantation et/ou l’entretien en régie de parcs, jardins, plaines
de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers
de l’entreprise sont occupés principalement à ces activités;

- het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken,
tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de
werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten
zijn tewerkgesteld;

- les recherches relatives à la production horticole et l’organisation
de l’information dans le secteur horticole;

- het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en
organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector;

- les entreprises dont l’activité principale est le triage de produits
horticoles;

- de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het
sorteren van tuinbouwproducten;

- la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol.

- de productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende
producten.

En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture
des plantes ornementales, on entend par la culture entre autres les
actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer,
multiplier in vitro ou d’une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir,
étêter, ainsi que l’exécution de tous les autres travaux ou actions
similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu’aux plantes
que l’on cultive entièrement ou principalement soi-même (c’est-à-dire
des plants qui au moment de l’achat ont déjà évolué dans une certaine
mesure.

Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft,
wordt onder telen onder meer verstaan : het zaaien, planten, verspenen,
oppotten, verpotten, stekken, in vitro of anderszins vermeerderen,
bemesten, forceren, in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van
alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen,
stekken, plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of
hoofdzakelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van
inkoop reeds een zekere ontwikkeling doormaakte).

§ 2. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par
« l’entreprise », l’entreprise qui exécute les travaux ou l’entreprise qui
exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les travaux
dispose de parts. Cette définition n’est pas applicable au critère visé
à l’article 3, g).

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder
« de onderneming » de onderneming die de werken uitvoert of de
onderneming die de werken uitvoert en waarin de persoon die de
werken uitvoert aandelen bezit. Deze definitie is niet van toepassing op
het in artikel 3, g) bedoelde criterium.

Art. 2. La liste prévue à l’article 337/1, § 1er, de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006 est élargie aux activités visées à l’article 1er.

Art. 2. De in artikel 337/1, § 1, van de programmawet (I) van
27 december 2006 bepaalde lijst wordt uitgebreid tot de in artikel 1
bedoelde activiteiten.

Art. 3. Les critères visés à l’article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I)
du 27 décembre 2006 sont remplacés comme suit :

Art. 3. De criteria bedoeld in artikel 337/2, § 1, van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden vervangen als volgt :

a) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque
risque financier ou économique, comme c’est notamment le cas :

a) ontstentenis van enig financieel of economisch risico in hoofde van
diegene die de werkzaamheden uitvoert, zoals dit onder meer het geval
is :

- à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise
avec du capital propre, ou,

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in
de onderneming met eigen middelen, of,

- à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains
et les pertes de l’entreprise;

- bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in de
winsten en de verliezen van de onderneming;

b) défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité
et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de
l’entreprise;

b) ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming in hoofde van
diegene die de werkzaamheden uitvoert;

c) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de
décision concernant la politique d’achat de l’entreprise;

c) ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert;

d) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de
décision concernant la politique des prix de l’entreprise, sauf si les prix
sont légalement fixés;

d) ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de
onderneming in hoofde van diegene die de werkzaamheden uitvoert,
behoudens wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
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e) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soit le
volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux;

e) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de
omvang van de prestaties geleverd door diegene die de werkzaamheden uitvoert;

f) ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel propre ou de
se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu;

f) het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het
overeengekomen werk eigen personeel aan te werven of zich te laten
vervangen;

g) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres
personnes, comme c’est notamment le cas lorsqu’il n’est pas fait usage
d’un logo ou d’un nom d’entreprise propre, ou travailler principalement ou habituellement pour un seul et même cocontractant;

g) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van
andere personen, zoals dit onder meer het geval is wanneer geen
gebruik wordt gemaakt van een logo of een eigen bedrijfsnaam, of
hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één en dezelfde medecontractant
werken;

h) travailler exclusivement ou principalement avec du matériel ou
des moyens de transport mis à disposition, financé ou garanti par le
cocontractant;

h) uitsluitend of hoofdzakelijk werken met materiaal of vervoermiddelen, ter beschikking gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de
medecontractant;

i) l’absence d’autonomie de l’exécutant des travaux, vis-à-vis du
cocontractant, en ce qui concerne son logement;

i) het ontbreken van onafhankelijkheid van diegene die de werkzaamheden uitvoert, ten overstaan van de medecontractant wat betreft zijn
logies;

j) travailler sur les mêmes lieux que les travailleurs du cocontractant,
exécuter les mêmes travaux qu’eux et ne pas disposer d’une connaissance professionnelle spécialisée nécessaire à l’exécution des travaux.

j) werken op dezelfde plaatsen als de werknemers van de medecontractant, uitvoeren van dezelfde werkzaamheden als hen en niet
beschikken over een gespecialiseerde beroepskennis nodig voor de
uitvoering van de werkzaamheden.

Art. 4. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions
et le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 4. De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zaken,
de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor
Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2013.

Gegeven te Brussel, 20 juni 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE

De Minister van Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
De Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude,
J. CROMBEZ

Note

Nota

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.
Wet van 25 augustus 2012, Belgisch Staatsblad van 11 september 2012.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/203803]
24 JUIN 2013. — Arrêté royal modifiant, suite entre autres, à
l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne,
l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (1)

[2013/203803]
24 JUNI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de
Europese Unie van de Republiek Kroatië (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs
étrangers, les articles 7 et 8, § 1er;
Vu l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du
30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, artikelen 7 en 8, § 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering
van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers;
Overwegende dat de wet van 17 februari 2013 houdende instemming
met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije,
de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het
Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek
Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek
Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de

Considérant que la loi du 17 février 2013 portant assentiment du
Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la
République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale
d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le
Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République
italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la
République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la
République d’Autriche, la République de Pologne, la République
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2013/203501]
7 JUIN 2013. — Arrêté royal pris en exécution de l’article 337/2, § 3, de
la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la
nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de
l’exécution de certains travaux immobiliers (1)

[2013/203501]
7 JUNI 2013. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 337/2,
§ 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de
aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de
uitoefening van sommige onroerende werkzaamheden (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l’article 337/2, § 3,
inséré par la loi du 25 août 2012;
Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2013;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 337/2,
§ 3, ingevoegd bij de wet van 25 augustus 2012;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
4 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair comité voor de stoffering en de
houtbewerking (PC 126), gegeven op 6 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair comité voor het bouwbedrijf
(PC 124), gegeven op 14 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair comité voor de metaal-, machineen elektrische bouw (PC 111), gegeven op 18 maart 2013;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
K.M.O.’s, gegeven op 18 maart 2013;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 21 maart 2013;
Gelet op het advies van het Directiecomité van het Federaal
aansturingsbureau van de sociale inlichtingen en opsporingsdienst,
gegeven op 22 maart 2013;
Gelet op het advies van het paritair subcomité voor de elektriciens :
installatie en distributie (PSC 149.01), gegeven op 27 maart 2013;
Gelet op advies 53.296/1 van de Raad van State, gegeven op
30 mei 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale
Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Werk en de
Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude en op
het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Vu l’avis de la commission paritaire de l’ameublement et de
l’industrie transformatrice du bois (CP 126), donné le 6 mars 2013;
Vu l’avis de la commission paritaire de la construction (CP 124),
donné le 14 mars 2013;
Vu l’avis de la commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique (CP 111), donné le 18 mars 2013;
Vu l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 18 mars 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2013;
Vu l’avis du Comité de direction du Bureau fédéral d’orientation
du Service d’information et de recherche sociale, donné le 22 mars 2013;
Vu l’avis de la sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01), donné le 27 mars 2013;
Vu l’avis 53.296/1 du Conseil d’Etat, donné le 30 mai 2013 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires
sociales, de la Ministre des Indépendants, de la Ministre de l’Emploi et
du Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de
l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
er

er

Article 1 . § 1 . Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre
par :
1o « la loi » : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
o

Nous avons arrêté et arrêtons :
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden
verstaan onder :
1o « de wet » : de programmawet (I) van 27 december 2006;

2 « l’entreprise » : l’entreprise qui exécute les travaux ou l’entreprise
qui exécute les travaux et dans laquelle la personne qui exécute les
travaux dispose de parts.

2o « de onderneming » : de onderneming die de werken uitvoert of
de onderneming die de werken uitvoert en waarin de persoon die de
werken uitvoert aandelen bezit.

§ 2. Le présent arrêté s’applique aux relations de travail ayant pour
objet l’une des activités énumérées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal
no 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que cette activité
entre aussi dans le champ d’application de l’une des dispositions
suivantes :

§ 2. Dit besluit is van toepassing op de arbeidsrelaties die betrekking
hebben op één van de activiteiten opgesomd in artikel 20, § 2, van het
koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de
regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde
waarde, voor zover deze activiteit ook binnen het toepassingsgebied
van één van de volgende bepalingen vallen :

1o l’article 1er de l’arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la
Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence;

1o artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting
en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het
Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

2o l’article 1er de l’arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la
Commission paritaire de la construction, fixant sa dénomination et sa
compétence et en fixant le nombre de membres;

2o artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting
en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het
Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal
leden ervan;

3o l’article 1er, § 1er, 1), de l’arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant
certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur
compétence et en fixant leur nombre de membres;

3o artikel 1, § 1, 1), van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot
oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid
van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden
ervan;

4o l’article 1er, 1), de l’arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des
sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions
métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur
compétence et en fixant leur nombre de membres.

4o artikel 1, 1), van het koninklijk besluit van 13 maart 1985 tot
oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid
van paritaire subcomités voor de sectors die aan de metaal-, machineen elektrische bouw verwant zijn en tot vaststelling van het aantal
leden ervan.

Art. 2. Les critères visés à l’article 337/2, § 1er, de la loi sont remplacés
comme suit :

Art. 2. De criteria bedoeld in artikel 337/2, § 1, van de wet worden
vervangen als volgt :

a) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, d’un quelconque
risque financier ou économique, comme c’est notamment le cas :

a) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden
uitvoert, van enig financieel of economisch risico, zoals dit onder meer
het geval is :

1o à défaut d’investissement personnel et substantiel dans l’entreprise avec du capital propre, ou,

1o bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële investering in
de onderneming met eigen middelen, of,

2o à défaut de participation personnelle et substantielle dans les
gains et les pertes de l’entreprise, ou,

2o bij ontstentenis van een persoonlijke en substantiële deelname in
de winsten en de verliezen van de onderneming, of,
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3o à défaut de responsabilité personnelle, autre que portant sur un
dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle, appréciée le cas
échéant notamment en fonction du cahier des charges ou de tout autre
engagement, vis-à-vis des travaux réalisés;

3o bij ontstentenis van persoonlijke aansprakelijkheid, die geen
betrekking heeft op bedrog, een zware fout of een lichte gewoonlijke
fout, in voorkomend geval met name beoordeeld in functie van het
bestek of van iedere andere verbintenis ten aanzien de gerealiseerde
werken;

b) défaut dans le chef de l’exécutant des travaux, de responsabilité et
de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise, comme c’est notamment le cas en ce qui concerne les dépenses,
recettes, investissements ou affectation des moyens, propres ou non,
de l’entreprise;

b) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden
uitvoert, van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de
financiële middelen van de onderneming, zoals dit onder meer het
geval is inzake de uitgaven, ontvangsten, investeringen of aanwending
van de al dan niet eigen middelen van de onderneming;

c) défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux, de pouvoir de
décision concernant la politique d’achat et des prix de l’entreprise ou
de liberté dans l’identification des clients potentiels, la négociation
ou la conclusion de contrats;

c) ontstentenis, in hoofde van diegene die de werkzaamheden
uitvoert, van beslissingsmacht over het aankoop- en prijsbeleid van de
onderneming of van vrijheid in het identificeren van mogelijke klanten,
het onderhandelen of het afsluiten van contracten;

d) la garantie du paiement d’une indemnité fixe quel que soient les
résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans
le chef de l’exécutant des travaux. Pour l’application de ce critère, il ne
doit pas être tenu compte des avances fixes relatives à l’acquisition de
matériaux ou matières premières;

d) de garantie op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de
bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties geleverd door
diegene die de werkzaamheden uitvoert. Voor de toepassing van dit
criterium mag geen rekening gehouden worden met vaste voorschotten
om materiaal en grondstoffen aan te kopen;

e) ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire
remplacer pour l’exécution du travail convenu;

e) het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het
overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten
vervangen;

f) ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son cocontractant, comme c’est notamment le cas lorsqu’il
n’est pas fait usage de certains éléments visibles caractérisant l’entreprise, tels des logos, lettrages sur véhicules, panneaux d’affichage ou
slogans publicitaires;

f) het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van
andere personen of van zijn medecontractant, zoals met name het geval
is wanneer geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde zichtbare
elementen die kenmerkend zijn voor de onderneming, zoals logo’s,
belettering op voertuigen, uithangborden of publicitaire slogans;

g) travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant;

g) werken hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant;

h) travailler dans des locaux situés hors chantier ou avec du matériel
dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire, comme c’est notamment
le cas lorsqu’il est travaillé dans des locaux affectés à des fins
d’entreposage ou d’atelier ou avec des véhicules, matériel ou outillage
dont l’exécutant des travaux n’est pas le propriétaire, qu’il n’a pas pris
en leasing ou qui ont été mis à sa disposition par le cocontractant;

h) werken in ruimtes die zich buiten de werf bevinden of met
materiaal waarvan men geen eigenaar of huurder is, zoals met name
het geval is wanneer gewerkt wordt in ruimtes die aangewend worden
als opslag- of werkplaats, of met voertuigen, materieel of gereedschap
waarvan de uitvoerder van de werken geen eigenaar is, die hij niet
heeft geleased of die hem door de medecontractant werden ter
beschikking gesteld;

i) ne pas travailler de manière autonome vis-à-vis des équipes de
travail du cocontractant ou de l’entreprise au sein de laquelle l’exécutant des travaux a la qualité d’associé actif.

i) niet onafhankelijk werken ten overstaan van de werkploegen van
de medecontractant of van de onderneming waarin de uitvoerder van
de werken de hoedanigheid van werkende vennoot heeft.

Art. 3. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans
ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions
et le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Sociale Zaken,
de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de minister bevoegd voor
Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2013.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2013.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE

De Minister van Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
De Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude,
J. CROMBEZ

Note

Nota

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.
Wet van 25 augustus 2012, Belgisch Staatsblad van 11 september 2012.
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C.14.0448.F/1

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.14.0448.F
EUROPEAN SOCIETY FOR RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY, en
abrégé ESTRO, association internationale sans but lucratif, dont le siège est
établi à Woluwe-Saint-Lambert, rue Martin V, 40,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,

contre

EQUAL-ESTRO, société de droit français, dont le siège est établi à Neuillysur-Seine (France), rue Louis Philippe, 20,
défenderesse en cassation,
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représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de
domicile.

I.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril 2014

par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le 28 janvier 2016, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Jean
Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II.

Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-

article 149 de la Constitution ;

-

article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles, approuvée par l’article 1er de la loi
du 14 juillet 1987, et en tant que de besoin, l’article 1er de cette loi
d’approbation ;
-

articles 6, 1108, 1128, 1131, 1133, 1213, 1214, 1216, 1304 à 1314

et 1338 du Code civil ;
-

articles 31, 32, 33 et 39 à 44 de la loi du 24 juillet 1987 sur le

travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d’utilisateurs, dans sa version en vigueur de janvier à juin 2009,
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telle que modifiée par les lois des 13 février 1998, 24 février 1999 et 12 août
2000, avant sa modification par les lois des 6 juin 2010 et 27 décembre 2012 ;
-

principe général du droit suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans

cause aux dépens d’autrui ;
-

principe général du droit ‘jura novit curia’ relatif à l’office du

juge.

Décisions et motifs critiqués

L’arrêt attaqué reçoit l’appel principal de la défenderesse, déclare
l’appel principal fondé, réforme le jugement du premier juge sauf en ce qu’il a
dit la demande recevable et déclare la demande originaire non fondée,
spécialement en tant qu’elle tendait au paiement par la défenderesse à la
demanderesse de la somme de 217.640,35 euros correspondant au coût
salarial du personnel de la demanderesse mis à la disposition de la
défenderesse pour la période de janvier à juin 2009.
Cette décision est fondée sur l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué
tenus pour être ici expressément reproduits et plus spécialement sur les motifs
suivants :
« [La défenderesse] et Equal Qair contestent être redevables de la
facture de 217.640 euros dont le montant a été accordé par les premiers juges,
au motif qu’elle concerne la mise à disposition de travailleurs au mépris de la
loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise
des travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
L’article 31, § 1er, alinéa 1er, de cette loi entend par ‘mise à disposition
de travailleurs’, ‘l’activité exercée […] par une personne physique ou morale
qui consiste à mettre des travailleurs qu’elle a engagés à la disposition de tiers
qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de
l’autorité appartenant normalement à l’employeur’.
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En l’espèce, il n’est pas contesté que [la demanderesse] a détaché
plusieurs employés pour accomplir divers services au profit de [la
défenderesse].
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, au moins une partie
de l’autorité et du contrôle sur les membres du personnel qu’elle mettait à la
disposition de [la défenderesse] était exercée directement par cette dernière.
Ce pouvoir d’autorité et de contrôle exercé par [la défenderesse]
résulte notamment des éléments suivants :
•

M. H., executive director de [la défenderesse] avait un pouvoir de

direction sur le personnel de [la demanderesse] ;
M. H. était employé par [la défenderesse] en qualité de directeur
exécutif.
Il n’a jamais été au service de [la demanderesse].
Il dirigeait l’organisation pratique du travail des employés mis à
disposition, déterminait leur temps de travail et d’essai, autorisait leurs congés
et vacances annuelles et gérait les incapacités de travail.
Il réglait également les documents d’engagement de nouveaux membres
détachés du personnel de [la demanderesse].
Ce ‘management’ n’était pas uniquement administratif, mais impliquait
également des prises de décisions à l’égard du personnel.
Ce pouvoir d’autorité ressort notamment de divers courriels adressés
par le personnel à M. H. et inversement.
Il ne ressort d’aucune pièce produite que ces décisions auraient été
communiquées à [la demanderesse].
La circonstance que M. T., executive director de [la demanderesse],
aurait donné certaines directives aux employés détachés chez [la défenderesse]
ou que la demanderesse aurait gardé certains attributs de l’autorité patronale
ne fait pas obstacle à ce que M. H. ait exercé sur le personnel détaché une part
quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur.
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Les pièces produites par [la demanderesse] à l’appui de sa thèse
n’établissent d’ailleurs pas que M. T. aurait donné des instructions à M. H.–
leurs fonctions étant les mêmes – ou à des membres du personnel de [la
demanderesse] détachés chez [la défenderesse].
•

les prestations de la gestionnaire des ressources humaines, Mme

C., étaient refacturées par [la défenderesse] à [la demanderesse] ;
Mme C., engagée par [la demanderesse], a été détachée au service de
[la défenderesse].
La rémunération et les charges liées à l’occupation de Mme C. pour le
compte de [la défenderesse] étaient facturées à celle-ci par [la demanderesse]
à 100 p.c. et [la défenderesse] refacturait à [la demanderesse] les quelques
prestations occasionnelles encore accomplies par Mme C. au profit de son
propre employeur [la demanderesse], ce qui indique qu’elle consacrait la
majeure partie de son temps à [la défenderesse] et travaillait sous l’autorité de
celle-ci.
Cette refacturation est un élément déterminant du transfert d’autorité.
Les montants refacturés à [la demanderesse] ont été dûment payés par
celle-ci.
•

les travailleurs exécutaient leurs prestations dans les locaux loués

par [la défenderesse] ;
[La demanderesse] ne conteste pas que les employés qu’elle mettait à
disposition de [la défenderesse] travaillaient dans les locaux de cette dernière.
Pendant tout ce temps, ils n’exécutaient aucune prestation pour [la
demanderesse].
L’ensemble des prestations était exécuté au bénéfice de [la
défenderesse] et sous son contrôle exclusif.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un représentant de [la
demanderesse] était présent dans les locaux de [la défenderesse].
Les prestations accomplies étaient facturées par [la défenderesse] à [la
demanderesse].
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Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], ces factures, qui
mentionnent en détail les prestations accomplies, ne sont pas relatives
uniquement à des tâches administratives.
•

une seule adresse électronique configurée était utilisée par le

personnel mis à disposition ;
L’utilisation de l’adresse électronique unique configurée selon le
schéma prénom.nom@equal-estro.org permettait à [la défenderesse] de
vérifier l’exécution des prestations de chaque employé.
Il ressort à suffisance de droit des éléments exposés ci-dessus que la
mise à la disposition de [la défenderesse] du personnel initialement engagé
par [la demanderesse] répond bien à la définition de la mise à la disposition
de travailleurs au profit d’un utilisateur, visée par la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à
disposition d’utilisateurs.
L’article 31, § 1er, de la loi précitée interdit expressément une telle mise
à disposition, sous peine de sanctions pénales précisées à l’article 39 de cette
loi.
En application du § 2 de l’article 31 de la loi précitée, ‘le contrat par
lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d’un
utilisateur en violation de la disposition du § 1er est nul, à partir du début de
l’exécution du travail chez lui’, en raison des dispositions impératives que cette
loi édicte.
Par ailleurs, l’article 33 de ladite loi dispose que ‘toute stipulation
contraire aux dispositions de la présente loi et ses arrêtés d’exécution est nulle
pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver
leurs obligations’.
La loi du 24 juillet 1987 est une loi de police.
L’existence de sanctions pénales traduit la volonté du législateur de
dépasser la défense des intérêts particuliers et de réglementer dans l’intérêt de
la généralité des citoyens ou de certaines catégories d’entre eux.
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En matière de contrat de travail en particulier, les dispositions légales
qui organisent la protection des travailleurs et qui ont un caractère impératif
sont des lois de police et de sûreté ; elles obligent les employeurs pour les
travailleurs qu’ils occupent habituellement en Belgique.
Si la violation de l’interdiction de la mise à la disposition des
travailleurs au profit d’un utilisateur n’entraîne pas ipso facto la nullité
absolue de la stipulation qui l’édicte, les lois de police ne relevant pas
nécessairement de l’ordre public, encore faut-il constater qu’une telle
stipulation a pour conséquence de restreindre les droits des travailleurs
détachés ou d’aggraver leurs obligations, ceux-ci étant soumis pour partie à
l’autorité de la société d’envoi et de la société utilisatrice.
À tort, [la demanderesse] invoque qu’en conformité avec la disposition
contenue à l’article 32, § 1er, a, de la même loi, elle n’a fait que mettre certains
de ses travailleurs à la disposition de [la défenderesse] dans le cadre d’une
collaboration entre entreprises d’une même entité économique et financière,
dès lors que [la demanderesse] n’établit pas que les conditions qui sont
rattachées à cette mise à disposition étaient remplies, en particulier le
caractère exceptionnel de celle-ci, l’information préalable du contrôle des lois
sociales et l’existence d’un contrat écrit fixant les conditions et la durée limitée
de la mise à disposition.
[La demanderesse] ne pouvant réclamer le paiement des factures des
rémunérations de travailleurs qu’elle a mis illégalement à la disposition de [la
défenderesse], sa demande de paiement de la facture de 217.640,35 euros
représentant les salaires de ces travailleurs pour la période comprise entre
janvier et juin 2009 est dénuée de fondement.
Le jugement du premier juge doit être réformé sur ce point.
En vain, [la demanderesse] invoque subsidiairement le comportement
fautif de [la défenderesse] pour avoir organisé elle-même le système de mise à
disposition irrégulière de travailleurs à son profit, à l’intervention de M. T.,
dès lors que celui-ci a été employé par [la demanderesse] et non par [la
défenderesse] dans les liens d’un contrat de travail en qualité d’executive
director.
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[La demanderesse] est donc mal fondée à réclamer, sur cette base, un
dommage équivalent au coût des charges salariales faisant l’objet de la facture
du 2 novembre 2009 d’un montant de 217.640,35 euros.
L’action de in rem verso invoquée à titre plus subsidiaire par [la
demanderesse] pour obtenir le paiement du montant des charges salariales du
personnel détaché ne peut davantage être accueillie dès lors qu’elle se fonde
sur une cause illicite, à savoir la mise à disposition illégale de ses
travailleurs ; faire droit à cette demande réduirait à néant l’efficacité de la
sanction prévue par la loi et serait manifestement contraire aux objectifs de
protection des catégories de travailleurs visées par le législateur ».

Griefs

Première branche

1. Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel,
la demanderesse faisait valoir ce qui suit : « s’il y a eu transfert d’autorité –
quod non –, celui-ci n’a tout au plus été que partiel. Or, un tel transfert partiel
ne méconnaît pas la législation applicable en matière de prêt de personnel qui
autorise la société bénéficiaire à donner des directives – fort larges (…) –
quant au travail à effectuer. En effet, l’article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du
24 juillet 1987 stipule que ‘ne constitue toutefois pas l'exercice d'une autorité
au sens du présent article, le respect par le tiers des obligations qui lui
reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions
données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant aux
temps de travail et aux temps de repos et quant à l'exécution du travail
convenu’ ».
2. Par aucun de ses motifs, l’arrêt attaqué ne répond à ce moyen par
lequel la demanderesse faisait valoir que le transfert de l’autorité patronale de
la demanderesse à la défenderesse n’était que partiel et, dès lors, conforme à
l’article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 tel qu’il était en vigueur
à l’époque des faits.
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3. L’arrêt attaqué n’est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole,
partant, l’article 149 de la Constitution.
Deuxième branche

1. En vertu des articles 6, 1108, 1128, 1131 et 1133 du Code civil, le
contrat doit pour être valable être doté d’un objet et d’une cause licites.
Toutefois, il ressort des mêmes dispositions ainsi que des articles 1304
à 1314 et 1338 du Code civil que lorsque l’illicéité de l’objet ou de la cause du
contrat résulte de la méconnaissance d’une disposition impérative édictée en
vue de la protection d’intérêts privés, et en particulier d’une partie réputée
faible par le législateur, la nullité relative qui en résulte ne peut être invoquée
que par la partie dans l’intérêt de laquelle cette disposition a été édictée.
2. Selon l’article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987 (dans
sa version visée en tête du moyen), est interdite l'activité exercée, en dehors
des règles fixées aux chapitres Ier et II de cette loi, par une personne physique
ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la
disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une
part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
Selon l’article 31, § 2, de cette même loi, le contrat par lequel un
travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur en
violation de la disposition du § 1er est nul, à partir du début de l'exécution du
travail chez celui-ci.
Une dérogation à ces principes n’est prévue par l’article 32, § 1er, de
cette même loi qu’aux conditions qu’il énumère.
Selon l’article 33 de cette même loi, toute stipulation contraire aux
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour
autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs
obligations.
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 24 juillet 1987 que,
dans la mesure où la convention par laquelle un prêteur met son personnel à la
disposition d’un utilisateur en violation des articles 31 et 32 de la loi est
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frappée de nullité conformément à l’article 33 de cette loi, cette nullité n’est
qu’une nullité relative édictée dans l’intérêt des travailleurs et dont seuls ceuxci peuvent se prévaloir à l’encontre du prêteur, à l’exclusion de l’utilisateur, et
ce même si cette convention a pour effet de restreindre les droits des
travailleurs concernés ou d’aggraver leurs obligations.
Ni la circonstance que ces dispositions faisaient à l’époque l’objet de
sanctions pénales comminées par les articles 39 à 44 de la loi du 24 juillet
1987 (dans sa version visée en tête du moyen) ni le fait qu’elles puissent être
qualifiées de loi de police au sens de l’article 7 de la Convention de Rome,
n’ont pour effet d’attribuer à cette nullité le caractère d’une nullité absolue
dont tout tiers intéressé pourrait se prévaloir.
4. L’arrêt attaqué constate que le personnel de la demanderesse a été
mis à la disposition de la défenderesse en violation de l’interdiction prévue à
l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sans respecter les conditions prévues à
l’article 32 de cette même loi.
Pour les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué autorise
dès lors la défenderesse, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à se prévaloir
de la nullité de la convention conclue avec la demanderesse, en sa qualité de
prêteur, en vertu de laquelle le personnel de la demanderesse a été mis à la
disposition de la défenderesse, en qualité d’utilisateur.
5. Ce faisant, l’arrêt attaqué :
1° en attribuant à la nullité résultant de la violation des articles 31 et
32 de la loi du 24 juillet 1987 le caractère d’une nullité absolue ou à tout le
moins d’une nullité relative dont l’utilisateur peut se prévaloir, viole ces
dispositions ainsi que l’article 33 de la même loi ;
2° en considérant que la nature de la nullité résultant de ces
dispositions est influencée par l’existence des sanctions pénales prévues aux
articles 39 à 44 de cette loi, viole l’ensemble des dispositions de cette loi visées
en tête du moyen ;
3° en considérant que la nature de la nullité résultant de ces
dispositions est influencée par le caractère de loi de police de cette disposition,
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viole l’article 7 de la Convention de Rome et, en tant que de besoin, sa loi
d’approbation ;
4° en autorisant un tiers – en l’occurrence, la défenderesse – à se
prévaloir d’une nullité relative qui n’a pas été édictée dans son intérêt, viole
l’ensemble des dispositions du Code civil visées en tête du moyen à l’exception
des articles 1213 à 1216.
Troisième branche

1. Pour l’application du principe général du droit suivant lequel nul ne
peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui, un transfert de patrimoine est
sans cause lorsqu’il n’existe aucun motif juridique justifiant l’appauvrissement
d’une partie et l’enrichissement de l’autre.
À cet égard, la circonstance que le transfert de patrimoine trouve son
origine dans une cause illicite, à savoir la mise à disposition de travailleurs
effectuée en violation des articles 31, 32 et 33 de la loi du 24 juillet 1987 (dans
sa version visée en tête du moyen), n’empêche pas de considérer que ce
transfert de patrimoine est sans cause pour l’application du principe général
du droit précité.
Par ailleurs, ni l’objectif ni la sanction prévus par lesdites dispositions
n’excluent l’application du principe général du droit suivant lequel nul ne peut
s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui.
2. L’arrêt attaqué constate qu’à titre subsidiaire, la demanderesse
invoquait l’action de in rem verso, c’est-à-dire le principe général du droit
suivant lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui, en vue
d’obtenir le remboursement des rémunérations versées au personnel détaché
par la demanderesse auprès de la défenderesse.
Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt décide qu’une telle
action ne peut être accueillie aux motifs qu’elle se fonde sur une cause illicite,
à savoir la mise à disposition illégale des travailleurs de la demanderesse, que
faire droit à cette demande réduirait à néant l’efficacité de la sanction prévue
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par la loi et serait manifestement contraire aux objectifs de protection des
catégories de travailleurs visées par le législateur.
3. Ce faisant, l’arrêt attaqué :
1° refuse illégalement d’appliquer le principe général du droit suivant
lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui, et viole dès lors
celui-ci ;
2° attribue illégalement aux articles 31, 32 et 33 de la loi du 24 juillet
1987 l’effet d’exclure l’application de ce principe général du droit, et viole
partant ces dispositions.

Quatrième branche

1. Selon l’article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987 (dans
sa version visée en tête du moyen), est interdite l'activité exercée, en dehors
des règles fixées aux chapitres Ier et II de cette loi, par une personne physique
ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la
disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une
part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur.
Selon l’article 31, § 3, alinéa 1er, de la même loi, lorsqu’un utilisateur
fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation
de la disposition du § 1er, cet utilisateur et ces travailleurs sont considérés
comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès
le début de l’exécution des travaux.
Selon l’article 31, § 4, de la même loi, l’utilisateur et la personne qui
met des travailleurs à la disposition de l’utilisateur en violation de la
disposition du § 1er sont solidairement responsables du paiement des
cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du
contrat visé au § 3.
2. En vertu de l’article 1213 du Code civil, l’obligation contractée
solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs,
qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
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En vertu de l’article 1214, alinéa 1er, du Code civil, le codébiteur d’une
dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les
parts et portions de chacun d’eux.
En vertu de l’article 1216 du Code civil, si l’affaire pour laquelle la
dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés
solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs,
qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Il résulte de ces dispositions que le débiteur qui a acquitté une dette
solidaire envers un créancier dispose d’un recours contributoire envers ses codébiteurs jusqu’à concurrence de leurs parts et portions, lesquelles sont
fonction de l’intérêt que ceux-ci avaient à la dette.
3. En vertu du principe général du droit jura novit curia relatif à
l’office du juge, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles
juridiques qui lui sont applicables. Il a l’obligation, moyennant le respect des
droits de la défense, de soulever d’office les fondements juridiques dont
l’application s’impose par les faits spécialement invoqués par les parties à
l’appui de leurs demandes. Il y a lieu d’y assimiler les faits que le juge a luimême mis en avant à partir des éléments qui lui ont été régulièrement soumis
par les parties.
4. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l’arrêt attaqué constate
que « (la demanderesse) ne conteste pas que les employés qu’elle mettait à la
disposition (de la défenderesse) travaillaient dans les locaux de cette dernière.
Pendant tout ce temps, ils n’exécutaient aucune prestation pour (la
demanderesse). L’ensemble des prestations était exécuté au bénéfice (de la
défenderesse) et sous son contrôle exclusif ».
Il décide par ailleurs que les travailleurs de la demanderesse ont été
mis à la disposition de la défenderesse en violation des articles 31 et 32 de la
loi du 24 juillet 1987 et que la demande de la demanderesse tend à obtenir de
la défenderesse le remboursement du coût salarial du personnel ainsi mis à
disposition.
L’arrêt attaqué déclare cependant cette demande non fondée.
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5. Ce faisant, l’arrêt attaqué :
1° déclare illégalement non fondée la demande de la demanderesse
alors que celle-ci était fondée à exercer à l’encontre de la défenderesse un
recours contributoire basé sur les articles 1213 et 1214 du Code civil, ayant
acquitté au profit des travailleurs mis à disposition de la défenderesse les
rémunérations dont elle était solidairement tenue envers eux en vertu de
l’article 31, spécialement § 4, de la loi du 24 juillet 1987, et ce à concurrence
de la totalité des montants payés conformément à l’article 1216 du Code civil
dès lors qu’il ressortait des constatations de l’arrêt attaqué que les prestations
de ces travailleurs avaient bénéficié exclusivement à la défenderesse (violation
des articles 1213, 1214 et 1216 du Code civil ainsi que de l’article 31 de la loi
du 24 juillet 1987) ;
2° s’abstient illégalement de vérifier d’office l’existence d’un recours
contributoire de la demanderesse envers la défenderesse dont l’application
s’imposait compte tenu des faits spécialement invoqués par la demanderesse à
l’appui de ses prétentions (violation du principe général du droit jura novit
curia relatif à l’office du juge) ;
3° à tout le moins, à défaut de rechercher et d’indiquer dans ses motifs
l’existence et l’étendue de ce recours contributoire, met la Cour dans
l’impossibilité de vérifier la légalité de sa décision, et n’est, dès lors, pas
régulièrement motivé (violation de l’article 149 de la Constitution).

III.

La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L’arrêt considère que « M. H., ‘executive director’ de [la défenderesse],
avait un pouvoir de direction sur le personnel de [la demanderesse] » dès lors
qu’ « il dirigeait l’organisation pratique du travail des employés mis à
disposition, [qu’]il déterminait leur temps de travail et d’essai, autorisait leurs
congés et vacances annuelles et gérait les incapacités de travail [et qu’]il réglait
également les documents d’engagement de nouveaux membres détachés du
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personnel [de la demanderesse] » et que « ce ‘management’ n’était pas
uniquement administratif mais impliquait également des prises de décisions à
l’égard du personnel ».
L’arrêt déduit de ces énonciations que « la circonstance que M. T.,
‘executive director’ [de la demanderesse], aurait donné certaines directives aux
employés détachés chez [la défenderesse] ou que [celle-ci] aurait gardé certains
attributs de l’autorité patronale ne fait pas obstacle à ce que M. H. ait exercé
sur le personnel détaché ‘une part quelconque de l’autorité appartenant
normalement à l’employeur’ » selon les termes de l’article 31, § 1er, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs, applicable au litige. Il relève en outre
que « les pièces produites par [la demanderesse] à l’appui de sa thèse
n’établissent d’ailleurs pas que M. T. aurait donné des instructions à M. H.–
leurs fonctions étant les mêmes – ou à des membres du personnel de [la
demanderesse] détachés chez [la défenderesse] ».
Par ces considérations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux
conclusions de la demanderesse qui soutenait que le transfert d’autorité n’était
que partiel et ne constituait pas l’exercice d’une autorité au sens de l’article 31
précité.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

L’arrêt considère qu’ « à tort, [la demanderesse] invoque qu’en
conformité avec la disposition contenue à l’article 32, § 1er, a), de la loi [du 24
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs], elle n’a fait que mettre certains de
ses travailleurs à la disposition de [la défenderesse] dans le cadre d’une
collaboration entre entreprises d’une même entité économique et financière,
dès lors que [la demanderesse] n’établit pas que les conditions qui sont
rattachées à cette mise à disposition étaient remplies ».
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Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, l’arrêt ne
fonde pas sa décision de rejeter la demande de paiement de la demanderesse
sur une violation de la disposition précitée mais sur ce que les conditions pour
bénéficier du régime dérogatoire ne sont pas réunies.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, suivant l’article 6 du Code civil, on ne peut déroger, par
des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
bonnes mœurs et, en vertu de l’article 1131 de ce code, l’obligation sur cause
illicite ne peut avoir aucun effet.
L’article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 24 juillet 1987 dispose
qu’est interdite l’activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres I et
II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs
qu’elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et
exercent sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant
normalement à l’employeur.
Il suit de cette disposition, qui est d’ordre public, que la convention par
laquelle l’employeur met des travailleurs à la disposition de tiers, en violation
de cette interdiction, est frappée de nullité absolue.
Le moyen, qui, en cette branche, est à cet égard tout entier fondé sur le
soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

En vertu de l’article 1131 du Code civil, l’obligation sur cause illicite
ne peut avoir aucun effet.
Le principe général du droit de l’enrichissement sans cause requiert la
condition d’absence de cause de l’appauvrissement et de l’enrichissement.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que la
convention sur cause illicite ne peut recevoir effet, l’enrichissement de celui
qui a bénéficié de son exécution est sans cause. Le juge peut toutefois rejeter la
demande de l’appauvri lorsqu’il considère en fait que cela compromettrait le
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rôle préventif de la sanction prévue pour la convention sur cause illicite ou que
l’ordre social exige que l’appauvri soit plus sévèrement sanctionné.
Sur la base des considérations que « [la demanderesse] ne [peut]
réclamer le paiement des factures de rémunérations de travailleurs qu’elle a
mis illégalement à la disposition de [la défenderesse] », que cette « mise à
disposition illégale de ses travailleurs » repose sur une « cause illicite » et que
« faire droit à [la] demande [fondée à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans
cause] réduirait à néant l’efficacité de la sanction prévue par la loi et serait
manifestement contraire aux objectifs de protection des catégories de
travailleurs visées par le législateur », l’arrêt a pu légalement décider que cette
demande n’est pas fondée.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Si l’arrêt constate que « le litige est relatif au non-paiement de certaines
factures émises par [la demanderesse] et couvrant des frais de salaires que
celle-ci déclare avoir supportés au profit de [la défenderesse] […] pour la
période de janvier à juin 2009 » et considère que la demanderesse ne peut
« réclamer paiement des factures de rémunérations de travailleurs qu’elle a mis
illégalement à la disposition de [la défenderesse] » au sens de l’article 31, § 1er,
de la loi du 24 juillet 1987, applicable au litige, il ne résulte ni de ces
énonciations ni d’aucune autre que les montants réclamés par la demanderesse
correspondent aux rémunérations dont elle est solidairement tenue en vertu de
l’article 31, § 4, de la loi en ce qu’elles découleraient du contrat de travail à
durée indéterminée considéré comme né, en cas de mise à disposition illicite,
entre la défenderesse en sa qualité d’utilisateur et les travailleurs mis à
disposition.
Il n’est pas au pouvoir de la Cour de rechercher cet élément de fait sur
lequel le moyen, en cette branche, repose tout entier.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
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Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante et un euros nonante et un
centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier
Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononcé
en audience publique du quinze février deux mille seize par le président de
section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot,
avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.

F. Gobert

M.-Cl. Ernotte

M. Delange

M. Regout

D. Batselé

A. Fettweis

M&D Seminars

211

Cass. 25 september 2018

M&D Seminars

212

M&D Seminars

213

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. P.18.0150.N
I
K. R. L. B.,
beklaagde,
eiser, met als raadsman mr. Serge Defrenne, advocaat bij de balie te Gent, met
kantoor te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 326, waar de eiser woonplaats kiest.
II
KRIS INTERIEUR bvba, met zetel te 9750 Zingem, Gentsesteenweg 56 bus A,
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, eiseres, met als raadsman mr. Serge
Defrenne, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 326, waar de eiseres woonplaats kiest.
I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 4 januari 2018.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd.

II.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
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Ontvankelijkheid van de memorie
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres II,
de memorie overeenkomstig artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering
aan het openbaar ministerie heeft ter kennis gebracht.
De memorie is, in zoverre ze de veroordeling van de eiseres II betreft, niet
ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep II
2.

Krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering moet de partij die het

cassatieberoep instelt, het cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie
het gericht is.
3.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres

II het cassatieberoep heeft laten betekenen aan het openbaar ministerie.
Het cassatieberoep van de eiseres II is niet ontvankelijk.
Eerste middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 177,
eerste lid, 2°, 181, eerste lid en 187, § 1, Sociaal Strafwetboek, artikel 31
Uitzendarbeidswet 1987, de artikelen 4 tot 8 van het koninklijk besluit van 5
november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling,
met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels (hierna Dimona-aangiftebesluit), artikel 4, § 1, 2, Sociale
documentenwet en hoofdstuk II, afdeling 2 van het koninklijk besluit van 8
augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten.
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Tweede onderdeel
5.

Het onderdeel voert aan dat het arrest uit de feiten die het vaststelt niet wettig
de gezagsuitoefening afleidt van de eiseres II, vereist om de telastleggingen
A, B en C bewezen te verklaren.

6.

Artikel 31, § 1, eerste tot vierde lid, Uitzendarbeidswet 1987 bepaalt:

“Verboden is de activiteit die buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven
regels, door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon wordt uitgeoefend om
door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die
deze werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat
normaal aan de werkgever toekomt, (...).
Geldt voor de toepassing van dit artikel evenwel niet als de uitoefening van enig
gedeelte van het werkgeversgezag door de derde, het naleven door deze derde van
de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk.
Geldt voor de toepassing van dit artikel evenmin als de uitoefening van enig
gedeelte van het werkgeversgezag door de derde, de instructies die door de derde
worden gegeven aan de werknemers van de werkgever in uitvoering van een
geschreven overeenkomst tussen de derde en de werkgever, op voorwaarde dat in
deze geschreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd is bepaald welke
instructies precies door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van
de werkgever, dat dit instructierecht van de derde het werkgeversgezag van de
werkgever op geen enkele wijze uitholt en dat de feitelijke uitvoering van deze
overeenkomst tussen de derde en de werkgever volledig overeenstemt met de
uitdrukkelijke bepalingen van voormelde geschreven overeenkomst.
Geldt voor de toepassing van dit artikel daarentegen wel als de uitoefening van enig
gedeelte van het werkgeversgezag door de derde, eender welke instructie, andere
dan deze bepaald in het tweede lid, die gegeven wordt hetzij zonder dat er tussen
de derde en de werkgever een geschreven overeenkomst bestaat, hetzij wanneer de
tussen de derde en de werkgever gesloten geschreven overeenkomst niet voldoet
aan de in het voorgaande lid bepaalde vereisten, hetzij wanneer de feitelijke
uitvoering van de tussen de derde en de werkgever gesloten geschreven
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overeenkomst niet overeenstemt met de in deze overeenkomst opgenomen
uitdrukkelijke bepalingen.”
7.

Uit deze wetsbepaling volgt dat indien er geen geschreven overeenkomst
bestaat tussen een werkgever en een derde aan wie de eerstgenoemde
werknemers ter beschikking stelt, of indien in die overeenkomst niet
gedetailleerd is bepaald welke instructies precies door de derde kunnen
worden gegeven aan die werknemers, of dat dit instructierecht van de derde
het werkgeversgezag van de werkgever op enige wijze uitholt dan wel dat de
feitelijke uitvoering van deze overeenkomst tussen de derde en de werkgever
niet volledig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen van voormelde
geschreven overeenkomst, eender welke instructie andere dan deze bedoeld
tot het naleven door deze derde van de verplichtingen die op hem rusten
inzake het welzijn op het werk, de uitoefening uitmaakt van enig gedeelte van
het werkgeversgezag door de derde.

8.

Het arrest oordeelt dat:

- de overeenkomsten tussen de werkgever en de derde, hier de eiseres II, niet
uitdrukkelijk en gedetailleerd bepalen welke instructies precies door de eiser I
aan de Bulgaarse werknemers kunnen worden gegeven;
- de feitelijke uitvoering van de overeenkomsten tussen de eiseres II en de
Bulgaarse firma’s niet verenigbaar is met de bepalingen van die
overeenkomsten;
- die overeenkomsten immers voorschrijven dat het personeel van de Bulgaarse
firma’s hun werkzaamheden uitvoeren onder gezag, leiding en toezicht van de
onderaannemer, terwijl in werkelijkheid de eiser I en A. L. de instructies gaven
en de Bulgaarse firma’s in het geheel niet actief waren om het werkgeversgezag
daadwerkelijk gestalte te geven;
- de eiser I en zijn vaste werknemer A. L. instaan voor de taakverdeling, de
technische werkinstructies en de controle van de kwaliteit van het werk.
Met die redenen oordeelt het arrest dat de eiser I enig gedeelte van het gezag over
de bedoelde Bulgaarse werknemers uitoefende dat normaal aan de werkgever
toekomt en dat de terbeschikkingstelling in strijd was met het bepaalde in artikel
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31, § 1, Uitzendarbeidswet 1987. Het verklaart hem op die grond schuldig aan de
telastlegging A. Die beslissing is naar recht verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
9.

Krachtens artikel 31, § 3, eerste lid, Uitzendarbeidswet 1987 worden,

wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner
beschikking werden gesteld in strijd met de bepaling van § 1, die gebruiker en die
werknemers beschouwd als verbonden door een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering van de arbeid.
10.

De vaststelling door de schuldigverklaring aan de telastlegging A dat de

eiser I in strijd met artikel 31, § 1, Arbeidsuitzendwet 1987 het werkgeversgezag
uitoefende, brengt met zich mee dat hij als lasthebber van de werkgever moet
voldoen aan de dimona-aangiftes en het opstellen en afgeven van de individuele
afrekeningen waarvan het verzuim het voorwerp uitmaakt van de telastleggingen B
en C.
Het arrest dat vaststelt dat de eiser I het werkgeversgezag uitoefende en de eiseres
II de werkgever is, vermag op die grond te besluiten dat de eiser I als lasthebber
van deze laatste bij verzuim van dimona-aangifte en opstellen van individuele
rekeningen, schuldig is aan de telastleggingen B en C. Die beslissing is naar recht
verantwoord.
In zoverre kan het onderdeel evenmin worden aangenomen.
Eerste onderdeel
11.

Het onderdeel voert aan dat het arrest de redenen niet vermeldt op grond

waarvan het eisers verweer met betrekking tot het bestaan van het gezag verwerpt;
het arrest geeft niet aan waaruit het hiërarchisch toezicht blijkt; aldus is de
wettigheidscontrole van het Hof niet mogelijk.
12.

Met de redenen vermeld in het antwoord op het tweede onderdeel geeft het

arrest de redenen aan op grond waarvan het bestaan van de arbeidsovereenkomsten
moet worden aangenomen en verwerpt het eisers verweer met betrekking tot het
bestaan van het arbeidsrechtelijk gezag, zonder dat het nader moet specificeren
waaruit het hiërarchisch toezicht bestaat.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede miskenning van
de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces en van het recht
op tegenspraak.
Eerste onderdeel
14.

Het onderdeel voert aan dat het arrest onwettig niet ingaat op eisers verzoek

tot getuigenverhoor, zonder vast te stellen dat het onmogelijk was om over te gaan
tot dat getuigenverhoor; het arrest heeft zich nochtans minstens gedeeltelijk
gesteund op de verhoren van de betrokken werknemers voor de vaststelling van de
schuld van de eiser I.
15.

De eiser I heeft in beroepsconclusie voor de appelrechters onder meer

aangevoerd dat zijn schuldigverklaring hoofdzakelijk gebaseerd is op de verhoren
van de betrokken werknemers en heeft verzocht dat deze werknemers worden
opgeroepen als getuigen teneinde hen vragen te stellen over de wijze waarop ze het
werk uitvoerden.
16.

Of de rechter die zich over de gegrondheid van de strafvordering moet

uitspreken verplicht is een persoon, die tijdens het vooronderzoek een voor een
beklaagde belastende verklaring heeft afgelegd, te horen als getuige indien die
beklaagde daarom verzoekt, moet worden beoordeeld in het licht van het door
artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces en het door artikel 6.3.d
EVRM gewaarborgde recht om getuigen à charge te ondervragen of te doen
ondervragen. Wezenlijk daarbij is of de tegen de beklaagde gevoerde
strafvervolging in haar geheel beschouwd eerlijk verloopt, wat niet uitsluit dat de
rechter niet alleen rekening houdt met het recht van verdediging van die beklaagde,
maar ook met de belangen van de samenleving, de slachtoffers en de getuigen zelf.
17.

Uit artikel 6.1 EVRM volgt in de regel dat het tegen een beklaagde

aangevoerde bewijs hem wordt voorgelegd tijdens een openbare rechtszitting en de
beklaagde dit bewijs moet kunnen tegenspreken.
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Artikel 6.1 en 6.3.d EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens, vereist dat om een belastende verklaring van een tijdens het
vooronderzoek gehoorde persoon als bewijs in aanmerking te nemen, zonder dat de
beklaagde de gelegenheid had die persoon als getuige op de rechtszitting te
ondervragen, de rechter nagaat of:
(i)

er ernstige redenen zijn voor het niet-horen van de getuige, dit wil zeggen

feitelijke of juridische gronden die de afwezigheid van de getuige op de
rechtszitting kunnen verantwoorden;
(ii)

de belastende verklaring het enige of doorslaggevende element is waarop de

schuldigverklaring steunt, waarbij onder doorslaggevend wordt verstaan bewijs dat
dermate belangrijk is dat het aannemelijk is dat het het resultaat van de zaak heeft
bepaald;
(iii)

er voor het niet-kunnen ondervragen van de getuige voldoende

compenserende factoren zijn met inbegrip van sterke procedurele waarborgen.
Dergelijke compenserende factoren kunnen onder meer bestaan in het toekennen
van een mindere bewijswaarde aan dergelijke verklaringen, het voorhanden zijn
van een videoopname van het tijdens het vooronderzoek afgenomen verhoor wat
een beoordeling van de betrouwbaarheid van de verklaring moet toelaten, het
bestaan van bewijsmateriaal dat de inhoud van de tijdens het vooronderzoek
afgelegde verklaring ondersteunt of bevestigt, de mogelijkheid om aan de getuige
geschreven vragen te bezorgen of de gelegenheid die de beklaagde had om tijdens
het vooronderzoek de getuige te ondervragen of te doen ondervragen en de
mogelijkheid voor de beklaagde om zijn standpunt kenbaar te maken op het vlak
van de geloofwaardigheid van de getuige of interne strijdigheden in die verklaring
of strijdigheid met verklaringen van andere getuigen.
19.

In de regel zal de rechter de impact op het eerlijk proces van het niet-horen
op de rechtszitting van een getuige die tijdens het vooronderzoek een
belastende verklaring heeft afgelegd, beoordelen aan de hand van de drie
voormelde criteria en in de vermelde volgorde, tenzij één van de criteria van
dermate overwegend belang is dat dit criterium volstaat om uit te maken of
het strafproces in zijn geheel beschouwd al dan niet eerlijk verloopt.
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De rechter oordeelt onaantastbaar of, rekening houdende met de voormelde
criteria, het niet-horen op de rechtszitting van een getuige die tijdens het
vooronderzoek een voor de beklaagde belastende verklaring heeft afgelegd,
diens recht op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd miskent. De rechter
moet zijn beslissing steunen op concrete omstandigheden die hij aanwijst.

21.

Het arrest oordeelt dat:

- de vaststellingen van het arrest geïllustreerd worden met de verklaringen van de
werknemers, dat hun verklaringen hooguit als steunbewijs gelden en er dan ook
geen reden is om deze werknemers als getuigen op te roepen;
- dat het hof van beroep zijn oordeel vormt op basis van:
- de verklaring van de eiser I;
- de vaststelling dat de overeenkomsten van onderaanneming niet voldoen aan de
wettelijke voorschriften van de wet van 24 juli 1987;
- de vaststelling dat de detacheringsformulieren vals zijn;
- de vaststelling dat de Bulgaarse firma’s in Bulgarije geen of geen substantiële
activiteiten verrichten;
- deze gegevens volstaan om tot waarheidsvinding te komen;
- het niet nodig is noch noodzakelijk om de Bulgaarse werknemers op te roepen
als getuige;
- de verklaringen van de werknemers slechts een illustratieve waarde hebben;
- zij niet doorslaggevend zijn;
- de eigen verklaring van de eiser I en de mededelingen door de Bulgaarse
autoriteiten wel doorslaggevend zijn en compenserende factoren zijn die
rechtvaardigen waarom geen getuigen moeten worden opgeroepen.
22. Met die redenen neemt het arrest de tijdens het vooronderzoek door bepaalde
werknemers afgelegde verklaringen enkel in aanmerking ter illustratie, maar steunt
er de schuld van de eiser I niet op, geeft het de redenen op waarom het horen of het
doen horen van de bedoelde getuigen niet noodzakelijk is voor de waarheidsvinding
en wijst het zijn verzoek om die personen als getuigen op te roepen af. Aldus is
beslissing is naar recht verantwoord.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
23.

Het onderdeel voert aan dat het arrest onwettig niet ingaat op het verzoek

van de eiser I tot getuigenverhoor, minstens voor wat betreft de vaststelling dat het
misdrijf betrekking heeft op acht werknemers.
24.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers

voor de appelrechters hebben verzocht de werknemers ter rechtszitting als getuigen
te verhoren, teneinde na te gaan of het misdrijf betrekking heeft op acht
werknemers.
Het onderdeel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.
Bepaalt de kosten in het geheel op 145,81 euro, waarvan de eiser I 72,90 euro
verschuldigd is, en de eiseres II 72,91 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer,
samengesteld uit voorzitter Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Peter Hoet,
Antoine Lievens, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, en op de openbare
rechtszitting van 25 september 2018 uitgesproken door voorzitter Paul Maffei, in
aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Alain Winants, met bijstand van
afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.
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V. Kosynsky

I. Couwenberg

S. Berneman

A. Lievens

P. Hoet

P. Maffei
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Rolnummer 6734

Arrest nr. 13/2019
van 31 januari 2019

ARREST
__________

In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 27 van de ordonnantie van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli 2015 « houdende de eerste maatregelen ter
uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de
controle op het vlak van werkgelegenheid » en artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek, zoals
het van toepassing was in het Vlaamse Gewest, gesteld door de Nederlandstalige Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen,
J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen en M. Pâques,
bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen,

wijst na beraad het volgende arrest :

*
*

*
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I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging
Bij vonnis van 27 september 2017 in zake de arbeidsauditeur te Brussel tegen
Filipa De Baptista Marques en de bvba « Euro Cell », waarvan de expeditie ter griffie van het
Hof is ingekomen op 2 oktober 2017, heeft de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg
te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld :
« 1. Schendt artikel 27 van de Ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste
maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot
het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid, artikel 92bis van de Bijzondere
Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen en artikel 42 van de Bijzondere Wet
van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, doordat het in artikel 12 van
de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
strafrechtelijke sancties invoert voor inbreuken op de regelgeving inzake de tewerkstelling
van buitenlandse arbeidskrachten zonder dat een samenwerkingsakkoord werd gesloten met
de andere gewesten en de federale staat ?
2. Is op een natuurlijk persoon met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maar
met exploitatiezetels in zowel het Vlaams als het Waals Gewest - aan wie een inbreuk wordt
verweten op de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers op grond
van het feit dat werd vastgesteld dat die personen werknemers tewerk stelden op het
grondgebied van het Vlaams Gewest, de toepasselijke strafsanctie degene die geldt voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 27 van de Ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de
eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking
tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid), dan wel degene die geldt
voor het Vlaams Gewest (artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek) ? ».

Memories zijn ingediend door :
- de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door
Mr. S. Depré en Mr. E. de Lophem, advocaten bij de balie te Brussel;
- de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Pertry, advocaat bij de
balie te Brussel;
- de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel, advocaat bij
de balie te Brussel.
Bij beschikking van 25 september 2018 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers
T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen
is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na
ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te
worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op
17 oktober 2018 en de zaak in beraad zal worden genomen.
Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 17 oktober
2018 in beraad genomen.
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De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met
betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil
De beklaagden voor het verwijzende rechtscollege worden vervolgd wegens inbreuken op de wetgeving
inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De eerste beklaagde is een natuurlijk persoon met
woonplaats te 1020 Brussel. Zij is de zaakvoerder van de tweede beklaagde. De tweede beklaagde is een bvba
met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
De sociale inspectie stelde vast dat op 24 augustus 2016 te 9041 Gent buitenlandse werkkrachten zonder de
vereiste documenten te werk werden gesteld. Op het moment van de feiten werden de inbreuken volgens de
verwijzende rechter door twee bepalingen strafbaar gesteld : enerzijds, artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek,
en anderzijds, artikel 12 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, zoals, in de versie die voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd hersteld bij artikel 27 van
de ordonnantie van 9 juli 2015 « houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde
Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid » (hierna : de
ordonnantie van 9 juli 2015). Volgens de verwijzende rechter hebben de voormelde strafbepalingen een
verschillende territoriale werkingssfeer. De laatstgenoemde bepaling zou gelden voor de misdrijven die onder de
bevoegdheid van de Brusselse ordonnantiegever ressorteren, terwijl de eerstgenoemde op het moment van de
feiten zou gelden voor de rest van België.
De verwijzende rechter merkt op dat hij overeenkomstig artikel 163 van het Wetboek van strafvordering
verplicht is de correcte strafbepalingen waarop hij een veroordeling doet steunen, te vermelden. Hij is van
oordeel dat de toepassing van het ubiquiteitsbeginsel in strafzaken tot gevolg heeft dat het voormelde misdrijf
binnen de toepassingssfeer valt, zowel van artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek (zoals dat gold voor het
Vlaamse Gewest), wegens de plaats van de uitvoering van de arbeid, als van artikel 12 van de wet van 30 april
1999 (in de versie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), wegens de plaats van de indienstneming en de
zetel van de werkgever. Hij stelt evenwel vast dat het openbaar ministerie de misdrijven in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest lokaliseert terwijl het de vervolging niet steunt op de regelgeving van datzelfde Gewest.
Volgens de verwijzende rechter zou er een cumulatie voorliggen van normen, uitgaande van verschillende
gewesten. Hij merkt op dat de rechtszekerheid en het wettigheidsbeginsel in strafzaken vereisen dat eenieder
weet aan welke – unieke - strafbepaling hij precies wordt onderworpen. Hij is van oordeel dat slechts één norm
toepasselijk kan zijn, gelet op het exclusieve karakter van de Belgische bevoegdheidsverdeling. Volgens hem
hebben de diverse wetgevers geen aanknopingspunten vastgelegd op basis waarvan hun strafbepalingen al dan
niet toepasselijk zouden zijn.
Dit brengt de verwijzende rechter ertoe te verwijzen naar artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, dat een verplicht samenwerkingsakkoord vereist tussen de
federale overheid en de gewesten met het oog op de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen
en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten. Hij merkt op dat het bepalen van de toepasselijke strafwet in het geval dat de
regeling van de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten wordt geschonden, zou kunnen worden
beschouwd als een probleem inzake de normen. Hij stelt evenwel vast dat een samenwerkingsakkoord niet
voorhanden is.
De verwijzende rechter vraagt zich af of er geen verplichting voor de federale overheid en de gewesten
bestaat om een samenwerkingsakkoord te sluiten inzake de strafsancties en de toepassingscriteria van de
strafbepalingen en zo ja, of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest niet voorafgaandelijk een
samenwerkingsakkoord diende te sluiten met de andere overheden. Dit brengt de verwijzende rechter ertoe de
eerste prejudiciële vraag aan het Hof voor te leggen.
In het geval dat geen verplicht samenwerkingsakkoord zou zijn vereist, dient volgens de verwijzende
rechter nog te worden bepaald hoe het conflict tussen het Sociaal Strafwetboek en de wet van 30 april 1999, in
de versie die van toepassing is in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, moet worden opgelost. Dit brengt de
verwijzende rechter ertoe zijn tweede prejudiciële vraag te stellen.
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III. In rechte

-ATen aanzien van de eerste prejudiciële vraag
A.1.1. De Ministerraad is van oordeel dat uit artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen geen verplichting, ook niet na de zesde staatshervorming, voortvloeit tot het
sluiten van een samenwerkingsakkoord inzake de uitoefening van de normerende bevoegdheid. Volgens hem
heeft die wetsbepaling enkel betrekking op de coördinatie van de toepassing van de normen inzake de
tewerkstelling van buitenlandse krachten. Hij merkt in dat verband op dat de bijzondere wetsbepaling niet is
gewijzigd en dat de gewesten in deze aangelegenheid pas vanaf de zesde staatshervorming normerende
bevoegdheid hebben verkregen. Hij betoogt onder verwijzing naar rechtsleer dat de bijzondere wetgever nergens
dwingend heeft bepaald dat samenwerking noodzakelijk is om wetgevend te mogen optreden.
Hij is derhalve van oordeel dat artikel 27 van de ordonnantie van 9 juli 2015 in overeenstemming is met
artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met
artikel 42 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
A.1.2. De Vlaamse Regering deelt het in A.1.1 vermelde standpunt van de Ministerraad.
A.1.3. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betoogt, na de impact van de zesde staatshervorming op de
regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten te hebben uiteengezet, dat artikel 27 van
de ordonnantie van 9 juli 2015 artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 niet schendt. De
in de bijzondere wet vermelde verplichting om een samenwerkingsakkoord te sluiten zou enkel relevant zijn
indien er een onderscheid zou bestaan tussen de bevoegdheid inzake de vaststelling van de normen en de
bevoegdheid inzake de toepassing van de normen. Zij is van oordeel dat ingevolge de zesde staatshervorming de
gewesten exclusief bevoegd zijn om de regels vast te stellen en om deze toe te passen zodat het onderscheid
waarvoor de bijzondere wetsbepaling was bedoeld, niet meer bestaat. Zij is van oordeel dat een dergelijk
akkoord om sancties te coördineren niet noodzakelijk is. Zij stelt dat de sancties door elk gewest worden
vastgesteld op grond van zijn exclusieve bevoegdheid. Ten slotte wijst zij erop dat de afdeling wetgeving van de
Raad van State in dat opzicht geen bezwaren heeft geformuleerd.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag
A.2.1. De Ministerraad werpt op dat de prejudiciële vraag niet ontvankelijk is. Hij wijst erop dat de
verwijzende rechter in wezen vraagt welke regelgeving moet worden toegepast op de feiten van het
bodemgeschil. De Vlaamse Regering voegt eraan toe dat het aan de bodemrechter toekomt de toepasselijke
normen te bepalen. Zij betoogt dat de verwijzende rechter de territoriale gelding van de normen die hij
overweegt toe te passen, moet bepalen met inachtneming van de bevoegdheidverdelende regels.
A.2.2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering betoogt dat het aanknopingscriterium voor de in het geding
zijnde strafbepalingen, wat de territoriale toepassing betreft, de plaats is waar de arbeidskrachten effectief aan
het werk waren op het ogenblik van de inspectie en dus waar de tewerkstelling werd vastgesteld. Volgens haar is
de ordonnantie van 9 juli 2015 niet van toepassing daar de feiten werden vastgesteld in Gent.
A.2.3. In ondergeschikte orde betoogt de Vlaamse Regering nog dat eenzelfde feitelijke gedraging kan
worden gekwalificeerd als de miskenning van meerdere strafbepalingen, zelfs van verschillende wetgevers
binnen hun eigen bevoegdheidssfeer. Zij is van oordeel dat er geen bevoegdheidsprobleem is en dat de
verwijzende rechter de algemene beginselen inzake de straftoemeting in boek I van het Strafwetboek dient toe te
passen. Zij wijst in het bijzonder op artikel 65 van het Strafwetboek.
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-B-

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.1. De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 27 van de ordonnantie van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli 2015 « houdende de eerste maatregelen ter
uitvoering en toepassing van de zesde Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de
controle op het vlak van werkgelegenheid » (hierna : de ordonnantie van 9 juli 2015).

B.2. Artikel 27 van de ordonnantie van 9 juli 2015 herstelt het voorheen opgeheven
artikel 12 van de wet van 30 april 1999 « betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers » (hierna : de wet van 30 april 1999) en voert strafsancties in voor inbreuken op
de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Artikel 12 van de wet van 30 april 1999, zoals het van toepassing is in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, bepaalt :

« § 1. Wordt bestraft hetzij met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een
strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro of één van die straffen alleen, hetzij met een
administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro, de werkgever, zijn aangestelde of zijn
lasthebber die, in strijd met deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen, met uitzondering van de
normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie
van de betrokken personen, arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan
die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot
vestiging in België.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 2. Wordt bestraft hetzij met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een
strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro of één van die straffen alleen, hetzij met een
administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro, de werkgever, zijn aangestelde of zijn
lasthebber die, in strijd met deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen, met uitzondering van de
normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie
van de betrokken personen, op het ogenblik van de tewerkstelling van een onderdaan van een
derde land :
1° niet vooraf nagegaan heeft of deze over een geldige verblijfsvergunning of een andere
machtiging tot verblijf beschikt;
2° niet ten minste voor de duur van de tewerkstelling, een afschrift of de gegevens van
zijn verblijfsvergunning of van zijn andere machtiging tot verblijf beschikbaar gehouden heeft
voor de bevoegde inspectiediensten;
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3° geen aangifte heeft gedaan van de aanvang en de beëindiging van zijn tewerkstelling
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
In het geval dat de verblijfsvergunning of de andere machtiging tot verblijf die door de
buitenlandse onderdaan wordt voorgelegd een vervalsing is, is de in het eerste lid bedoelde
sanctie van toepassing wanneer het bewezen is dat de werkgever op de hoogte was dat dit
document een vervalsing was.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 3. Wordt bestraft hetzij met een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1.000 euro,
hetzij met een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro, de werkgever, zijn aangestelde
of zijn lasthebber die, in strijd met deze wet en haar uitvoeringsmaatregelen, met uitzondering
van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke
verblijfssituatie van de betrokken personen :
1° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder een
arbeidsvergunning te hebben verkregen van de bevoegde overheid en/of die niet over een
arbeidskaart beschikt;
2° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten zonder de grenzen
van deze arbeidsvergunning en/of arbeidskaart te respecteren;
3° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten voor een duur welke
de duur van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart overschrijdt;
4° een buitenlandse onderdaan arbeid heeft doen of laten verrichten na de intrekking van
de arbeidsvergunning of de arbeidskaart;
5° de arbeidsvergunning niet heeft teruggegeven aan de buitenlandse werknemer of hem
die heeft bezorgd tegen betaling van een bedrag of vergoeding in welke vorm ook.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 4. Wordt bestraft hetzij met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een
strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6.000 euro of één van die straffen alleen, hetzij met een
administratieve geldboete van 300 tot 3.000 euro, eenieder die, in strijd met deze wet en haar
uitvoeringsmaatregelen, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart
afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen :
1° een buitenlandse onderdaan België heeft laten binnenkomen om er te worden
tewerkgesteld of daartoe heeft bijgedragen, tenzij de buitenlandse onderdaan in het bezit is
van een geldige arbeidskaart en met uitzondering van de buitenlandse onderdaan voor wie de
werkgever na diens aankomst in België een arbeidsvergunning kan verkrijgen om er te
worden tewerkgesteld;
2° een buitenlandse onderdaan heeft beloofd, tegen betaling van welke vergoeding ook,
hetzij een betrekking voor hem te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij
formaliteiten te vervullen met het oog op diens tewerkstelling in België;
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3° van een buitenlandse onderdaan een vergoeding in welke vorm ook heeft geëist of
aangenomen, hetzij om voor hem een betrekking te zoeken, hetzij om hem een betrekking te
bezorgen, hetzij om formaliteiten te vervullen met het oog op diens tewerkstelling in België;
4° als tussenpersoon is opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever
of de autoriteiten die zijn belast met de toepassing van de bepalingen van deze wet en haar
uitvoeringsmaatregelen, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart
afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen, of nog
tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, waarbij daden zijn gesteld die hetzij die
buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een
dwaalspoor kunnen brengen.
De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
§ 5. Voor de inbreuken als bedoeld in §§ 1, 2 en 4, kan de rechter bovendien de
veroordeelde het verbod opleggen om gedurende een periode van één maand tot drie jaar, zelf
of via een tussenpersoon, de onderneming of inrichting waar de inbreuk werd begaan geheel
of gedeeltelijk uit te baten of er onder gelijk welke hoedanigheid dan ook in dienst te worden
genomen.
§ 6. Voor de inbreuken als bedoeld in §§ 1, 2 en 4, kan de rechter bovendien, mits hij
zijn beslissing ter zake met redenen omkleedt, de gehele of gedeeltelijke sluiting van de
onderneming of inrichting waar de inbreuken werden begaan, bevelen voor de duur van één
maand tot drie jaar.
§ 7. De duur van de straf die wordt uitgesproken met toepassing van § 5 of § 6 gaat in
vanaf de dag waarop de veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of waarop zijn straf verjaard
is en, bij voorwaardelijke vrijlating, vanaf de dag van de invrijheidstelling, voor zover deze
laatste niet ingetrokken wordt.
De gevolgen zullen evenwel een aanvang nemen zodra de veroordeling op tegenspraak of
bij verstek definitief is.
§ 8. De rechter kan de in § 5 of § 6 bedoelde straffen slechts opleggen wanneer dit
noodzakelijk is om de inbreuken te doen stoppen of om te voorkomen dat zij zich herhalen,
op voorwaarde dat de veroordeling tot deze straffen in verhouding staat tot het geheel van de
betrokken sociaal-economische belangen. Voor de inbreuken van § 3 kunnen de in § 5 of § 6
bedoelde straffen bovendien slechts worden opgelegd voor zover de gezondheid of de
veiligheid van personen door deze inbreuken in gevaar wordt gebracht.
Deze straffen doen geen afbreuk aan de rechten van derden.
§ 9. Elke inbreuk op de beschikking van het vonnis of van het arrest waarbij een verbod
of sluiting wordt opgelegd met toepassing van § 5 of § 6 wordt bestraft met een sanctie van
§ 3 ».
B.3. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of
artikel 27 van de ordonnantie van 9 juli 2015 kon worden aangenomen zonder dat
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voorafgaandelijk het in artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen vermelde verplichte samenwerkingsakkoord tussen de federale
overheid en de andere gewesten werd gesloten. In het bijzonder wordt het Hof gevraagd of de
ontstentenis van een samenwerkingsakkoord tussen voormelde entiteiten voor het bepalen van
de toepasselijkheid van hun respectieve strafbepalingen bij inbreuken op hun respectieve
regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in overeenstemming is
met de voormelde bijzondere wetsbepaling.

B.4. Artikel 42, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot
de Brusselse instellingen bepaalt :
« Titel IVbis ‘ Samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten ’ van
de bijzondere wet [van 8 augustus 1980] is van overeenkomstige toepassing op het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest ».
Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is derhalve van
overeenkomstige toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

B.5. De bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur heeft in het voormelde artikel 92bis een paragraaf 3, c), ingevoegd, volgens
welke de federale overheid en de gewesten in ieder geval een samenwerkingsakkoord sluiten
« voor de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten ».

B.6. De door het voormelde artikel 92bis, § 3, c), beoogde verplichte samenwerking
werd in de parlementaire voorbereiding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 verantwoord
als volgt :

« De coördinatie tussen enerzijds de federale overheid, die bevoegd is om
verblijfsvergunningen uit te reiken en om de normen betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten te bepalen, en anderzijds de Gewesten, die bevoegd zijn om
arbeidsvergunningen uit te reiken, kan het best worden verbeterd door de verplichting te
voorzien tot het afsluiten van een samenwerkingsakkoord, waarbij onder meer volgende
elementen zouden worden opgenomen :
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a) het sociaal-economische kader waarbinnen arbeidsvergunningen kunnen worden
afgeleverd, met eventuele vaststelling van een bepaalde contingentering;
b) bepalingen waarbij een eenvormige toepassing van
arbeidsvergunningen over het hele grondgebied wordt verzekerd;

de

reglementering

c) maatregelen tot coherente toepassing van de reglementering arbeidskaart t.o.v.
reglementering verblijfsvergunningen;
d) het oppuntstellen van een stelsel van informatieuitwisseling;
e) het uitwerken van een sluitend controlesysteem, o.m. met het oog op het beperken van
de toepassing van de zg. rotatietechniek » (Parl. St., Senaat, 1992-1993, nr. 558/5,
pp. 453-454).
B.7.1. Vóór de zesde staatshervorming was de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten een aangelegenheid waarin de federale overheid en de gewesten elk
onderscheiden, maar vervlochten bevoegdheden hadden. De federale overheid oefende de
normatieve bevoegdheid uit en de gewesten waren enkel bevoegd voor de toepassing van de
federale normen.

Sinds de zesde staatshervorming bepaalt artikel 6, § 1, IX, 3°, van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, zoals vervangen bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 en zoals van
overeenkomstige toepassing op het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest krachtens artikel 4,
eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen, in algemene bewoordingen dat de gewesten bevoegd zijn voor « de
tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, met uitzondering van de normen betreffende
de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken
personen en de vrijstellingen van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie
van de betrokken personen. De vaststelling van de inbreuken kan eveneens worden verricht
door de daartoe door de federale overheid gemachtigde ambtenaren ». Met uitzondering van
de arbeidskaarten die een rechtstreekse afgeleide zijn van een specifieke verblijfssituatie, zijn
de gewesten, inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, bevoegd voor de
regelgeving, de toepassing ervan, de controle ervan en de handhaving ervan (Parl. St., Senaat,
2012-2013, nr. 5-2232/1, pp. 109-112).

B.7.2. Krachtens artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 kunnen de
gewesten binnen de grenzen van hun bevoegdheden ook de niet-naleving van de bepalingen
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van hun decreten strafbaar stellen en de straffen wegens die niet-naleving bepalen. Die
bepaling is krachtens artikel 4, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen van overeenkomstige toepassing op de ordonnanties
van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

B.7.3. Artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is thans « deels
zonder voorwerp […] aangezien de normeringsbevoegdheid overgaat van de federale
overheid naar de gewesten ingevolge het voorgestelde artikel 6, § 1, IX, 3º, BWHI. De
bepaling blijft evenwel [haar] relevantie behouden voor de arbeidskaart afgeleverd in functie
van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen van
beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen, waar
de federale overheid bevoegd blijft voor de normering en de gewesten bevoegd blijven voor
de toepassing ervan (artikel 6, § 1, IX, 4º, BWHI) » (Parl. St., Senaat, 2012-2013,
nr. 5-2232/3, pp. 38-39).

B.7.4. In dat kader hebben de federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest,
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op de
omzetting

van

onder

meer

de

richtlijn 2011/98/EU,

op

2 februari

2018

een

samenwerkingsakkoord gesloten in de zin van de voormelde bijzondere wetsbepaling « met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het
verblijf van buitenlandse arbeidskrachten » (Parl. St., Kamer, 2017-2018, DOC 54-2933/001,
en Senaat, 2017-2018, nr. 6-411/1). Dat samenwerkingsakkoord heeft vooral betrekking op de
vaststelling van de gecombineerde procedure en de wijziging van de verblijfsdocumenten om
een gecombineerde titel « verblijf-werk » te creëren. Daarnaast hebben de bepalingen van het
akkoord (in het bijzonder hoofdstuk II, afdeling 3 Toezicht, controle en sanctionering)
betrekking op de vaststelling van de inbreuken door de inspectiediensten van de respectieve
entiteiten en niet op de invoering van strafsancties door de betrokken partijen.

B.8. Uit het voorgaande volgt dat de door de bijzondere wetgever beoogde verplichting
om een samenwerkingsakkoord te sluiten geen betrekking heeft op de strafrechtelijke
normeringsbevoegdheid van de gewesten inzake de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten. Bijgevolg is de in het geding zijnde bepaling in overeenstemming met
artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
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instellingen, in samenhang gelezen met artikel 42, eerste lid, van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

B.9. De eerste prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.10. De tweede prejudiciële vraag, gelezen in het licht van de feiten en de motivering
vervat in het verwijzingsvonnis, peilt naar de inachtneming van de territoriale
bevoegdheidsverdeling door artikel 27 van de ordonnantie van 9 juli 2015 en door artikel 175
van het Sociaal Strafwetboek, zoals het van toepassing was in het Vlaamse Gewest.

Zij valt onder de bevoegdheid van het Hof op grond van artikel 26, § 1, 1°, van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof.

B.11. De artikelen 5, 39 en 134 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de
artikelen 2 en 19, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen en met de artikelen 2, § 1, en 7 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking

tot

de

Brusselse

instellingen,

hebben

een

exclusieve

territoriale

bevoegdheidsverdeling tot stand gebracht. Een zodanig stelsel veronderstelt dat het
onderwerp van iedere regeling die een gewestwetgever uitvaardigt, moet kunnen worden
gelokaliseerd binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is, zodat iedere concrete verhouding of
situatie slechts door één enkele wetgever wordt geregeld.

B.12. Noch de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, zoals van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, inzonderheid
artikel 12 daarvan, hersteld door artikel 27 van de ordonnantie van 9 juli 2015, noch de wet
van 30 april 1999, zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest, in samenhang gelezen met
het ten tijde van de feiten in dat Gewest van toepassing zijnde artikel 175 van het Sociaal
Strafwetboek, bevatten zelf lokalisatiecriteria, zodat de toepassingssfeer daarvan zelf wordt
geregeld door de voormelde grondwetsbepalingen en de bepalingen van de voormelde
bijzondere wetten.
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Om een oordeel te kunnen vormen over de lokalisatie van een norm binnen het door de
Grondwet en door de bijzondere wetten toegewezen territoriale bevoegdheidsgebied, dient
rekening te worden gehouden met de aard en het onderwerp van de toegewezen materiële
bevoegdheid.

B.13. Te dezen is de aan de orde zijnde gewestelijke bevoegdheid « de tewerkstelling
van buitenlandse arbeidskrachten », zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 3°, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980. Bijgevolg dienen de in B.12 bedoelde bepalingen aldus te worden
geïnterpreteerd dat zij van toepassing zijn op, enerzijds, de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en, anderzijds, de tewerkstelling van
buitenlandse arbeidskrachten in het Vlaamse Gewest, ongeacht de plaats waar de
maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de betrokken werkgever is gevestigd indien die
verschilt van de plaats van tewerkstelling van de buitenlandse arbeidskracht.

B.14. Aldus geïnterpreteerd zijn de in het geding zijnde bepalingen bestaanbaar met de
voormelde grondwets- en bijzonderewetsbepalingen.
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Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

- Artikel 27 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 9 juli
2015 « houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde
Staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de controle op het vlak van
werkgelegenheid » schendt niet artikel 92bis, § 3, c), van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen, in samenhang gelezen met artikel 42, eerste lid, van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

- In de interpretatie vermeld in B.13 schenden de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zoals van toepassing in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, inzonderheid artikel 12 daarvan, hersteld door artikel 27 van de
voormelde ordonnantie van 9 juli 2015, en de voormelde wet, zoals van toepassing in het
Vlaamse Gewest, in samenhang gelezen met het ten tijde van de feiten in dat Gewest van
toepassing zijnde artikel 175 van het Sociaal Strafwetboek, niet de regels die de respectieve
territoriale bevoegdheid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest
bepalen.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 31 januari 2019.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux

De voorzitter,

A. Alen
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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
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 risicoevaluatie 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.

1

10

 et Strategisch Comité heeft op 23 april 2020 beslist dat de SIOD ook de impact van de coronacrisis moet nagaan op de realisatie
H
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”.
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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.

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

11

M&D Seminars

254

TRAJECT
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft als taak om jaarlijks het
operationeel plan voor te bereiden zoals bepaald binnen artikel 3 van het Sociaal
Strafwetboek. De SIOD vertrekt hierbij niet vanaf een wit blad, maar probeert verder te
werken op basis van voorgaande initiatieven en in te spelen op nieuwe fraudefenomenen.
Het traject dat heeft geleid tot het Actieplan 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:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
2

12

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;
Gepresenteerd door de Directeur SIOD op het Strategisch Comité van 30 juni 2019
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 niformisering: moderniseren van werkmethodes (technieken) - beperken van hinder
U
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
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

3

14

Nota SIOD aan het Strategisch Comité d.d. 10 juni 2020
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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”
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 risicoevaluatie 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).

4

16

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

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

M&D Seminars

259

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”

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

Covid-19

v1.0

Bestaand
operationeel
plan

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
3. Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit van de sancties
4. Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit om op te treden
en een grotere slagkracht
5. Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en
internationale samenwerking te versterken.

“Governance via
programmawerking“

Bijdragefraude
Grootstedenproblematiek
Sociale Dumping
Bouwsector
Vleessector

6. 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

o.a.

o.a.
Structuur AP o.b.v.
Fraudefenomenen/sectoren

Tools inspecteurs
Gezamenlijke inspecties
Kennisverhoging
Gegevensuitwisseling

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

19

M&D Seminars

262

ONDERBOUWING
Programmawerking
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.
5
6
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Presentatie SIOD aan het Strategisch Comité op 30 juni 2019.
 illiams, C. (2016). Developing a Holistic Approach for Tackling Undeclared Work Colin C Williams University of Sheffield
W
A learning resource from the Seminar of the European Platform Tackling Undeclared Work, Brussels, 2nd December 2016
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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
Criminele organisaties/overtreders

Opsporing (strafrecht)

Notoire overtreders

Harde bestuursrechtelijke handhaving:
stillegging, hoge dwangsommen en boetes

Willen zich niet aan de wet houden

Regulier toezicht en handhaving:
boetes, waarschuwingen

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

Zelfinspectietools

Willen en kunnen zich aan de wet
houden, goed werkgeverschap

Voorlichting

Certificatie

Brancheondersteuning

Figuur 1: Werkgeverspiramide

De werkgeverspiramide geeft aan de linkerzijde verschillende types werkgevers weer,
naargelang hun motivatie om zich aan de regelgeving te houden. Aan de basis van de
piramide bevinden zich de werkgevers die zich aan de wet willen en kunnen houden. De
meeste werkgevers vallen binnen deze categorie. Helemaal bovenaan de piramide bevinden
zich werkgevers die zich wetens en willens niet aan de regelgeving houden, de zogenaamde
criminele werkgevers. Daartussen bevinden zich werkgevers die zich aan de wet willen
houden, maar dit (nog) niet kunnen (bv. door gebrek aan kennis), werkgevers die zich niet
aan de wet willen houden en werkgevers die de regelgeving af en toe bewust overtreden. Dit
model kan ook toepast worden op zelfstandige ondernemers (zonder personeel).
Uit de wetenschappelijke literatuur en benchmarking blijkt het belangrijk om interventies
te koppelen aan motieven en karakteristieken van overtreders en 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.
7
8
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 ie de theorie van responsieve regulering van Ayres en Braithwaite (1992) en het meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie SZW.
Z
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.
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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

 uropean Platform for Tackling Undeclared Work (2020). Working Group. Holistic approach to tackling undeclared work and
E
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.
Preventie
50
40
30
20

Invordering

Detectie

10
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Sanctie

Acties

Controle

Continuering

Totaal

Type actie
Beleidsinitiatief
Gemeenschappelijke actie
Specifieke actie

Type fraude
Loon- en arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de veiligheid, de
gezondheid, het welzijn van de werknemers
Bijdragefraude
Uitkeringsfraude

Fase in de handhavingsketen
Preventie
!

Detectie
Controle
Sanctie
Invordering
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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
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.

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.

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

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
10

26

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.

 Zie ook “Elements of a preventative approach towards undeclared work: an evaluation of service vouchers and awareness
raising campaigns” Platform Undeclared work 2016
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STRATEGISCH OBJECTIEF 3:
Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de
effectiviteit van de sancties.
Een van de determinanten of krachten over
het plegen van sociale fraude is de controle
of pakkans.

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

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

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

11

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).

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

28

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
Indicator
Maatregelen in het kader van het
herstelplan en de belastinghervorming

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”.
Betrokken actoren

Overheidspartners
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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
Indicator

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

Uitgevoerde evaluatie - aangepaste
regelgeving

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
Indicator

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

Invoering van fiscale en parafiscale
maatregelen om het nettoloon te verhogen

Minister Vandenbroucke Minister Van Petegem - RSZ FOD Financiën

Verantwoordelijke
rapportering
Minister Vandenbroucke
- Minister Van Petegem

Beleidsinitiatief D: D
 e 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

Betrokken actoren

Opmaak van een concrete
controlemethodiek door de bevoegde
inspectiediensten.

30

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
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆

◆

◆
◆
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 trijd tegen niet-aangegeven arbeid
S
bij zelfstandigen
Misbruiken uitzendarbeid
Analyse e-pv impact recidive nietaangegeven 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
◆

 e bestaande Europese
D
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
◆

34

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

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

M&D Seminars

277

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.
Indicator

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.

Betrokken actoren

Uitgewerkt programma

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

36

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

Betrokken actoren

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

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

In functie van een eventuele voortzetting van
de pandemie zullen eventuele acties worden
verdergezet.
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-19maatregelen. 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 nudgingtechnieken 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
Indicator
Technieken van nudging testen omtrent de
naleving van de welzijnsbepalingen (i.h.b.
Corona).

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.
Betrokken actoren

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

De SIOD kan hierbij ondersteunend
optreden.
Betrokken actoren

40 gemeenschappelijke onderzoeken

38

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, dienstenchequeondernemingen, ….

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

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD
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FRAUDEFENOMENEN
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
RISICOANALYSE

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.

METHODOLOGIE HANDHAVING

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

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)

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

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.
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Context
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”.
13
14
15
16
17
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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

V erslag over sociale dumping in de Europese Unie (2015/2255(INI)), 18 augustus 2016.
De Wispelaere & Pacolet (2017) in De Wispelaere, F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van
zaken. Discussiepaper. TUWIC.
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.
Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector, 3 februari 2016, p. 2.
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.
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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.
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◆

◆

◆

◆

◆

 e stelselmatige en georganiseerde
D
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

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, socioeconomische 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.

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.

Sociale dumping kan de volgende
kenmerken vertonen:

Een andere indicator kan gevonden worden
in het aantal behandelde dossiers in het

18
19
20

 Morsa (2015). Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ,3, p.609631
 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).
 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.
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kader van de A1-procedure (de zogenaamde
dialoog- en bemiddelingsprocedure).
Sinds de ingebruikname van het Osirisplatform 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
22
23
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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.

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

◆

c ascade 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.
24

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

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:

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.
◆ …
◆
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Preventie
◆

Preventie binnen overheidsopdrachten

Detectie
◆

Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van dataminingsmodellen

Controle
◆
◆
◆
◆

 trijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen
S
Misbruiken inzake uitzendarbeid
Sociale dumpingonderzoeken
Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten

Sanctionering
◆

Controle hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Invordering
◆

 itwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van sociale
U
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
Indicator
Het oprichten van een werkgroep
Het lanceren van een (sociale)
mediacampagne
Het uitrollen van gerichte acties op het
terrein

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.
Betrokken actoren

SIOD - Sociale
Inspectiediensten –
Communicatiediensten –
sociale partners
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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
Indicator

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.
Betrokken actoren

Opleiding sociale dumping voor sociaal
inspecteurs en lokale politie

Sociale inspectiediensten –
politiediensten - SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

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

46
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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)
!

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.

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

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.
Betrokken actoren

Sociale Inspectiediensten –
SIOD- Sociale Partners

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

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

25

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

Indicator

Betrokken actoren

Uitwerking van een gemeenschappelijke
inspectiestrategie

48

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.

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
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Grensoverschrijdende samenwerking inspectiediensten
!

Indicator

Betrokken actoren

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

SIOD - RSZ – RSVZ – TSW– RVA RIZIV – FPD (m.b.t. operationele
akkoorden) - FOD WASO - FOD
SZ (verdragen)

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.

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD – FOD WASO – FOD
SZ

Benelux secretariaat – ELA/
Platform UDW - SIOD – RSZ
– RSVZ - TSW – RVA – RIZIV –
Regio’s

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)

De bestaande Europese bemiddelingsprocedure inzake geschillen A1attesten optimaal benutten
!

Indicator

Betrokken actoren

Trimestrieel rapport aan bevoegde
ministers m.b.t. het aantal concrete
onderzoeken waarbij er (vermoedens van)
misbruiken inzake detachering en A1attesten bestaan of vastgesteld zijn.

RSZ - RSVZ - FOD SZ

Verantwoordelijke
rapportering
FOD SZ

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

Betrokken actoren
RSVZ – SIOD – TSW - RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ – SIOD

Jaarlijkse monitoring aangaande de
zelfstandigen gecontroleerd binnen
de risicosectoren opgesplitst volgens
Belgische en buitenlandse
dienstverleners.
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Niet-aangegeven arbeid
Fenomeenfiche26
RISICOANALYSE

METHODOLOGIE HANDHAVING

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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

Context
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 nietaangegeven 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 niet26
27
28
29
30

52

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

F iche 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.
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.
https://www.siod.belgie.be/nl/sociale-fraude/risicos-verband-met-sluikwerk (consultatie op 20/8/2020).
Europese Commissie (1998), Mededeling van de Commissie betreffende het zwartwerk (COM (98) 219), Brussel: Europese
Commissie.
De Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWIC.
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in combinatie met een uitkering, nietaangegeven 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

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 nietaangegeven arbeid geen marginaal feit is in
onze samenleving. Ook de controlecijfers
bevestigen deze vaststelling. De SIODstatistieken 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

31
32

 e Wispelaere F. (2020). De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector – een stand van zaken. Discussiepaper. TUWIC;
D
European Platform Undeclared Work (2017). Member State Factsheets – Factsheet on Undeclared Work Belgium.
De cijfers van 2020 hebben betrekking op de periode januari – juni 2020 (1e semester). De statistieken zijn getrokken op 30
augustus 2020.
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Wanneer er meer in detail33 naar het type
inbreuken wordt gekeken, blijkt dat het
merendeel van de inbreuken betrekking

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

BK
SZ
BL L
Limosa
BL Z
Werkloosheid
Deeltijds
Dimona

0

500

1000
2020

2019

1500
2018

2017

2000

2500

2016

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 nietaangegeven 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.

33
34
35
36

54

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 nietaangegeven tewerkstellen, maar ook
uitkeringsgerechtigde personen die voor
eigen rekening of die van een werkgever nietaangegeven arbeid leveren.

 K: Beroepskaart, SZ: Sociale Zekerheid (niet betalen sociale bedragen), BL L: buitenlandse arbeid lichte inbreuk, BL Z:
B
buitenlandse arbeid zware inbreuk.
De cijfers van 2020 hebben betrekking op de periode januari – juni 2020 (1e semester). De statistieken zijn getrokken op 30
augustus 2020.
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).
Jaarverslag Sociale Fraudebestrijding 2018. De samenvatting van het jaarverslag is te consulteren via
https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/jaarverslag-sociale-fraudebestrijding-2018
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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
CARWASH

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).

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
Indicator

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.
Betrokken actoren

Uitgewerkt programma

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; nietbetaalde of te weinig betaalde overuren.
Gelet op het strenge toezicht op deeltijdse
Indicator

Betrokken actoren

50-aantal controles op arbeidsduur
voltijds en deeltijds tewerkgestelde
werknemers

56

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, ...).

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

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.
Betrokken actoren

SIOD – Sociale
Inspectiediensten –
Communicatiediensten –
Sociale Partners
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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
Indicator

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.
Betrokken actoren

Verspreiding van de guidelines

Arrondissementele Cellen –
Sociale Inspectiediensten

Preventieve controles binnen de
sportclubs

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Continuering
Strijd tegen niet-aangegeven arbeid bij zelfstandigen
!

Indicator

Betrokken actoren

Het RSVZ behandelt de vaststellingen,
meldingen en klachten in zake een nietaangegeven zelfstandige beroepsactiviteit

58

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
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Mensenhandel & Economische Uitbuiting
(incl. Grootstedenproblematiek)
Fenomeenfiche37
RISICOANALYSE

METHODOLOGIE HANDHAVING

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

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

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: ja

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

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

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

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

Context
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;

37
38

60

◆

 f deze persoon tegen zijn wil een
o
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

F iche 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.
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
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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.

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.

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
2016
N contr

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.
2017

inbr.
MH

N contr

2018
inbr.
MH

N contr

2019
inbr.
MH

N contr

2020 (1E SEM)42
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
0

Electrotechniek

0

0

281

1

664

0

636

0

289

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

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

Metaal

Tabel 3: Aantal controles en inbreuken mensenhandel 2016-2020 – gemeenschappelijke controles

39
40
41
42
43
44
45

 ayoke (2014). Human trafficking : what to do ? A practical guide for health care providers, law enforcement, NGO’s and border
P
guards.
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.
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.
De cijfers van 2020 hebben betrekking op de periode januari – juni 2020 (1e semester). De statistieken zijn getrokken op 30
augustus 2020.
Inbreuk vastgesteld in garages, niet in carwashes.
Inbreuken vastgesteld in carwashes en niet in garages.
Inbreuken vastgesteld in carwashes en niet in garages.

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

61

M&D Seminars

304

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 SIODbevraging 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

62

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 EUcampagnes 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

erkende opvangcentra voor slachtoffers van
mensenhandel.
Betrokken actoren

Indicator
100 onderzoeken mensenhandel/socioeconomische 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)

Sociale Inspectiediensten
(in het bijzonder de
gespecialiseerde teams RSZ en
TSW)

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – TSW – SIOD

TSW – RSZ (dienst
Internationale Betrekkingen)
Commissie goede praktijken
Justitie – SIOD –- Regionale
inspectiediensten - Politie
diensten (Europol) bestuurlijke overheden

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

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

64

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.
Betrokken actoren

Indicator

46

carwashsector46.

SIOD - RSZ – TSW – RSVZ – RVA

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Best Practice uit het Verenigd Koninkrijk: https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/app-sounds-alarm-for-slavery-at-ukhand-carwash-sites
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Continuering
Controles in de grootsteden (inclusief mensenhandel)
!

Grootstedenproblematiek: ernstige en georganiseerde sociale fraude met
een crimineel oogpunt

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 onveiligheidsen 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.
47
48

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

I n 2021 zal in Brussel verder multidisciplinair samengewerkt worden in het kader van het Kanaalplan..
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.
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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.

Betrokken actoren

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)

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

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

66
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Uitkerings- & domicilie fraude
Fenomeenfiche49
RISICOANALYSE
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

METHODOLOGIE HANDHAVING
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)

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

Context
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.
49
50
51
52

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

F iche 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.
Pacolet, J. & Marchal, A. (2001). Sociale fraude in België, HIVA KULeuven, Leuven, 261p.
Morsa, M. (2015). Invoering van een Europese samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude, BTSZ,3,
p.609-631.
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.
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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 financieeleconomische 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
54
55
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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/ tijdskredietanomalieën, 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 nietaangegeven arbeid leveren ofwel voor
eigen rekening als voor rekening van een
werkgever.

I n 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.
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).
Jaarverslag Sociale Fraudebestrijding 2018.
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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.
Betrokken actoren

Indicator

SIOD - sociale inspectiediensten

Uitgewerkt programma

Verantwoordelijke
rapportering
TBC volgens model

Continuering
Fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland
!

Betrokken actoren

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

RIZIV (DAC)

Verantwoordelijke
rapportering
RIZIV (DAC)

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

Betrokken actoren

Indicator
Tweemaandelijkse vergaderingen tussen
RIZIV en RVA

70

RVA – RIZIV

Verantwoordelijke
rapportering
RVA – RIZIV
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Controles domiciliefraude (werkloosheidsuitkering)
!

Betrokken actoren

Indicator
6000 controles domiciliefraude op
jaarbasis voor uitkeringsgerechtigde
werklozen

RVA

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

Aantal vastgestelde inbreuken voor
personen in loopbaanonderbreking/
tijdskrediet

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

Betrokken actoren

Indicator
Aantal vaststellingen uitkering
loopbaanonderbreking/tijdskrediet met
andere inkomsten

RVA

Verantwoordelijke
rapportering
RVA

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

Indicator

Betrokken actoren

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

RIZIV (DAC) – RSVZ - RVA – RSZ

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

Verantwoordelijke
rapportering
a.

RSVZ

b.

RIZIV (DAC)

c.

RVA

Aantal onderzoeken toelaatbaarheid bij de
RVA op basis een definitieve beslissing tot
niet-onderwerping van de RSZ
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Bijdragefraude
Fenomeenfiche56
RISICOANALYSE

METHODOLOGIE HANDHAVING

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 ...

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.

CRIMINELE RAAKVLAKKEN: mogelijk met MH, criminele netwerken,
drugshandel, schriftvervalsing ...
ERNSTIGE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT: soms

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.

BETROKKENEN: zeer divers. Risicosectoren: bouw, horeca, transport,
groensector, carwash, recuperatie van kleding ...
GELDSTROMEN NAAR BUITENLAND: waarschijnlijk

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

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.

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

Multidisciplinaire samenwerking: erg nuttig!
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.

Context
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 nietaangegeven 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.
56
57
58
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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.

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

315

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

59
60

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.

belgie.be/sites/default/files/content/download/files/jaarverslag_siod_2019_.pdf (consultatie 20/8/2020).
Flexibilisering kent verschillende dimensies zoals flexibiliteit in arbeidsuren, in arbeidsplaats en in arbeidsorganisatie (vb.
tijdelijke contracten, dienstencheques, uitzendarbeid, jobdelen etc.) (Van Gasse & Mortelmans, 2016).
Van Gasse, D. & Mortelmans, D. (2016). Flexibele arbeidscontracten: van algemeen begrip tot taxonomie, BTSZ, 2, p.233-265.
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Actie 18: Uitwerking van een programma inzake bijdragefraude NEW
!

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
Indicator
Uitgewerkt programma

61
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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).

Betrokken actoren
SIOD - sociale inspectiediensten
– (…)

Verantwoordelijke
rapportering
TBC volgens model

Tot wijziging van de programmawet van 2006 betreffende de aard van de arbeidsrelaties
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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.
Betrokken actoren

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

Sociale Inspectiediensten

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Analyse van fraudegevoelige
arbeidsvormen in het veld.
Het ontwikkelen van een specifieke
methodologie t.a.v. deze misbruiken

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.
Indicator
20 gemeenschappelijke onderzoeken in de
deeleconomie (o.a. de erkende en nieterkende platformen)

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.
Betrokken actoren

SIOD –RSZ – RSVZ – TSW

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – RSVZ – TSW

Uitwerking van een controlemethodologie
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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.
Betrokken actoren

Indicator

RSZ – RSVZ

Uitgewerkte methodologie
grensoverschrijdende invordering

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ – RSVZ

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

Betrokken actoren

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

RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

10 onderzoeken bij publieke werkgevers
op basis van datamining en datamatching
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Onderzoeken schijnstatuten
!

Betrokken actoren

Indicator
100 onderzoeken schijnstatuten

RSZ - RSVZ

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

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ - RSVZ

Onderzoek naar de haalbaarheid van een
register van werkende vennoten

Onderzoeken bij de niet-erkende dienstverrichters
!

Betrokken actoren

Indicator
30 onderzoeken bij niet-erkende
dienstverrichters.

RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

Onderzoeken bij nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers
!

Betrokken actoren

Indicator
1.000 onderzoeken bij nieuwe en voorlopig
ingeschreven werkgevers;

RSZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSZ

500 op basis van datamining en
datamatching;
500 op initiatief van de sociaal inspecteur.
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Strijd tegen de fictieve aansluitingen in het statuut van de zelfstandigen
!

Betrokken actoren

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

RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ

Opsporing en onderzoek van schijnstatuten door het RSVZ
!

Betrokken actoren

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)

RSVZ

Verantwoordelijke
rapportering
RSVZ

KSZ E-flux schuldrecuperatie 4 weg
!

Betrokken actoren

Indicator
Aantal terugvorderingen via systeem 4 weg

78

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)
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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.

80
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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

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

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

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

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.
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.

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.
ondernemingen die de regels volgen naar
dubieuze ondernemingen (soms zelfs naar
ondernemingen “in oprichting” zonder KBOnummer, 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

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.

82

sectorale CAO werfovername.

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

Betrokken actoren

Evaluatie Checklists & Guidelines volgens
een vooropgestelde planning

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

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

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

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
320

SCHOONMAAK

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

Bij de verdeling van het globaal aantal
controles per sector per arrondissementele
62
63

cel, zal rekening gehouden worden met
de lokale economische realiteit en zal er

 elet op de huidige Covid-19-pandemie en de daaraan gekoppelde verplichte sluiting van de horecasector is het opportuun om
G
de gemeenschappelijke HORECA-controles te oriënteren naar het 2de deel van het jaar.
Gelet op de huidige Covid-19-pandemie worden de Covid-19-Flitscontroles van januari & februari 2021 meegeteld in de 1.000
controles Covid-19
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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
!

Betrokken actoren

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

Arrondissementscellen - sociale
inspectiediensten

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

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:
◆

◆
◆
◆
◆
◆

84

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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PROCESSEN
Context
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
 ntwikkelen en gebruik maken van
O
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
◆
◆

64
65

◆
◆
◆

◆

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.

I n 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)
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
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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

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.
Betrokken actoren

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

86

unieke en beveiligde opslaglocatie.

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
!

Betrokken actoren

Indicator
Afgeronde analyse wat betreft
de automatisering van de IGOcontroleprocedure

FDP

Verantwoordelijke
rapportering
FDP

Datamining/datamatching binnen RVA en RSVZ
!

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

Betrokken actoren
Respectievelijk RSVZ en RVA

Verantwoordelijke
rapportering
Respectievelijk RSVZ en
RVA

Verdere professionalisering Cel
Datamining bij RVA
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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.

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.

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

AANTAL GEVALLEN VAN AGRESSIE
DIENST
TSW

RIZIV

RSVZ
RVA
RSZ
TOTAAL

Indicator
Aantal agressie gevallen en aantal
vervolgingen
Aantal opleidingen

88

GEWEST

2017

2018

FR Directies

2

5

NL Directies

3

3

Brussel

1

1

Vlaanderen

0

1

Wallonië

1

0

Brussel

0

1

Vlaanderen

0

0

Wallonië

0

0

Land

10

11

Brussel

0

3

Vlaanderen

1

12

Wallonië

1

6

19

43

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.

zelfstandigenorganisaties. In 2018 werd
het Charter Ondernemingen ondertekend
door de SIOD, vijf federale sociale
inspectiediensten en hun voogdijministers
enerzijds en de representatieve werkgeversen 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.

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

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

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.
Betrokken actoren

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

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,

Betrokken actoren

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

66

90

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

SIOD- Sociale inspectiediensten
– sociale partners

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

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

Betrokken actoren

Het in kaart brengen van de beschikbare
databanken

KSZ – Sociale Inspectiediensten
– SIOD

Verantwoordelijke
rapportering
KSZ

GAP-analyse

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.

92

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.

Betrokken actoren

Indicator
In productiestelling project e-flux
Nalatenschappen

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.

Vlaamse Belastingdienst - FOD
Financiën

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

In productiestelling project E-flux
Consultimmo

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

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

SIOD – BBI
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rapportering
SIOD
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Continuering
Uitbreiding e-PV tot beleidsdomein Justitie: elektronische uitwisseling
van PV’s tussen de sociale inspectiediensten en Justitie
!

Betrokken actoren

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

DAG Directie ePV & eDossier
(FOD WASO) - FOD
Justitie - bevoegde Ministers

Verantwoordelijke
rapportering
DAG Directie ePV &
eDossier (FOD WASO)

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

Samenwerking en overleg met de Regionale inspectiediensten
!

Betrokken actoren

Indicator
Aantal uitgevoerde acties in het kader
van de samenwerking tussen de
verschillende niveaus (werkgroepen,
gemeenschappelijke nota’s, kennisdeling,
etc.)

SIOD -Federale en Regionale
Sociale Inspectiediensten Justitie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Aantal vergaderingen van het platform
Justitie waarbij de regio’s ‘ad hoc’ werden
uitgenodigd

Samenwerking en gegevensuitwisseling met de politiediensten
!

Motems
Betrokken actoren

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

94

Sociale Inspectiediensten –
Politie – Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
Sociale
Inspectiediensten
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Protocol Justitie, Politie en inspectiediensten
Betrokken actoren

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

SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie –
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
Respectievelijke
verantwoordelijke per
platform

Gemengde ondersteuningscel
Betrokken actoren

Indicator
Evaluatie protocol

SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie–
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD

Optimalisering van de uitwisseling van gegevens tussen politie en sociale
inspectiediensten
Betrokken actoren

Indicator
Analyse van de impact van de
wetswijziging
Verdere optimalisering van de
wederzijdse gegevensuitwisseling
tussen politiediensten en sociale
inspectiediensten.

SIOD – Sociale
Inspectiediensten – Politie–
Openbaar Ministerie

Verantwoordelijke
rapportering
SIOD - Sociale
Inspectiediensten

BEX - EESSI: Verhoging en optimalisatie van bilaterale
gegevensuitwisselingen
!

Betrokken actoren

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

KSZ

Verantwoordelijke
rapportering
FPD

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.
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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
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

67
68

 elet op de huidige Covid-19-pandemie en de daaraan gekoppelde verplichte sluiting van de horecasector is het opportuun om
G
de gemeenschappelijke HORECA-controles te oriënteren naar het 2de deel van het jaar.
Gelet op de huidige Covid-19-pandemie worden de Covid-19-Flitscontroles van januari & februari 2021 meegeteld in de 1.000
controles Covid-19

ACTIEPLAN SOCIALE FRAUDEBESTRIJDING 2021

97

M&D Seminars

340

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

98

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

Slowakije

22/10/2015

Polen

14/03/2017

FOD SZ/RSZ/RSVZ

Roemenië

06/10/2017

TSW/RSZ/RSVZ/RIZIV/RVA/SIOD*

Bulgarije

01/12/2017

Polen

05/12/2017

Nederland

03/05/2018

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

RSZ
RSVZ/TSW/RSZ/FOD SZ/SIOD*

RSVZ/RSZ/FOD SZ
RSVZ/RSZ

Operationele akkoorden
Arbeidsrecht
INSPECTIEDIENST
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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

CLAUSULE
SOCIALE FRAUDE

ONDERTEKENING

INWERKINGTREDING

Albanië

09/12/2013

01/01/2016

JA

Algerije

27/02/1968

01/10/1969

NEEN

Argentinië

18/06/2016

01/06/2017

NEEN

Australië

20/11/2002

01/07/2005

NEEN

Bosnië – Herzegovina

06/03/2006

01/06/2009

NEEN

Brazilië

04/10/2009

01/12/2014

JA

Canada

10/05/1984

01/01/1987

NEEN

Chili

09/09/1996

01/11/1999

NEEN

Congo

03/05/1968

01/10/1971

NEEN

Filippijnen

07/12/2001

01/08/2005

NEEN

India

02/11/2006

01/09/2009

NEEN

Israël

24/03/2014

01/06/2017

NEEN

Japan

23/02/2005

01/01/2007

NEEN

Kosovo

20/02/2018

01/06/2019

JA

Macedonië
Marokko

13/02/2007

01/06/2009

NEEN

24/06/1968

01/08/1971

NEEN

18/02/2014

/

JA

Moldavië

12/09/2012

01/01/2016

JA

Montenegro

09/06/2010

01/06/2014

JA

Quebec

28/03/2006

01/11/2010

NEEN

San- Marino

22/04/1955

01/10/1955

NEEN

Servië

15/07/2010

01/09/2014

JA

Tunesië

28/03/2013

01/05/2017

JA

Turkije

11/04/2014

01/9/2018

JA

Uruguay

22/11/2006

01/08/2009

NEEN

USA

19/02/1982

01/07/1984

NEEN

Zuid – Korea

05/07/2006

01/07/2009

NEEN
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D. Lijst van afkortingen

102

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
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Jaarverslag
Sociale fraudebestrijding

2020

(Summary)

Rapport annuel
Lutte contre la fraude sociale
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De COVID-19-pandemie heeft uiteraard ook zijn impact gehad op de werking en de resultaten van de diensten.
Conform de beslissing van het Strategisch comité van 23 april wordt in een apart rapport de resultaten van de verschillende sociale
inspectiediensten inzake de controles COVID-19 weergegeven.

L'objectif est que les rapports du SIRS soient également utilisés pour procéder à des ajustements si nécessaire. C'est également un
document utile à des fins politiques. En outre, la voie d'une professionnalisation plus poussée doit être empruntée. Compte tenu de
la capacité limitée du SIRS, ce sera un défi difficile à relever. Ce rapport a été réalisé sur la base de la coopération, en combinaison
avec les précédents rapports trimestriels et semestriels. Nous vous remercions donc explicitement de nous avoir fourni les données,
de les avoir validées et de nous avoir aidés à les interpréter, souvent dans des délais très courts.

Ook dit jaarverslag is iteratief opgebouwd in samenwerking met de diensten. Net zoals met onze andere rapporten wensen
we iedere keer beter te doen en u op een transparante en duidelijke manier te informeren omtrent de realisatie van het Actieplan
Sociale Fraudebestrijding en de strijd tegen de sociale fraude in het algemeen. Het is de rol van de SIOD als Kenniscentrum om
meerwaarde te gaan creëren binnen de rapportage. Dit rapport stopt bijgevolg niet bij het louter verzamelen van gegevens en u
deze aan te bieden, maar tracht ook analyses, bevindingen en aanbevelingen te produceren. Dit kan de SIOD niet alleen en het staat
daarbij als netwerkorganisatie in contact met o.a. u als sociale inspectiedienst.

Inleiding
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2

voorstellen van kritische succesfactoren en kritische prestatie-indicatoren, verzekeren van de opvolging ervan en rapportage;
het opvolgen van de acties en er over rapporteren
het formuleren van voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving aan de regering via het SC.

Compléter le rapport par un addendum dans lequel les différents services peuvent indiquer ce qu'ils ont fait/font pour le reste de l'année
dans le cadre de Corona ou comme alternative (par exemple, résorption de l'arriéré). En outre, d'autres tâches peuvent être mentionnées,
telles que l'achèvement des enquêtes en cours, l'accompagnement des employeurs et des travailleurs qui ont des questions sur le
redémarrage de leur entreprise / activité dans des conditions de sécurité, etc.

o

Goedkeuring en akteneming minimumprogramma SIOD (inclusief opstellen jaarverslag)

Strategisch Comité d.d. 1 juli 2020 & SOC 19 juni 2020:

→ L'impact du Covid-19 sur les services d'inspection sociale en tant que tels fait l'objet d'une note en complément à ce rapport annuel.

o

Comité Stratégique du 23 avril 2020:

o
o
o

• Art. 11 §3 Sociaal Strafwetboek m.n. de opdrachten van het Structureel Overlegcomité (SOC):

van het jaarlijks operationeel actieplan bedoeld in artikel 2. Indien de trimestriële evaluatie twee maal op rij aangeeft dat de
doelstellingen of opbrengsten zoals voorzien in het operationeel actieplan niet zullen worden bereikt, brengt de directeur van de
SIOD het strategisch comité hiervan op de hoogte.”

Kader: Jaarverslag 2021
• o.b.v. artikel 3 4° Sociaal Strafwetboek: “de trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen

Traject (1/2)
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Suivi des Revenus 2020

Suivi du revenu global de la lutte contre
la fraude sociale résultant du Plan
d’action et des enquêtes menées dans le
cadre des activités core-business du
service d’inspection

1.

Suivi du Plan d’action annuel 2020
« considéré comme un plan d’action
opérationnel » s’inscrivant dans la
stratégie et suivi dans un fichier Excel
consolidé

33

Détermination de la collecte
d’indicateurs stratégiques (KPI’s)
mesurés en 2018, 2019 et 2020 afin de
permettre l’évaluation des objectifs
stratégiques (englobe les actions et
revenus)

Suivi du Plan d’action et des
indicateurs opérationnels 2020

OPÉRATIONNEL

221.
OPÉRATIONNEL

Suivi des indicateurs stratégiques
(KPI’s) 2020

STRATÉGIQUE

1.

1

4

Ce rapport annuel de lutte contre la fraude sociale 2020 est structuré par pilier et est donc composé des 3 volets suivants :

•

Pilier 1 – Monitoring des 33 indicateurs stratégiques (KPI’s) suivis KPI’s 2020 on hold
Pilier 2 – Monitoring du Plan d’action 2020
Pilier 3 – Monitoring des résultats financiers 2020

La méthodologie pour le suivi des résultats fait partie d’un modèle de croissance. En 2020 on a continué la mesure des KPI’s de 2018, et 2019. Une distincti
nette est définie entre la collecte de toutes les données (avec la collaboration de tous les acteurs concernés) et l’analyse des données (coordonnée par le SI
afin de s’assurer que la qualité de l’ensemble des données collectées est comparable.

•
•
•

En 2017, un projet a été lancé pour professionnaliser le suivi et la mesure des efforts dans le domaine de la lutte contre la fraude sociale et pour fournir de
méthodologies et des recommandations afin de poursuivre le suivi professionnalisé à l’avenir. Comme en 2018 & 2019, le SIRS a élaboré, avec la contributio
différents acteurs concernés, le présent rapport annuel d’évaluation de la lutte contre la fraude sociale en 2020 qui explique les résultats des 3 piliers :

•

•

Trajet (2/2)
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SO5: Bestrijden van
grensoverschrijdende Sociale Fraude en
sociale dumping

SO4 : Augmenter la capacité d’action des
services d’inspection

SO3: Vergroten van de pakkans

SO2 : Droit et administration simplifiés
afin d’accroître la transparence et la
conformité (y compris la numérisation)

S01: Verlagen van de lasten op arbeid
om de aantrekkelijkheid om Sociale
Fraude te plegen te doen afnemen

Er werden meer dan 360 prioritaire projecten en change requests gerealiseerd in verschillende domeinen (zoals sociale fraude bv. MyDia).
Gezien de recente regeringsvorming zijn het aantal overgemaakte beleidsvoorstellen van de sociale inspectiediensten op jaarbasis eerder beperkt (nl. 10 voorstellen
t.o.v. 14 in 2019).
De SIOD samen met haar partners heeft ook in 2020 een aantal flitsacties georganiseerd onder meer in het kader COVID-19.
Het gemeenschappelijke platform Dolsis voor o.a. de inspectiediensten was voor 98,53 % 24u24 beschikbaar in 2020.
La capacité pour la lutte contre la fraude sociale a diminué au sein des services. 1044,2 ETPi disponibles au 2020 (- 2,7%) pour les activités liées aux tâches clés
(enquêtes, contrôles et tâches administratives nécessaires pour gérer les tâches clés) par rapport à 1073,6 ETPi en 2019 et 1063, 9 ETPi en 2018.
Er werden dit jaar minder onderzoeken uitgevoerd (nl. 131.577 t.o.v. 149.022 onderzoeken in 2019 of - 11,7%). Het aantal positieve onderzoeken stijgt evenwel
van 48.317 naar 50.693 (= + 5,1 %).
6 % van de onderzoeken leiden tot een ePV in 2020 (t.o.v. 7 % in 2019).
83,5 % des ePV’s connaissent une suite administrative (+ 3,5%-point).
39 % d’enquêtes aboutit à une enquête positive (+ 7%-point) . Per ETPI steeg het aantal positieve afgesloten onderzoeken van 53 naar 58 (+ 9 %).
Het totaal aantal voltijdse equivalenten betrokken bij de sociale fraudebestrijding bedraagt 1182,0 VTE’s. Dit is een lichte stijging (+ 0,7%) t.a.v. 2019.
Er werden door de sociale inspectiediensten 4.709 opleidingsdagen of gemiddeld 4,0 opleidingsdagen per VTE gevolgd.
In 2020 werden 146 onderzoeken uitgevoerd per VTEi (RIZIV enkel DAC) (t.o.v. 159 onderzoeken in 2019).
En 2020, on a effectué 348 contrôles par ETPi (attention pas pour tous les services) (t.o.v. 385 in 2019 en 306 in 2018).
In 2020 werden 75 positieve onderzoeken uitgevoerd per VTEi (RIZIV enkel DAC). Dit is een stijging met 4,2% t.a.v. 2019.
Er is nog steeds een contrast tussen het beschikbaar effectief (2020: 64,0 VTEi) van de sociale inspectiediensten voor internationale fraude enerzijds en dat voor
nationale fraude anderzijds.
In 2020 werden 5.270 onderzoeken afgesloten. Dit is lichte daling t.o.v. 2019 (-0,7%).
De ratio positieve/afgesloten onderzoeken ligt hoger bij de grensoverschrijdende onderzoeken dan bij de nationale onderzoeken. De ratio is gestegen tot 51,3%
voor 2020 t.a.v. 38,6% in 2019.
L’évolution du nombre d’ePV’s dans le cadre d’enquêtes internationales en 2020 a diminué de 18 % par rapport à 2019.
14 % van de onderzoeken leidden tot een ePV in 2020 (t.o.v. 12 % in 2019).




























De sociale lasten (werknemer + werkgever) bedroegen 38,44 % of 55,16 miljard euro (- 3,61 % t.o.v. 2019).
Le taux de cotisations sociales (indépendants) est 20,5 % (le même qu’en 2018 et 2019).
De bruto loonmassa van de loontrekkenden bedraagt 140 miljard in 2020 (+ 6,91 %).
Le nombre de personnes assujetties à la sécurité sociale belge en 2020 (3.260.432 ETP) est resté stable (+0,1 %) par rapport à 2019. Le nombre de travailleurs
indépendants (832.000) augmente de 1,6 % par rapport à 2019.
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•

•

Réalisées

En Cours

A Commencer

37

2
15

Réalisées

En Cours

A Commencer

•

*Actie 55 van het Actieplan werd niet mee opgenomen in
de rapportage. Het ging over een « verkennend onderzoek
naar een programmatorische aanpak »

Noot:

Sur les 54* actions du Plan d’ Action 2020, 37 actions sont réalisées et 15 en cours. 2 actions n'ont pas encore été lancées.

63

46

Sur les 117 indicateurs qui sont liés avec les 54* actions du Plan d’ Action 2020, 63 indicateurs sont réalisés, 46 en cours. 8
indicateurs n'ont pas encore été lancés.
8
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126 %

2019 (réalisé)

2020 (réalisé)

2020

14658

2019

0
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157,6 %

10080

16000

9300

0

48

Taxi

500

336

265

247

332

570

523

464

1000

1500

2000

1747

2500

3000

3500

3197

Vooropgesteld 2020

Gerealiseerd 2020

• 10.000 acties minus 700 & 2000 sociale dumpingonderzoeken voor 2019 & 2020
• Cijfers grootsteden zijn exclusief Kanaalplan & Stroomplan
• Chiffres arrêtés au 02/02/2021 pour 2020

Noot:

Bouw

Elektro

Schoonmaak

Horeca

Goederenvervoer

Vlees

42

Verhuis

138

31

46

71

Bewaking

Land- en Tuinbouw

Garages & Carwashes

Metaal en Technologie

Begrafenis

Grootsteden

Nagelsalons

Zoom: Actie 7: Aantal vooropgestelde sectorale controles in het kader van de SIOD-acties
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€ 135.553.016,07

Totaal Social bijdragen : € 160.893.016,07

€ 25.340.000,00

€ 19.556.051,83

€ 254.092.801,82

Totaal Uitkeringen: 85.304.900,54

€ 58.896.883,75

€ 3.247.166,26

€ 33.786,65
€ 5.709.195,12

€ 3.373.403,95

€ 3.373.403,95

€ 3.373.403,95

Totaal Opg.geldb.: 4.521.481,26 €

€ 4.521.481,26

€ 4.197.143,00

€ 13.300,00

€ 67.088,26

€ 243.950,00

€ 69.012.121,53

€ 19.799.741,98

opbrengsten die hierboven al zijn opgenomen.

€ 6.661.851,53

€ 42.550.528,02

€ 161.062.121,53

€ 92.050.000,00

€ 90.070.000,00

€ 1.980.000,00

Re chtzetti ng
Overheids opbrengs te
n ui t core bus i nes s rechten/pli chten burger
activitei ten

Impact Covid: RSVZ: De opbrengst 2020Q1-Q4 voor alle onderzoeken binnen het kader van het overbruggingsrecht betreft: €1.598.633,57. Dit bedrag is exclusief de

Algemeen totaal

18. Fal ingen, kl achten,
publi eke s ector

€ 8.396.831,48
€ 27.740.000,00

€ 570.000,00

17. Stil zwi jgers

€ 100.000,00

€ 5.250.000,00

16. Soci ale dumpi ng

15. Starters

14. Mens enhandel

13. Opgel egde ge ldboeten

12. Zwa rte overuren

€ 6.851.964,96

€ 593.789,47

€ 50.759,93

€ 9.530.863,31

€ 21.330.185,75

€ 6.851.964,96

€ 13.762.310,13

€ 3.684.076,08

7. Fraude met s ocial e
zekerhei ds bijdragen
8. Fraude door
zorgvers trekkers
9. Fraude met zie kteuitkeri ngen aa ngeleverd
door mutual iteiten
10. Loopbaanonderbreki ng / Ti jds kredie t a nomal ieë n
11. Arti cle 30bis / 30ter
€ 79.825.195,65

€ 1.580.000,00

€ 12.190.988,94

Opleggen van
Ui ts lui ti ng van
Vorderi ng van ni etVermijden van Terugvorderen van
Terugvorderen Opl eggen van
uitkeri ngen (s a nctie)
admini s tratieve stra frechte li jke
betaal de bi jdra gen (i ncl .
onterechte
onterechte
van val s e
gel dboete n
geldboe ten
bi jkomend opgelegde
ui tkeringen
ui tkeri ngen
pres taties
bi jdragen)

€ 20.510.802,88

€ 25.240.000,00

Bijdra ge n ui t
preventieve acti es

6. Domi ci l iefra ude

4. Mis brui k tijdeli jke
werkl oos hei d
5. Val s e onderwerpi ngen

1. Ni et-aa ngegeven a rbe id
- zwartwerk
2. Verboden cumul va n
uitkeri ngen
3. Schi jnzel fs ta ndighei d

Fraudefenomeen

Overzicht van de bevindingen (3/3)
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1. Niet-aangegeven arbeid - zwartwerk

2. Verboden cumul van uitkeringen

3. Schijnzelfstandigheid

4. Misbruik tijdelijke werkloosheid

5. Valse onderwerpingen

6. Domiciliefraude

7. Fraude met sociale zekerheidsbijdragen

8. Fraude door zorgverstrekkers

9. Fraude met ziekte-uitkeringen aangeleverd door mutualiteiten

10. Loopbaanonder-breking / Tijdskrediet - anomalieën

11. Article 30bis / 30ter

13. Opgelegde geldboeten

14. Mensenhandel

15. Starters

16. Sociale dumping

17. Stilzwijgers

€0

2018

2019

2020

€ 10.000.000 € 20.000.000 € 30.000.000 € 40.000.000 € 50.000.000 € 60.000.000 € 70.000.000

Overzicht van de financiële resultaten 2018, 2019 & 2020 per fraudefenomeen
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Rechtzetting rechten / plichten burger

Totaal

Opgelegde geldboeten

Prestatie zorgverstrekkers

Uitkeringen

Sociale bijdragen

€0

€ 100.000.000

€ 150.000.000

€ 200.000.000

2019

€ 250.000.000

2018

• In sommige gevallen zijn de eventuele (bijkomende) RSZ-bijdragen mee opgenomen.
• Rechtzetting rechten / plichten burger: Lonen & vergoedingen die n.a.v. TSW effectief zijn bijbetaald aan de burger.

Noot:

€ 50.000.000

2020

Overzicht van de financiële resultaten 2018, 2019 & 2020 per type opbrengst

10

€ 300.000.000
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Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS)
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arrondissementele cellen 2021
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Toelichting bij de acties en de resultaten
van de arrondissementele cellen 2021
Voor een goed begrip van de resultaten van de arrondissementele cellen van 2021 vindt u hieronder
een korte beschrijving van enkele begrippen en een verklaring van de cijfers.
De cijfers die u verderop in het document zult aantreffen, hebben alleen betrekking op de acties die
gezamenlijk zijn uitgevoerd in het kader van de werking van de arrondissementele cellen in hun "strijd
tegen de sociale fraude". Zij vormen slechts een deel van het totale aantal controles dat door de
verschillende federale sociale inspectiediensten wordt uitgevoerd (in totaal meer dan 100.000
controles per jaar). Elke inspectiedienst voert ook autonome controles uit op het gebied van de
bestrijding van sociale fraude, naast andere soorten controles binnen hun specifieke bevoegdheden en
andere taken die tot hun kerntaken behoren. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de websites
van de inspectiediensten en in hun jaarverslagen.
Ten slotte zijn ook de specifieke inbreuken “COVID-19”-preventiemaatregelen (zie supra) niet
opgenomen in deze statistieken. De details m.b.t. de vaststellingen in dit kader maken deel uit van het
afzonderlijk semestrieel en jaarrapport “COVID-19”- controles dat u ook kan vinden op de website van
SIOD (https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/rapport-covid-19 ).

De Arrondissementele Cel
De Arrondissementele Cel (hierna "cel" genoemd) is een orgaan (en een onderdeel van het SIOD
- Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dat per gerechtelijk arrondissement of per provincie is
ingericht.
Iedere cel bestaat uit een vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), De
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV). Een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën,
een magistraat van het Openbaar Ministerie en een lid van de federale politie maken eveneens deel uit
van de cellen, en vertegenwoordigers van andere openbare instellingen van sociale zekerheid kunnen
worden uitgenodigd.
De regionale inspectiediensten die bevoegd zijn voor werkgelegenheidskwesties kunnen ook deel
uitmaken van de van de arrondissementele cellen.
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Sinds 2020, zijn ook de sociaal inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) nauwer
betrokken bij de werking van de arrondissementele cellen.

DE TAKEN VAN DE CELLEN
Op lokaal niveau is de voornaamste taak van de cellen het organiseren en coördineren van controles
op de naleving van de verschillende sociale wetgevingen met betrekking tot illegale arbeid en sociale
fraude.
Daarnaast, iedere cel:
•
•
•
•
•

verschaft informatie voor de beoordeling van gezamenlijke acties van de inspectiediensten;
informeert de leden van de arrondissementele cel over de opvolging van de door de sociale
inspectiediensten behandelde en voor de rechter gebrachte zaken, alsmede over de
jurisprudentie van toepassing voor de inspectiediensten;
voert de richtlijnen van SIOD uit;
organiseert informatie en opleiding voor de leden van de diensten die aan de vergaderingen van
de cel deelnemen;
zorgt voor permanente opleiding van de leden op het gebied van sociaal strafrecht.

Een van de taken van het SIOD is de acties van de arrondissementele cellen te begeleiden in hun strijd
tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties maken deel uit van de uitvoering van het
jaarlijkse actieplan ter bestrijding van sociale fraude.

CONTROLEACTIES VAN DE ARRONDISSEMENTELE CELLEN
Kenmerken van controleacties van de arrondissementele cellen:
•
•
•
•
•

•

gericht op de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid ;
uitgevoerd op de arbeidsplaats (bouwterreinen, keuken en eetzaal van een restaurant, ...) ;
om Belgische en buitenlandse werkgevers en werknemers te controleren;
onaangekondigd; met uitzondering van de zgn. “flitscontroles”
gezamenlijk uitgevoerd door ten minste twee van de diensten die deel uitmaken van de cel en met
de medewerking van ten minste één van de vijf federale sociale inspectiediensten (TSW, RVA, RSZ,
RIZIV, RSVZ), aangezien deze vijf diensten gemeenschappelijke bevoegdheden hebben op het
gebied van sociale fraude en illegale arbeid; de regionale sociale inspectiediensten nemen ook
regelmatig deel aan deze controles;
besproken tijdens de celvergaderingen.

Alle uitgevoerde acties worden tijdens de maandelijkse vergadering van de cel geëvalueerd en nieuwe
acties worden er gepland.
Naast het feit dat deze acties gezamenlijk worden uitgevoerd (in samenwerking met inspecteurs van
de verschillende inspectiediensten), gaat het over het algemeen om "hit and run"-controles die gericht
zijn op het opsporen van "zwart werk" en sociale fraude. Voor dit soort controles, die vaak in kleine
bedrijven plaatsvinden, is soms aanvullend onderzoek nodig, dat vaak alleen kan worden uitgevoerd
door de betrokken inspectiedienst, die bevoegd is op het gebied waar de overtreding is geconstateerd.
Deze aanvullende controles vallen niet onder de definitie van in "cellen" georganiseerde gezamenlijke
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acties.
De "cel"-acties zijn gericht op zowel fraude met sociale zekerheidsbijdragen als fraude met
socialezekerheidsuitkeringen.
Sinds het uitbreken van de COVID19-pandemie en de uitbreiding van de bevoegdheden van de federale
sociale inspectiediensten om de naleving van de COVID19-preventiemaatregelen op de arbeidsplaats
te controleren, is dit aspect ook zeer belangrijk geworden in het kader van de acties die in de cellen
van de arrondissementen worden uitgevoerd. In 2021 werden de specifieke COVID19-controles
voortgezet (telewerk flitscontroles in januari-februari) en werd ook extra aandacht gegeven aan de
COVID19-maatregelen tijdens de "gewone" controles ter bestrijding van sociale fraude en zwartwerk.
De resultaten van deze bijkomende controles zijn niet opgenomen in deze statistieken maar maken
deel
uit
van
een
afzonderlijk
semestrieel
en
jaarrapport
(https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/rapport-covid-19 ).

NORMEN VOOR CELACTIES
Ieder jaar worden de doelstellingen voor de verschillende arrondissementele cellen bepaald in het
Actieplan sociale fraudebestrijding; zowel het totale aantal uit te voeren controles, het aantal positieve
controles als de sectoren die prioritair moeten worden gecontroleerd (zie hieronder).
Bij de opstelling van dit actieplan is rekening gehouden met het beschikbare personeel bij de
verschillende inspectiediensten.
De 17 arrondissementele cellen zijn elk verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van ten
minste twee inspectiedagen per maand.

Kwantitatieve normen voor 2021
Voor 2021 werd het minimumaantal uit te voeren controles vastgesteld op 11.000. Deze zijn
onderverdeeld in 8.000 "klassieke" acties in de zogenaamde "fraudegevoelige" sectoren (bouw,
schoonmaak, vervoer, enz.), 2.000 zogenaamde "sociale dumping"-acties, waarbij het accent ligt op de
toename van de tewerkstelling van in België gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, waarvan de
controles veel tijd in beslag nemen, gezien de complexiteit van de vastgestelde fraude
(grensoverschrijdende fraude, schijnzelfstandigen, sociale dumpingpraktijken), en 1.000 "COVID-19"controles.
De resultaten van de door de gespecialiseerde provinciale cellen verrichte acties op sociale dumping
worden niet opgenomen in de resultaten van de door de arrondissementele cellen verrichte acties,
hoewel er vaak een beroep op wordt gedaan.
Voor het jaar 2021 werden het aantal te controleren activiteitensectoren en het minimumaantal uit te
voeren acties als volgt vastgesteld:

Sector
BOUW
ELECTRO

Aantal uit te voeren controles
2.000
400
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HORECA
GOEDERENVERVOER
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320
800
900
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VLEES
TAXI
VERHUIS
BEWAKING
LAND- EN TUINBOUW
CARWASH
METAAL EN TECHNOLOGIE
BEGRAFENISONDERNEMERS
GROOTSTEDEN (incl. mensenhandel)
DUMPING
VRIJE CONTROLES
TOTAAL

367

50
50
50
40
100
200
100
50
500
2.000
2.440
11.000

De te controleren sectoren zijn diegene die een samenwerkingsprotocol met SIOD hebben gesloten of
die een PEC (Plan Eerlijke Concurrentie) hebben afgesloten op het niveau van het beleid (bevoegde
ministers) en de sociale inspectiediensten. De sociale partners zijn ook telkens betrokken en hebben
de protocollen en PEC's medeondertekend.
De verdeling van de quota per gerechtelijk arrondissement beantwoordt aan de sociaaleconomische
realiteit van elk gerechtelijk arrondissement, aan de beschikbare personele middelen om de acties uit
te voeren en aan de bekommernis van de bevoegde ministers om te streven naar een evenwichtige
behandeling van de in het gehele land gecontroleerde ondernemingen.

Kwalitatieve normen voor 2021
Naast het minimumaantal controles dat in het kader van SIOD-acties moet worden uitgevoerd, waarbij
voor een evenwichtige regionale spreiding moet worden gezorgd, moeten de arrondissementele cellen
ook een vooraf bepaald minimumpercentage positieve resultaten (vaststelling van overtredingen)
behalen, met als doel de controles in het kader van SIOD-acties te optimaliseren. In combinatie met
het gebruik van dataminingtechnieken zal dit zorgen voor een groter effect op het terrein.
In 2021 moet minimaal 28% van het totale aantal in het kader van SIOD-acties uitgevoerde controlesper
arrondissementele cel een positief resultaat opleveren (d.w.z. er moeten inbreuken zijn vastgesteld).
Om dit resultaat te bereiken, moeten de arrondissementele cellen, in samenwerking met de sociale
inspectiediensten, gebruik maken van datamatching en datamining.
Bij de berekening van het aantal "positieve controles" wordt rekening gehouden met de volgende
situaties:
•

•
•
•

Waarschuwing, strafrapport en/of pro Justitia wegens overtredingen op Dimona, Limosa, sociale
zekerheid, deeltijdse arbeid, werkloosheid en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
(zie hieronder);
Geschillen in verband met sociale uitkeringen RVA, RIZIV en de federale pensioendienst (FPD);
Ontbreken 30bis (aangifte van werkzaamheden bij de RSZ);
Niet-naleving van Checkin@work (aanwezigheidsregistratie in bepaalde sectoren);
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Inbreuk betreffende de aansluiting van zelfstandigen bij een sociaal verzekeringsfonds (RSZV).

Prioritair te controleren sectoren
In totaal worden in het actieplan 2021 13 sectoren genoemd als prioritair te controleren sectoren, om
de hieronder vermelde redenen.
•
•
•

•

Deze sectoren zijn fraudegevoelig omdat er gebruik wordt gemaakt van laaggeschoolde
arbeidskrachten, vaak een bron van niet-aangegeven arbeid.
Als gevolg van de toename van "niet-aangegeven arbeid" in sommige sectoren in de afgelopen jaren.
Gezien de toename van de tewerkstelling in een aantal sectoren van al dan niet gedetacheerde
buitenlandse werknemers uit andere Europese landen, waarbij vaak flagrante overtredingen of
ernstige gevallen van fraude tegen de Belgische arbeidswetgeving en de sociale zekerheid worden
vastgesteld (illegale tewerkstelling, vals statuut, valse detacheringen, illegale terbeschikkingstelling
van arbeidskrachten, keten van oneerlijke onderaannemers, enz.)
Aangezien er samenwerkingsovereenkomsten zijn gesloten tussen de sociale partners en de
verschillende sociale inspectiediensten en/of plannen voor eerlijke concurrentie (PEC) met deze
sectoren. Meer uitleg hierover vindt u op de SIOD-website (www.siod.belgie.be).

Naast de eerdergenoemde sectoren is ook bijzondere aandacht van de cellen gevraagd voor
"recidiverende" werkgevers die al eerder voor een strafbaar feit zijn veroordeeld, een schikking
hebben getroffen of een administratieve boete hebben gekregen voor een eerdere overtreding van de
sociale wetgeving

Gevolgen van de COVID19-pandemie voor de activiteiten van de
arrondissementele cellen, hun doelstellingen, en de nieuwe en extra taken
die aan de diensten zijn toegewezen.
De sociale inspectiediensten hebben in 2021, net zoals in 2020, hun respectievelijke corebusiness –
activiteiten, ongebreideld verdergezet. Een aantal sociale inspectiediensten kregen in het kader van de
COVID- 19 – crisis binnen hun eigen takenpakket, extra bevoegdheden en opdrachten, gerelateerd aan
de COVID- 19 – pandemie die echter met dezelfde personeelsbezetting moeten worden uitgevoerd.
Ten slotte hebben alle sociale inspectiediensten de controle op de COVID- 19 maatregelen ook
integraal bijkomend geïntegreerd in de controles die zij uitvoeren in het kader van hun corebusiness.
U kan hierover een uitgebreid getailleerd semestrieel en jaarrapport consulteren via de website van
SIOD (https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/rapport-covid-19).

OPMERKINGEN OVER DE TABELLEN « Resultaten van de
Arrondissementele Cellen”
Alle cijfers hebben betrekking op gezamenlijke celacties. controles die door de inspectiediensten
buiten de cel worden uitgevoerd, zijn niet inbegrepen. Hiervoor kan worden verwezen naar de
jaarverslagen van de verschillende diensten.
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Als een tabel geen toelichting behoeft, is hij hier niet opgenomen.

Tabel 2 : aantal controles per cel, per sector (2021)
De sectoren worden benoemd en gegroepeerd volgens de NACE-codes (Europese codes die de
sectoren van activiteit bepalen). Elke cel gebruikt deze codes om de controles te registreren.
"Industrie" = vervaardiging en behandeling van producten in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van levensmiddelen, textiel en kleding, chemicaliën, metalen, enz.
"Landbouw, bosbouw en visserij": deze NACE-codes worden door de sociale inspectiediensten gebruikt
bij controles in de land- en tuinbouwsector.
Activiteiten in verband met werkgelegenheid = ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het
uitbesteden en plaatsen van werknemers, maar vooral uitzendbureaus die uitzendkrachten aan
gebruikers leveren.
Gedetacheerde werknemers zijn hier niet inbegrepen; zij zijn opgenomen onder de NACE-code van de
gebruiker voor wie zij hun diensten verlenen.
Uit deze tabel blijkt dat de bouw- en de horecasector de sectoren zijn die het vaakst worden
gecontroleerd. De bouwsector is goed voor bijna ¼ van de totale controles op nationaal niveau (24,1%).
De horecasector is goed voor 14,3% (tabel 2a). Dit is het gevolg van het feit dat in beide sectoren een
verplicht aantal controles door elke cel moest worden uitgevoerd.
In 2021 werden 15 174 gezamenlijke controles uitgevoerd door alle cellen (10 080 in 2020), zodat het
minimum van 11 000 controles van het "Actieplan 2021 Sociale fraudebestrijding" werd gehaald,
ondanks de COVID19-pandemie. De inspectiediensten zijn nooit opgehouden met het uitvoeren van
hun controles.

Tabel 3 : gecontroleerde personen per cel (2021)
Werknemers en zelfstandigen per controle = het aantal tijdens de controles gecontroleerde
werknemers en zelfstandigen en het percentage zelfstandigen (werkgever of niet) dat op de werkplek
is aangetroffen en gecontroleerd.
De verhouding werknemers en zelfstandigen per controle geeft het gemiddelde aantal gecontroleerde
personen aan.

Tabel 4bis : Aantal personen waarbij inbreuken inzake « zwartwerk »
werden vastgesteld, per cel en per sector (2021)
Zwartwerk = de materies "zwartwerk" zijn opgenomen in tabel 5. Tabel 4bis geeft een overzicht van
het aantal personen (werknemers en zelfstandigen) dat tijdens de controles voor een of meer van deze
materies in overtreding bleek te zijn.

Tabel 5 : aantal inbreuken « zwartwerk » per materie en per cel
(2021)
Dimona = « Déclaration Immédiate Onmiddellijke Aangifte ». Elektronische databank waarin de
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verklaringen van begin en einde van de overeenkomst worden bijgehouden. Elke werkgever is verplicht
het socialezekerheidssysteem in kennis te stellen van de aanvang van de tewerkstelling, uiterlijk op het
ogenblik van de feitelijke tewerkstelling. De werkgever is ook verplicht elk einde van het contract te
melden.
Buitenlandse arbeidskrachten - zware sanctie: Deze inbreuk betreft de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten die niet over een arbeidsvergunning en een verblijfsvergunning beschikken, hoewel zij
wel aan deze verplichting zijn onderworpen. Zij verblijven dus illegaal in het land en zijn toch
tewerkgesteld.
Buitenlandse arbeidskrachten - lichte sanctie: deze inbreuk betreft de tewerkstelling van buitenlandse
arbeidskrachten die in aanmerking komen of toestemming hebben om langer dan 3 maanden in België
te verblijven, maar die niet over een geldige arbeidsvergunning beschikken, hoewel zij als werknemer
aan deze verplichting zijn onderworpen.
Buitenlandse arbeidskrachten - beroepskaart: dit betreft inbreuken in verband met de uitoefening van
zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlanders in België, zonder in het bezit te zijn van de
verplichte beroepskaart.
Sociale zekerheid: niet te verwarren met Dimona-inbreuken. Het betreft de niet-betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen en de specifieke werkgeversbijdragen voor diverse aanvullende uitkeringen, de
frauduleuze onderwerping aan de sociale zekerheid en het niet doen van aangifte.
Limosa = specifieke elektronische databank voor aangiften van in België door buitenlandse
werknemers of zelfstandigen verrichte arbeid. Onder bepaalde voorwaarden blijven buitenlanders
onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van hun land van herkomst, en hoeven zij dus geen
sociale zekerheidsbijdragen te betalen in België.

Tabel 6.1: Inbreuken Dimona per cel en per gevolg (2021)
Waarschuwing: de sociale inspecteur stelt een overtreding vast. Deze is van dien aard dat een
(gewoonlijk schriftelijke) waarschuwing om binnen een bepaalde termijn tot regularisatie over te gaan,
voldoende is. Deze regularisatie zal worden opgevolgd door de bevoegde inspectiedienst. Deze
waarschuwing maakt deel uit van de appreciatiebevoegdheid van de sociaal inspecteur wanneer hij
een inbreuk vaststelt. Als hij ernstige inbreuken vaststelt, zal hij meestal een Pro Justitia uitvaardigen.
Pro Justitia : mededeling van inbreuken door middel van een "proces-verbaal van vaststelling van
inbreuk" aan de gerechtelijke autoriteiten (meestal de arbeidsauditeur, soms de Procureur des
Konings).
Strafrapport: melding van inbreuken aan de gerechtelijke autoriteit (arbeidsauditeur, Procureur des
Konings) in een andere vorm dan de Pro Justitia. Deze vorm van opvolging is zeldzaam
Andere behandeling: elke andere verwerking die niet beperkt blijft tot een gebruikelijke verificatie (bv.
follow-up van een onderzoek op het hoofdkantoor van de werkgever, onderzoeksverslag dat naar een
derde dienst wordt gestuurd, enz.)

Tabel 6.4 : inbreuken werkloosheid per cel per gevolg (2021)
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Via de RVA-inspectie naar het RVA-terugbetalingsproces: een werkloosheidsmisdrijf, vastgesteld door
een sociale inspecteur van de RVA, wordt rechtstreeks naar het “RVA-terugbetalingsproces" gestuurd
zonder Pro Justitia. Vervolgens zal het dossier onderzocht worden en wordt een passende beslissing
genomen.
Door andere inspectiediensten aan de RVA of de Arbeidsauditeur: een werkloosheidsmisdrijf dat door
een sociaal inspecteur van een andere dienst dan de RVA wordt vastgesteld en doorgestuurd naar
hetzij de Arbeidsauditeur, hetzij het "proces" van de RVA voor de terugbetaling.
In beide gevallen betreft het vastgestelde inbreuken in hoofde van werkloze werknemers en
werkgevers (die willens en wetens werklozen in dienst nemen).

Tabel 7 : inbreuken per controle, alle materies en zwartwerk, per cel (2021)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overtredingen die worden geregistreerd voor alle materies
samen en overtredingen die specifiek betrekking hebben op "zwartwerk".
Bijna 40% van de geconstateerde overtredingen blijkt betrekking te hebben op "zwartwerk": 4 400 van
de 11 109 (3 115 van de 6 329 in 2020), oftewel 39,6%. Een algemeen gemiddelde van 0,29
overtredingen per controle (0,31 in 2020) (zie algemeen totaal) geeft aan dat bij bijna 3 op de 10
controles overtredingen van de regels inzake zwartwerk werden vastgesteld.
De mededelingen aan OISZ (Openbare Instellingen Sociale Zekerheid) betreffen vermoedelijke
inbreuken, die door andere inspectiediensten worden vastgesteld en voor een grondige controle aan
de betrokken instellingen (FPD, RIZIV et RSVZ) worden meegedeeld.

Toelichting bij de cijfers 2021
De minimumdoelstellingen voor het totale aantal uit te voeren acties werden gehaald. In totaal
werden er 15 174 acties uitgevoerd in 2021 (minimumdoelstelling 11 000 acties) , en dit ondanks de
moeilijke omstandigheden in 2021 als gevolg van de aanhoudende gezondheidscrisis. Het aantal
verplichte controles in de 13 sectoren werd ruimschoots overschreden voor 8 sectoren (bouw,
elektrotechniek, metaal, groene sectoren, vlees, carwash, taxi's).
Het aantal positieve controles ligt voor 2021 op een gemiddelde van 35% (minimumdoelstelling 28%).
Dit is een goed resultaat, ook al ligt het dit gemiddeld percentage iets lager dan in dan voor r 2020,
dat op 42% lag.
In 2021 stellen we vast dat een aantal sectoren een gemiddeld inbreukenpercentage hebben die het
gemiddelde van 35% overstijgt: carwashsector (54%), horeca (53%), verhuissector (40%), bouwsector
(39%) en de schoonmaaksector (39%).
Tabel 8 geeft een overzicht van de fraudegevoelige sectoren: de meeste overtredingen (cf. kolom
overtredingen en gemiddeld aantal "alle materies") werden vastgesteld in de carwashsector
(gemiddeld 1,21 [1,19 in 2020] vastgestelde overtredingen per controle, waarvan 0,76 [0,76 in 2020]
zwartwerk), de horecasector (gemiddeld 0, 99 [0,87 in 2020] vastgestelde overtredingen per controle,
waarvan 0,63 [0,63 in 2020] zwartwerk), gevolgd door de industriesector (gemiddeld 0,96 [0,87 in
2020] vastgestelde overtredingen per controle, waarvan 0,45 [0,52 in 2020] zwartwerk).
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Voorts kan hieruit worden afgeleid dat de kwaliteit van de verrichte acties opnieuw zeer hoog is. Dit kan
onder meer worden verklaard door de goede uitwisseling van informatie binnen de arrondissementele
cellen over mogelijke inbreuken op de sociale wetgeving, de door het Contactpunt voor eerlijke
concurrentie verzamelde informatie en het toenemende gebruik van datamining, waardoor de controles
beter kunnen worden voorbereid en gerichter kunnen worden uitgevoerd, steeds met het oog op een
betere bestrijding van sociale fraude. Deze inspanning kan alleen worden voortgezet als de personele en
materiële middelen van de inspectiediensten op het huidige niveau worden gehandhaafd en bij voorkeur
worden opgevoerd.
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Inbreuken "Limosa - WN" per cel en per gevolg
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Inbreuken "Limosa -WN en ZN" per cel en per gevolg

Gevolg per cel per materie

Aantal personen betrokken bij inbreuken "zwartwerk", per cel en per activiteitssector
Aantal inbreuken "zwartwerk" per cel en per specifieke materie
Aantal inbreuken "zwartwerk" per materie en per activiteitssector
Inbreuken per controle en per cel, alle materies samen en materies "zwartwerk"
Inbreuken per controle en per materie, alle materies samen en materies "zwartwerk"

Zwartwerk

Aantal uitgevoerde controles per arrondissementcel per maand
Aantal uitgevoerde controles per arrondissementcel en per activiteitssector
Percentages uitgevoerde controles per arrondissementcel en per activiteitssector
Aantal gecontroleerde personen per cel
Aantal gecontroleerde personen per activiteitssector
Aantal gecontroleerde personen per arrondissementcel, per sector

Aantal uitgevoerde controles en gecontroleerde personen

INHOUDSTAFEL
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Inbreuken DIMONA per sector en per gevolg
Inbreuken "deeltijd arbeid" per sector en per gevolg
Inbreuken "sociale zekerheid" per sector en per gevolg
Inbreuken "werkloosheid" per sector en per gevolg
Inbreuken "tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - zware sanctie," per sector en per gevolg
Inbreuken "tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - lichte sanctie," per sector en per gevolg
Inbreuken "tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - beroepskaart" per sector en per gevolg
Inbreuken "Limosa - WN" per sector en per gevolg
Inbreuken "Limosa - ZN" per sector en per gevolg
Inbreuken "Limosa - WN en ZN" per sector en per gevolg

Positive controle Definitie

Tabel 6.A
Tabel 6.B
Tabel 6.C
Tabel 6.D
Tabel 6.E
Tabel 6.F
Tabel 6.G
Tabel 6.H
Tabel 6.Hbis
Tabel 6.H.Total

Gevolg per sector per materie
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Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

155
96
36
92
35
45
124
102
26
97
98
83
55
314
71
39
114
1582

2021/01

203
156
96
93
40
132
71
152
93
142
154
39
57
338
65
35
163
2029

2021/02
49
163
89
112
48
82
177
106
51
65
100
59
33
308
72
36
225
1775

2021/03
61
118
68
129
38
15
172
146
28
35
66
41
41
107
38
28
333
1464

2021/04

Tabel 1: Aantal uitgevoerde controles , per arrondissementscel en per maand.

47
105
38
128
46
39
114
199
68
81
134
66
40
140
105
30
335
1715

2021/05

4

57
84
68
135
50
14
129
128
48
33
63
86
27
16
56
17
213
1224

2021/06
8
64
29
2
0
9
42
67
24
11
48
35
40
8
0
15
36
438

2021/07
19
84
16
69
12
33
67
29
48
35
65
22
15
38
6
8
34
600

2021/08
89
61
43
169
0
12
138
129
32
49
86
27
29
131
21
14
163
1193

2021/09
40
177
39
72
0
15
74
121
23
0
103
63
2
179
33
16
27
984

2021/11
24
23
20
35
0
0
60
77
25
0
53
11
3
106
21
10
57
525

2021/12

Algemeen
totaal
870
1339
585
1148
293
423
1320
1568
515
583
1014
612
379
1817
516
263
1929
15174

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

118
208
43
112
24
27
152
312
49
35
44
80
37
132
28
15
229
1645

2021/10

M&D Seminars
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525

3651

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

128

Turnhout

47

538

Oost-Vlaanderen

Verviers-Eupen

33

150

Namur-Dinant

Nivelles

234

386

Limburg

Mons-Tournai

203

Liege

182

102

Leuven

Mechelen

79

Huy-Waremme

93

355

Halle-Vilvoorde

Luxembourg

97

366

Brussel

Charleroi-La Louviere

133

Bouw

Antwerpen

Horeca

2174

228

19

98

271

44

78

159

4

60

306

285

53

12

130

104

181

142

Detailhandel

2143

223

41

30

168

57

44

181

36

105

197

348

35

43

105

118

290

122

Goederenvervoer

1045

77

18

30

226

6

45

64

88

30

43

67

16

14

164

42

57

58

Electrotechniek

698

118

19

19

107

7

28

76

37

18

61

47

23

16

71

9

35

7

471

28

12

6

13

20

36

44

10

24

46

540

85

9

29

20

9

23

18

66

14

128

21

14

53
63

15

30

5

5

49

Landbouw en groene
sectoren

15

36

27

24

14

Garages

Tabel 2: Aantal uitgevoerde controles, per cel en per activiteitssector

Administratieve en
ondersteunende diensten
173

37

3

2

18

9

6

9

10

3

20

8

6

4

6

11

11

10

Kunst, amusement en
recreatie
75

16

1

0

2

3

2

4

3

7

15

7

1

0

5

1

7

1

Andere
1553

263

44

64

151

98

115

93

74

82

103

64

69

40

56

78

76

83

Groothandel
5

372

60

5

6

47

16

10

23

18

5

30

40

9

4

54

6

17

22

Taxi's
374

8

0

1

70

2

2

15

1

0

35

16

2

0

8

16

101

97

Schoonmaak
322

44

3

9

39

3

10

28

10

6

22

22

8

6

31

14

22

45

Industrie
306

38

4

33

34

17

15

12

6

12

27

30

3

10

17

6

29

13

Metaal
243

63

3

5

21

5

116

24

10

10

16

2

3

2

9
16

1

7

10

12

0

2

2

5

1

9

Vlees

8

15

20

10

6

3

26

4

17

12

Andere diensten
276

37

1

12

26

15

6

10

3

9

36

38

6

4

16

6

41

10

Bewaking
45

4

0

0

4

0

1

8

0

7

3

2

0

1

3

8

3

1

Activiteiten verbonden
aan tewerkstelling
Verhuizers
52

4

0

2

4

0

1

2

0

0

4

3

1

2

10

2

10

7

Begrafenisonderneming
en
40

0

2

0

7

0

1

2

1

0

0

14

1

3

7

2

0

0

Car wash
291

24

17

29

23

15

15

18

17

3

29

16

7

8

13

15

28

14

Schoonheidszorgen

1929

263

516

1817

379

612

1014

583

515

1568

1320

423

293

1148

585

1339

870

44 15174

9

0

1

0

6

2

0

0

0

6

2

1

1

2

3

10

1

Algemeen totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

170

14

5

2

12

12

3

3

8

15

41

2

7

11

1

6

8

20
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16,6% 17,8% 20,2%

30,9% 11,3%

27,0%

24,1% 12,5%

15,4% 21,6% 26,4%

24,6% 19,5% 12,6%

18,1% 11,7% 20,4%

31,2%

23,1% 15,7% 17,9%

24,5% 12,7%

Charleroi-La Louviere

Halle-Vilvoorde

Huy-Waremme

Leuven

Liege

Limburg

Luxembourg

Mechelen

Mons-Tournai

Namur-Dinant

5,8%

2,7%

5,1%

3,8%

4,8%

29,6% 14,9%

24,8% 19,0%

17,9%

27,2% 11,8% 11,6%

24,1% 14,3% 14,1%

Oost-Vlaanderen

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

1,6%

7,4%

7,2% 15,6%

5,8%

6,9%

4,0%

6,8%

5,8%

9,2% 12,4%

8,7% 11,6% 15,0%

Nivelles

7,2%

6,3%

6,2% 15,1%

8,3%

4,1% 14,7%

0,7%

7,2%

4,3%

6,7%

Goederenvervoer

9,1% 14,3%

27,3% 13,5% 21,7%

Bouw

Brussel

Horeca

15,3% 16,3% 14,0%

Detailhandel

Antwerpen

Electrotechniek
Garages

4,6%

6,1%

7,2%

3,7%

5,9%

1,8%

4,6%

7,5%

6,3%

3,5%

3,9%

3,6%

3,1%

1,5%

4,6%

1,2%

0,7%

5,3%

5,9%

4,3%

1,7%

4,7%

2,9%

4,8%

3,6%

4,4%

3,4%

5,6%

1,1%

2,4%

3,8%

1,8%

11,3%

2,7%

8,2%

1,6%

3,3%

5,4% 12,5%

2,6%

0,9%

0,4%

5,6%

5,1%

3,1%

4,6%

1,8%

1,6%

Landbouw en groene
sectoren

5,1%

5,5%

6,2%

1,5%

2,6%

0,8%

Administratieve en
ondersteunende diensten
1,1%

1,9%

1,1%

0,4%

1,0%

2,4%

1,0%

0,9%

1,7%

0,6%

1,3%

0,6%

1,4%

1,4%

0,5%

1,9%

0,8%

1,1%
5,7%

9,5%

Andere
4,9%

6,6%

4,8%

9,2%

8,3%

0,5% 10,2%

0,8% 13,6%

0,4% 16,7%

0,0% 12,4%

0,1%

0,8% 25,9%

0,3% 18,8%

0,4%

0,5% 12,7%

1,4% 15,9%

1,0%

0,5%

0,2% 16,3%

0,0% 13,7%

0,4%

0,2% 13,3%

0,5%

0,1%

Kunst, amusement en
recreatie

Tabel 2bis : Percentages uitgevoerde controles, per arrondissementscel en per activiteitssector

Taxi's

Groothandel
6

2,5%

3,1%

1,9%

1,2%

2,6%

4,2%

1,6%

2,3%

3,1%

1,0%

1,9%

3,0%

2,1%

1,4%

4,7%

1,0%

1,3%

2,5%

0,4%

0,0%

0,2%

3,9%

0,5%

0,3%

1,5%

0,2%

0,0%

2,2%

1,2%

0,5%

0,0%

0,7%

2,7%

7,5%

2,5% 11,1%

Schoonmaak
2,1%

2,3%

1,1%

1,7%

2,1%

0,8%

1,6%

2,8%

1,7%

1,2%

1,4%

1,7%

1,9%

2,0%

2,7%

2,4%

1,6%

5,2%

Industrie
2,0%

2,0%

1,5%

6,4%

1,9%

4,5%

2,5%

1,2%

1,0%

2,3%

1,7%

2,3%

0,7%

3,4%

1,5%

1,0%

2,2%

1,5%

Metaal

1,6%

3,3%

1,1%

1,0%

1,2%

1,3%

0,8%

1,2%

3,8%

1,9%

0,9%

0,5%

0,5%

0,2%

0,9%
2,6%

0,2%

1,4%

0,6%

0,9%

0,0%

0,7%

0,2%

0,9%

0,1%

1,0%

Vlees

1,4%

2,9%

1,3%

0,8%

1,4%

1,0%

2,3%

0,7%

1,3%

1,4%

Andere diensten
1,8%

1,9%

0,4%

2,3%

1,4%

4,0%

1,0%

1,0%

0,5%

1,7%

2,3%

2,9%

1,4%

1,4%

1,4%

1,0%

3,1%

1,1%

Bewaking

0,3%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,2%

0,8%

0,0%

1,4%

0,2%

0,2%

0,0%

0,3%

0,3%

1,4%

0,2%

0,1%

Activiteiten verbonden
aan tewerkstelling
Verhuizers

0,3%

0,2%

0,0%

0,4%

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,3%

0,2%

0,2%

0,7%

0,9%

0,3%

0,7%

0,8%

Begrafenisonderneming
en

0,3%

0,0%

0,8%

0,0%

0,4%

0,0%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

1,1%

0,2%

1,0%

0,6%

0,3%

0,0%

0,0%

Car wash

1,9%

1,2%

6,5%

5,6%

1,3%

4,0%

2,5%

1,8%

2,9%

0,6%

1,8%

1,2%

1,7%

2,7%

1,1%

2,6%

2,1%

1,6%

Schoonheidszorgen

0,3%

0,5%

0,0%

0,2%

0,0%

1,6%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,5%

0,7%

0,1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Algemeen totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

1,1%

0,7%

1,9%

0,4%

0,7%

3,2%

0,5%

0,3%

1,4%

2,9%

2,6%

0,2%

1,7%

3,8%

0,1%

1,0%

0,6%

2,3%

M&D Seminars
380

cel

1568

Limburg

379

Nivelles

516

263

1929

15174

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

1817

612

Namur-Dinant

Oost-Vlaanderen

1014

Mons-Tournai

583

1320

Liege

Mechelen

423

Leuven

515

293

Huy-Waremme

Luxembourg

1148

585

1339

870

aantal controles

Halle-Vilvoorde

Charleroi-La Louviere

Brussel

Antwerpen

31339

4810

531

1362

3083

780

1438

1695

1480

1345

3793

2288

928

446

2059

967

2362

1972

gecontroleerde werknemers

Tabel 3: Gecontroleerde personen per arrondissementscel
gecontroleerde zelfstandigen
10404

1243

137

402

1374

226

385

634

340

253

1137

923

249

167

826

423

999

686

Totaal
41743

6053

668

1764

4457

1006

1823

2329

1820

1598

4930

3211

1177

613

2885

1390

3361

2658

7

Ratio werknemers en
zelfstandigen per controle
2,75

3,14

2,54

3,42

2,45

2,65

2,98

2,30

3,12

3,10

3,14

2,43

2,78

2,09

2,51

2,38

2,51

3,06

Ratio zelfstandigen op
totaal
24,9%

20,5%

20,5%

22,8%

30,8%

22,5%

21,1%

27,2%

18,7%

15,8%

23,1%

28,7%

21,2%

27,2%

28,6%

30,4%

29,7%

25,8%

Andere gecontroleerden
Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

1291

171

32

31

139

15

27

49

161

73

187

156

18

26

61

54

41

50

M&D Seminars
381

Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Sectoren

Tabel 3bis: Gecontroleerde personen per activiteitssector

Controles

661

24

44

15174

291

8

31339

481

1140
5435
70
1213
693
66
3844
1131
1061
509
72
206
1944

116

372
3651
52
698
471
45
2174
306
243
322
40
374
1045

96
6127
307
2563

75
1553
276
2143

2604

513
579

540

werknemers

173
170

60

10404

288

50

152
2545
25
312
359
7
2338
238
82
103
25
243
413

39
698
244
1758

367

zelfstandigen
54
4

4,47
4,70

1,20
2,26
6,13
2,64
1,91

449
2357
711
769
84

41743

612
97

Ratio
zelfstandigen
op totaal
11,8%
31,9%
26,3%
20,5%
34,1%
9,6%
37,8%
17,4%
7,2%
16,8%
25,8%
54,1%
17,5%
7,0%
37,5%
71,4%
24,9%

9,5%
0,7%
12,4%
28,9%
10,2%
44,3%
40,7%

1291

5
53
3
17
7

3
2

35
6

183

71
1

15
250
12
36

81
87
31
151

206

30
6

Andere gecontro

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

2,75

1,90
2,43

2,84
1369
1143

6182

2,23
1,62

3,47
2,19
1,83
2,18

1052
73

1292
7980
95
1525

1,80
4,39
2,00
2,02

5,50

3,28
3,43

Ratio
werknemers en
zelfstandigen
per controle

135
6825
551
4321

2971

Totaal
567
583

M&D Seminars
382

Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

Bouw

334
1130
243
747
167
238
499
712
224
353
499
329
92
1093
217
86
1018
7981

Horeca

426
473
307
385
34
143
730
859
170
8
561
266
107
725
352
58
584
6188

Detailhandel

278
618
197
284
84
75
635
394
230
76
282
79
108
361
57
78
486
4322

Industrie

38
96
16
67
15
14
113
125
41
26
41
34
54
200
144
22
323
1369

Goederenvervoer

208
64
103
422
15
17
219
118
83
270
70
117
6
476
69
17
83
2357

Taxi's
114
101
21
16
0
2
18
54
0
1
26
2
2
81
1
0
10
449

Verhuizers
11
17
5
23
4
3
2
5
0
0
3
5
0
6
4
0
7
95

Activiteiten verbonden
aan tewerkstelling
82
9
16
2
20
13
3
205
48
36
6
3
19
28
1
23
69
583

Landbouw en groene
sectoren

Tabel 4: Gecontroleerde personen, per cel en per activiteitssector

381
9
9
56
52
77
46
1083
66
502
19
34
16
120
214
19
268
2971

9

51
19
29
26
6
57
18
65
8
36
12
7
20
32
9
2
170
567

Schoonmaak
Administratieve en
ondersteunende
diensten
87
60
21
55
10
15
76
42
8
14
63
21
4
63
13
3
57
612

Garages
30
52
72
77
45
75
128
150
33
11
81
81
50
14
24
15
114
1052

Kunst, amusement en
recreatie
1
9
4
5
0
0
7
23
14
3
4
1
3
3
0
6
52
135

Groothandel
63
29
8
216
4
65
160
83
7
50
37
18
72
130
40
9
301
1292

Andere diensten
18
90
11
45
8
11
79
67
18
3
13
14
37
56
27
0
54
551

Electrotechniek
17
79
19
123
31
41
170
105
45
46
187
42
16
189
36
34
345
1525

Metaal
46
83
13
63
14
14
39
78
90
14
48
62
21
32
70
21
435
1143

Bewaking
1
3
11
3
1
0
3
11
14
0
13
2
0
7
0
0
4
73

Vlees

Begrafenisonderneming
en

0
0
42
13
4
1
22
0
0
1
3
1
0
8
0
2
0
97

Andere
396
323
191
204
83
301
156
406
471
326
312
645
333
670
372
159
1477
6825

Car wash
36
73
34
42
12
14
49
69
12
44
47
50
29
64
75
58
61
769

Schoonheidszorgen

4 2658
23 3361
7 1390
9 2885
1
613
1 1177
6 3211
7 4936
0 1598
0 1821
0 2329
6 1823
8 1006
0 4457
1 1764
0
668
11 6054
84 41751

Algemeen totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

36
1
11
2
3
0
33
275
16
1
2
4
9
99
38
56
125
711
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Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

Bouw

74
165
70
90
25
31
34
106
39
35
77
29
2
120
16
18
108
1039

Horeca

131
284
161
92
20
41
301
263
65
1
225
137
96
130
79
19
107
2152

Detailhandel

93
310
76
50
18
3
178
98
41
10
82
31
34
48
7
25
79
1183

Industrie

18
65
2
7
5
0
16
17
8
0
2
4
10
29
14
2
8
207

Goederenvervoer

39
17
26
75
0
7
49
52
38
65
15
28
4
142
14
3
13
587

Taxi's
7
31
3
1
0
0
2
4
0
0
6
0
0
7
0
0
6
67

Verhuizers
1
12
1
14
2
3
0
2
0
0
0
5
0
5
1
0
0
46

Landbouw en groene
sectoren
11
0
2
11
24
1
4
81
8
28
1
7
1
1
10
1
39
230

4
1
3
0
2
0
0
8
6
0
1
0
2
1
0
0
2
30

Activiteiten verbonden
aan tewerkstelling

Tabel 4bis: Aantal personen betrokken bij inbreuken "zwartwerk", per cel en per activiteitssector

Schoonmaak
15
9
12
21
2
0
7
11
3
2
19
6
2
36
5
1
8
159

Administratieve en
ondersteunende diensten
10

1
9
1
0
0
2
2
18
1
4
0
0
0
0
0
1
11
50

Garages
11
21
11
11
4
8
29
32
8
0
11
19
7
2
2
6
4
186

Kunst, amusement en
recreatie
0
3
0
1
0
0
0
6
1
0
0
0
0
6
0
1
5
23

Groothandel
2
23
3
38
0
1
12
6
2
1
4
4
3
11
0
2
7
119

Andere diensten
12
70
5
11
0
0
22
19
6
0
7
4
2
6
5
0
10
179

Electrotechniek
0
5
4
8
2
0
110
8
8
2
73
2
0
4
4
2
8
240

Metaal
5
4
0
2
0
4
0
3
0
0
4
2
0
0
0
0
6
30

0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
1
7

Vlees

Begrafenisonderneming
en

0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
9

Andere
94
11
11
19
14
4
9
27
0
3
9
16
5
10
1
6
16
255

Car wash
6
51
16
23
3
3
36
47
7
4
21
23
6
16
25
42
12
341

Schoonheidszorgen
1
12
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
20

526
1104
415
474
122
108
817
811
244
155
561
318
174
587
183
132
462
7193

Algemeen totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

1
0
4
0
0
0
0
3
1
0
2
0
0
11
0
2
10
34
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Bewaking

Cel

Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

Controles

870
1339
585
1148
293
423
1320
1568
515
583
1014
612
379
1817
516
263
1929
15174

Dimona

151
308
119
156
26
30
204
200
49
35
135
71
33
153
61
42
153
1926

Deeltijdse arbeid
75
131
74
84
30
17
163
175
33
30
96
70
29
108
39
30
61
1245

Sociale zekerheid
14
5
1
1
0
3
1
4
0
0
11
4
3
34
4
0
12
97

Werkloosheid - Wergever
1
38
6
7
3
0
24
9
10
0
7
13
5
5
3
0
2
133

Werkloosheid - Werkneme
15
80
38
23
8
4
67
31
13
8
44
33
24
24
5
11
25
453

Werkloosheid - totaal
11

16
118
44
30
11
4
91
40
23
8
51
46
29
29
8
11
27
586

Vreemde arbeidskrachten
- zware inbreuk
55
134
23
31
7
8
21
27
12
9
28
13
5
26
12
10
12
433

Vreemde arbeidskrachten
- lichte inbreuk
0
17
1
4
1
3
1
10
2
0
4
1
0
7
0
1
7
59

Vreemde arbeidskrachten
-beroepskaarten
8
13
5
3
1
2
6
3
1
0
5
0
0
2
1
0
4
54

LIMOSA -Werknemer

LIMOSA - zelfstandigen
4
2
3
3
0
0
2
17
5
1
3
3
1
10
2
0
1
57

LIMOSA -totaal
9
11
5
18
3
6
4
33
25
3
11
9
2
17
6
1
12
175

319
726
267
309
76
67
487
459
120
82
330
205
99
359
125
94
276
4400

Totaal
328
737
272
327
79
73
491
492
145
85
341
214
101
376
131
95
288
4575

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

5
9
2
15
3
6
2
16
20
2
8
6
1
7
4
1
11
118

Totaal zonder Limosa

Tabel 5: Aantal inbreuken "zwartwerk" per cel en per specifieke materie
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Sectoren

Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Controles
173
170
540
75
1553
276
2143
372
3651
52
698
471
45
2174
306
243
322
40
374
1045
116
291
44
15174

Dimona
7
5
68
9
35
50
365
19
265
15
16
63
2
662
54
8
35
4
18
125
11
84
6
1926

Deeltijdse arbeid
9
5
14
3
59
36
274
28
33
5
6
33
3
379
43
5
51
3
20
150
6
75
5
1245

Sociale zekerheid
3
0
1
0
1
1
6
1
16
0
11
3
0
16
3
1
2
0
4
25
1
2
0
97

Werkloosheid - Wergever
12

0
1
0
2
2
2
15
1
15
3
6
4
0
60
6
1
0
0
7
7
0
1
0
133

Werkloosheid - Werkneme
2
6
7
1
14
15
77
10
52
5
7
14
2
139
18
2
14
1
16
37
2
12
0
453

Werkloosheid - totaal
2
7
7
3
16
17
92
11
67
8
13
18
2
199
24
3
14
1
23
44
2
13
0
586

Vreemde arbeidskrachten
- zware inbreuk
3
0
9
1
5
18
107
7
99
1
5
14
0
91
14
0
7
0
0
13
2
35
2
433

Vreemde arbeidskrachten
- lichte inbreuk
0
0
3
0
1
2
9
1
12
2
2
2
0
14
1
0
1
0
0
1
0
8
0
59

Vreemde arbeidskrachten
-beroepskaarten
LIMOSA -Werknemer
1
0
2
1
3
0
4
1
77
1
10
2
0
0
0
2
0
0
0
13
1
0
0
118

LIMOSA - zelfstandigen
0
0
0
1
4
0
0
0
48
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
57

LIMOSA -totaal
1
0
2
2
7
0
4
1
125
1
10
2
0
2
0
2
1
0
0
14
1
0
0
175

24
17
102
16
117
133
874
67
502
31
53
133
7
1370
139
17
110
8
65
360
22
220
13
4400

Totaal
25
17
104
18
124
133
878
68
627
32
63
135
7
1372
139
19
111
8
65
374
23
220
13
4575

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

0
0
0
0
0
9
21
0
10
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
2
0
3
0
54

Totaal zonder Limosa

Tabel 5bis: Aantal inbreuken "zwartwerk" per materie en per activiteitssector
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870
1339
585
1148
293
423
1320
1568
515
583
1014
612
379
1817
516
263
1929
15174

Controles

alle materies
620
1374
586
776
245
314
1009
979
443
286
912
543
269
1150
301
231
1071
11109

OISZ= openbare instellingen sociale zekerheid

Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

Cel

319
726
267
309
76
67
487
459
120
82
330
205
99
359
125
94
276
4400

13

0,71
1,03
1,00
0,68
0,84
0,74
0,76
0,62
0,86
0,49
0,90
0,89
0,71
0,63
0,58
0,88
0,56
0,73

alle materies

gemiddeld aantal per controle

0,37
0,54
0,46
0,27
0,26
0,16
0,37
0,29
0,23
0,14
0,33
0,33
0,26
0,20
0,24
0,36
0,14
0,29

zwartwerk

Inbreuken

zwartwerk

Tabel 7: Inbreuken per controle en per cel, alle materies samen en materies "zwartwerk"

30
107
53
49
8
18
86
90
19
5
49
39
8
55
12
9
36
673

% positieve controles

positieve controles

33%
46%
45%
37%
37%
31%
42%
35%
33%
22%
43%
37%
23%
31%
29%
43%
25%
35%

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

286
612
263
428
107
133
553
556
168
128
432
226
87
569
150
114
474
5286
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mededelingen aan OISZ

Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

sectoren
Controles
173
170
540
75
1553
276
2143
372
3651
52
698
471
45
2174
306
243
322
40
374
1045
116
291
44
15174

alle materies
118
64
256
27
1454
227
1498
224
2606
37
419
294
24
2148
293
141
215
30
71
516
73
351
23
11109

14

24
17
102
16
117
133
874
67
502
31
53
133
7
1370
139
17
110
8
65
360
22
220
13
4400

0,68
0,38
0,47
0,36
0,94
0,82
0,70
0,60
0,71
0,71
0,60
0,62
0,53
0,99
0,96
0,58
0,67
0,75
0,19
0,49
0,63
1,21
0,52
0,73

alle materies

gemiddeld aantal per controle

2
0
17
4
15
17
120
10
138
3
12
48
1
195
11
3
9
0
12
34
1
19
2
673

38
20
126
16
223
105
788
75
1405
21
228
151
17
1161
117
54
126
14
53
340
34
158
16
5286

% positieve controles

positieve controles

mededelingen aan OISZ

22%
12%
23%
21%
14%
38%
37%
20%
38%
40%
33%
32%
38%
53%
38%
22%
39%
35%
14%
33%
29%
54%
36%
35%

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

0,14
0,10
0,19
0,21
0,08
0,48
0,41
0,18
0,14
0,60
0,08
0,28
0,16
0,63
0,45
0,07
0,34
0,20
0,17
0,34
0,19
0,76
0,30
0,29

zwartwerk

Inbreuken

zwartwerk

Tabel 8: Inbreuken per controle en per materie, alle materies samen en materies "zwartwerk"
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4

2

Namur-Dinant

Nivelles

2

4

7

109

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

15

2

Mons-Tournai

Oost-Vlaanderen

1

21

Limburg

Mechelen

10

Liege

6

5

Leuven

Luxembourg

2

Huy-Waremme

1

Charleroi-La Louviere

15

9

Brussel

Halle-Vilvoorde

3

Antwerpen

Cel

6%

5%

10%

3%

10%

6%

6%

1%

3%

12%

11%

5%

17%

8%

10%

1%

3%

2%

1741

136

35

57

126

30

60

130

33

37

174

187

25

24

134

115

292

146

90%

89%

83%

93%

82%

91%

85%

96%

94%

76%

87%

92%

83%

92%

86%

97%

95%

97%

15

25

0

3

0

3

0

2

2

0

4

0

7

0

0

1

1

1

1

1%

0%

7%

0%

2%

0%

3%

1%

0%

8%

0%

3%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

3%

7%

0%

3%

6%

3%

7%

1%

3%

4%

3%

0%

0%

0%

4%

2%

2%

1%

1926

153

42

61

153

33

71

135

35

49

200

204

30

26

156

119

308

151

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

51

10

0

2

9

1

5

1

1

2

5

0

0

0

6

2

6

1

Waarschuwing
Pro justitia
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
#
%
#
%
Waarschuwi Waarschuwi
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
ng
ng
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling

Tabel 6.1: Inbreuken DIMONA per cel en per gevolg
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22

12

104

Huy-Waremme

Leuven

Liege

9

22

479

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

21

Oost-Vlaanderen

Verviers-Eupen

14

Nivelles

7

28

Namur-Dinant

Turnhout

15

8

Mons-Tournai

Mechelen

23

27

Halle-Vilvoorde

Luxembourg

21

Charleroi-La Louviere

67

59

Brussel

Limburg

20

Antwerpen

Cel

39%

36%

30%

18%

19%

48%

40%

16%

27%

70%

39%

64%

71%

73%

32%

28%

45%

27%

719

34

19

28

79

13

35

80

20

10

95

59

4

8

56

53

71

55

58%

56%

63%

74%

73%

45%

50%

83%

67%

30%

55%

36%

24%

27%

67%

72%

54%

73%

16

4

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

3%

0%

2%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

8%

3%

8%

6%

7%

9%

1%

7%

0%

7%

0%

6%

0%

1%

0%

1%

0%

75

1243

61

30

38

108

29

70

96

30

33

174

163

17

30

84

74

131

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

41

5

1

3

6

2

6

1

2

0

12

0

1

0

1

0

1

0

Waarschuwing
Pro justitia
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
#
%
#
%
Waarschuwi Waarschuwi
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
ng
ng
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling

Tabel 6.2: Inbreuken deeltijdse arbeid per cel en per gevolg
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4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Antwerpen

Brussel

Charleroi-La Louviere

Halle-Vilvoorde

Huy-Waremme

Leuven

Liege

Limburg

Luxembourg

Mechelen

Mons-Tournai

Namur-Dinant

Nivelles

Oost-Vlaanderen

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

Cel

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

29%

16

3

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

9

17

16%

25%

0%

0%

3%

33%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

64%

9

0

0

0

6

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

9%

0%

0%

0%

18%

0%

25%

9%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

69%

75%

0%

100%

79%

67%

75%

91%

0%

0%

50%

100%

100%

0%

0%

100%

80%

7%

Totaal

97

12

0

4

34

3

4

11

0

0

4

1

3

0

1

1

5

14

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

67

9

0

4

27

2

3

10

0

0

2

1

3

0

0

1

4

1

Waarschuwing
Pro justitia
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
#
%
#
%
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling

Tabel 6.3 : Inbreuken "sociale zekerheid" per cel en per gevolg
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Cel

Waarschuwing
Pro justitia
#
%
Waarsch Waarsc # Pro
% Pro
uwing huwing justitia justitia
Antwerpen
1
6%
1
6%
Brussel
1
1%
23
19%
Charleroi-La Louviere
1
2%
7
16%
Halle-Vilvoorde
0
0%
17
57%
Huy-Waremme
0
0%
0
0%
Leuven
0
0%
2
50%
Liege
1
1%
2
2%
Limburg
2
5%
4
10%
Luxembourg
0
0%
2
9%
Mechelen
0
0%
0
0%
Mons-Tournai
10
20%
5
10%
Namur-Dinant
0
0%
7
15%
Nivelles
0
0%
0
0%
Oost-Vlaanderen
0
0%
8
28%
Turnhout
0
0%
2
25%
Verviers-Eupen
0
0%
0
0%
West-Vlaanderen
2
7%
4
15%
Algemeen totaal
18
3%
84
14%

Tabel 6.4: Inbreuken "werkloosheid" per cel en per gevolg

18

door andere diensten naar RVA of AA
# Door % Door
TOTAAL
andere andere
diensten diensten
0
0%
16
6
5%
118
4
9%
44
4
13%
30
1
9%
11
0
0%
4
0
0%
91
0
0%
40
0
0%
23
0
0%
8
1
2%
51
1
2%
46
0
0%
29
5
17%
29
0
0%
8
0
0%
11
1
4%
27
23
4%
586

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

Strafrechtelijk
Andere
door RVA naar
verslag
behandeling
RVA
#
%
#
%
# Door % Door
Strafrec Strafrec Andere Andere RVA
RVA
htelijk htelijk behande behande naar
naar
0
0%
4
25%
10
63%
0
0%
27
23%
61
52%
0
0%
6
14%
26
59%
1
3%
2
7%
6
20%
0
0%
3
27%
7
64%
0
0%
0
0%
2
50%
0
0%
29
32%
59
65%
2
5%
14
35%
18
45%
1
4%
15
65%
5
22%
0
0%
2
25%
6
75%
0
0%
3
6%
32
63%
0
0%
7
15%
31
67%
0
0%
18
62%
11
38%
0
0%
9
31%
7
24%
1
13%
4
50%
1
13%
1
9%
2
18%
8
73%
1
4%
7
26%
12
44%
7
1%
152
26%
302
52%

M&D Seminars
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1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

5

Antwerpen

Brussel

Charleroi-La Louviere

Halle-Vilvoorde

Huy-Waremme

Leuven

Liege

Limburg

Luxembourg

Mechelen

Mons-Tournai

Namur-Dinant

Nivelles

Oost-Vlaanderen

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

Cel

1%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

11%

0%

0%

0%

0%

14%

0%

0%

1%

2%

411

11

8

12

21

4

12

27

8

9

27

20

8

6

31

20

133

54

95%

92%

80%

100%

81%

80%

92%

96%

89%

75%

100%

95%

100%

86%

100%

87%

99%

98%

19

11

0

2

0

4

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

3%

0%

20%

0%

15%

0%

0%

4%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

9%

0%

0%

1%

8%

0%

0%

0%

20%

8%

0%

0%

8%

0%

5%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

55

433

12

10

12

26

5

13

28

9

12

27

21

8

7

31

23

134

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

6

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

Waarschuwing
Pro justitia
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
#
%
#
%
Waarschuwi Waarschuwi
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
ng
ng
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling

Tabel 6.5: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - zware sanctie, per cel en per gevolg

M&D Seminars
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0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Antwerpen

Brussel

Charleroi-La Louviere

Halle-Vilvoorde

Huy-Waremme

Leuven

Liege

Limburg

Luxembourg

Mechelen

Mons-Tournai

Namur-Dinant

Nivelles

Oost-Vlaanderen

Turnhout

Verviers-Eupen

West-Vlaanderen

Algemeen totaal

Cel

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

100%

0%

0%

6%

0%

51

6

1

0

6

0

1

4

0

2

10

1

2

0

4

1

13

0

20

86%

86%

100%

0%

86%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

67%

0%

100%

100%

76%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

14%

0%

0%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18%

0%

Totaal

59

7

1

0

7

0

1

4

0

2

10

1

3

1

4

1

17

0

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

5

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Waarschuwing
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
Pro justitia
#
%
#
%
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling

Tabel 6.6: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - lichte sanctie, per cel en per gevolg

M&D Seminars
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21

Totaal
8
13
5
3
1
2
6
3
1
0
5
0
0
2
1
0
4
54

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

Waarschuwing
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
Pro justitia
#
%
#
%
Cel
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling
Antwerpen
0
0%
8
100%
0
0%
0
0%
Brussel
0
0%
10
77%
1
8%
2
15%
Charleroi-La Louviere
0
0%
5
100%
0
0%
0
0%
Halle-Vilvoorde
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
Huy-Waremme
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
Leuven
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Liege
0
0%
6
100%
0
0%
0
0%
Limburg
0
0%
2
67%
0
0%
1
33%
Luxembourg
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
Mechelen
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Mons-Tournai
0
0%
4
80%
1
20%
0
0%
Namur-Dinant
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Nivelles
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Oost-Vlaanderen
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Turnhout
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
Verviers-Eupen
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
West-Vlaanderen
1
25%
3
75%
0
0%
0
0%
Algemeen totaal
2
4%
46
85%
3
6%
3
6%

Tabel 6.7: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - beroepskaart, per cel en per gevolg

M&D Seminars
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22

5
9
2
15
3
6
2
16
20
2
8
6
1
7
4
1
11
118

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

Waarschuwing
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
Pro justitia
#
%
#
%
Cel
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling
Antwerpen
1
20%
4
80%
0
0%
0
0%
Brussel
1
11%
2
22%
0
0%
6
67%
Charleroi-La Louviere
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
Halle-Vilvoorde
6
40%
8
53%
0
0%
1
7%
Huy-Waremme
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
Leuven
0
0%
6
100%
0
0%
0
0%
Liege
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
Limburg
3
19%
11
69%
0
0%
2
13%
Luxembourg
2
10%
15
75%
1
5%
2
10%
Mechelen
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Mons-Tournai
0
0%
8
100%
0
0%
0
0%
Namur-Dinant
1
17%
4
67%
1
17%
0
0%
Nivelles
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
Oost-Vlaanderen
1
14%
6
86%
0
0%
0
0%
Turnhout
3
75%
1
25%
0
0%
0
0%
Verviers-Eupen
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
West-Vlaanderen
0
0%
5
45%
0
0%
6
55%
Algemeen totaal
19
16%
78
66%
3
3%
18
15%

Tabel 6.8: Inbreuken "Limosa-WN"per cel en per gevolg

M&D Seminars
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23

Totaal
4
2
3
3
0
0
2
17
5
1
3
3
1
10
2
0
1
57

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

Waarschuwing
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
Pro justitia
#
%
#
%
Cel
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling
Antwerpen
1
25%
1
25%
0
0%
2
50%
Brussel
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Charleroi-La Louviere
0
0%
2
67%
1
33%
0
0%
Halle-Vilvoorde
1
33%
1
33%
0
0%
1
33%
Huy-Waremme
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Leuven
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
Liege
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Limburg
5
29%
9
53%
0
0%
3
18%
Luxembourg
4
80%
1
20%
0
0%
0
0%
Mechelen
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
Mons-Tournai
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
Namur-Dinant
1
33%
1
33%
0
0%
1
33%
Nivelles
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
Oost-Vlaanderen
3
30%
7
70%
0
0%
0
0%
Turnhout
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
Verviers-Eupen
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
West-Vlaanderen
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
Algemeen totaal
16
28%
32
56%
1
2%
8
14%

Tabel 6.8 bis: Inbreuken "Limosa-ZN"per cel en per gevolg

M&D Seminars
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Antwerpen
Brussel
Charleroi-La Louviere
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Algemeen totaal

Cel

24

9
11
5
18
3
6
4
33
25
3
11
9
2
17
6
1
12
175

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

Waarschuwing
Strafrechtelijk verslag
Andere behandeling
Pro justitia
#
%
#
%
Waarschuwin Waarschuwin
Strafrechtelij Strafrechtelij # Andere
% Andere
g
g
# Pro justitia % Pro justitia k verslag
k verslag
behandeling behandeling
2
22%
5
56%
0
0%
2
22%
1
9%
4
36%
0
0%
6
55%
0
0%
3
60%
2
40%
0
0%
7
39%
9
50%
0
0%
2
11%
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
6
100%
0
0%
0
0%
0
0%
3
75%
0
0%
1
25%
8
24%
20
61%
0
0%
5
15%
6
24%
16
64%
1
4%
2
8%
1
33%
2
67%
0
0%
0
0%
0
0%
11
100%
0
0%
0
0%
2
22%
5
56%
1
11%
1
11%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
4
24%
13
76%
0
0%
0
0%
3
50%
3
50%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
50%
0
0%
6
50%
35
20%
110
63%
4
2%
26
15%

Tabel 6.8 Totaal: Inbreuken "Limosa-WN+ZN"per cel en per gevolg

M&D Seminars
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

25

7
5
68
9
35
50
365
19
265
15
16
63
2
662
54
8
35
4
18
125
11
84
6
1926

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
7
100%
0
0%
0
0%
1
20%
4
80%
0
0%
0
0%
7
10%
54
79%
3
4%
4
6%
1
11%
8
89%
0
0%
0
0%
8
23%
21
60%
0
0%
6
17%
4
8%
45
90%
1
2%
0
0%
21
6%
335
92%
4
1%
5
1%
1
5%
17
89%
0
0%
1
5%
6
2%
241
91%
4
2%
14
5%
0
0%
14
93%
0
0%
1
7%
2
13%
13
81%
0
0%
1
6%
3
5%
58
92%
2
3%
0
0%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
32
5%
618
93%
6
1%
6
1%
4
7%
47
87%
1
2%
2
4%
0
0%
6
75%
0
0%
2
25%
1
3%
30
86%
2
6%
2
6%
3
75%
1
25%
0
0%
0
0%
0
0%
18
100%
0
0%
0
0%
12
10%
107
86%
1
1%
5
4%
2
18%
6
55%
1
9%
2
18%
1
1%
83
99%
0
0%
0
0%
0
0%
6
100%
0
0%
0
0%
109
6%
1741
90%
25
1%
51
3%

Waarschuwing

Tabel 6.A: Inbreuken DIMONA per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

26

1
1
4
1
9
24
141
16
12
3
2
12
1
251
32
3
23
1
12
107
3
57
3
719

% Pro
justitia

Pro justitia

#
%
Waarschu Waarschu # Pro
wing
wing
justitia
5
56%
4
80%
10
71%
1
33%
46
78%
12
33%
124
45%
9
32%
21
64%
2
40%
3
50%
18
55%
2
67%
125
33%
7
16%
2
40%
23
45%
1
33%
7
35%
37
25%
2
33%
16
21%
2
40%
479
39%

Waarschuwing

Tabel 6.B: Inbreuken "deeltijd arbeid" per sector en per gevolg

11%
20%
29%
33%
15%
67%
52%
57%
36%
60%
33%
36%
33%
66%
74%
60%
45%
33%
60%
72%
50%
76%
60%
58%

Andere behandeling

9
5
14
3
59
36
273
28
33
5
6
33
3
379
43
5
51
3
20
149
6
75
5
1243

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
# Andere % Andere
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
3
33%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
33%
0
0%
4
7%
0
0%
0
0%
0
0%
8
3%
0
0%
3
11%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
17%
0
0%
3
9%
0
0%
0
0%
1
0%
2
1%
0
0%
4
9%
0
0%
0
0%
2
4%
3
6%
0
0%
1
33%
0
0%
1
5%
0
0%
5
3%
0
0%
1
17%
1
1%
1
1%
0
0%
0
0%
4
0%
41
3%

Strafrechtelijk verslag

M&D Seminars
400

Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

27

3
0
1
0
1
1
6
1
16
0
11
3
0
16
3
1
2
0
4
25
1
2
0
97

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
0
0%
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
1
17%
2
33%
0
0%
3
50%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
3
19%
2
13%
11
69%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
11
100%
0
0%
1
33%
0
0%
2
67%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
19%
5
31%
2
13%
6
38%
0
0%
2
67%
0
0%
1
33%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
100%
0
0%
0
0%
5
20%
20
80%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
5
5%
16
16%
9
9%
67
69%

Waarschuwing

Tabel 6.C: Inbreuken "sociale zekerheid" per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

28

Waarschuwing
Pro justitia
Strafrechtelijk
#
%
#
%
Waarschu Waarschu # Pro
% Pro
Strafrecht Strafrecht
wing
wing
justitia
justitia
elijk
elijk
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
33%
0
0%
1
6%
0
0%
0
0%
0
0%
2
12%
0
0%
1
1%
13
14%
1
1%
1
9%
2
18%
0
0%
3
4%
9
13%
0
0%
0
0%
6
75%
0
0%
0
0%
1
8%
0
0%
0
0%
1
6%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
8
4%
27
14%
2
1%
0
0%
3
13%
2
8%
1
33%
0
0%
0
0%
1
7%
1
7%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
9%
6
26%
0
0%
0
0%
9
20%
2
5%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
2
15%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
18
3%
84
14%
7
1%

Tabel 6.D: Inbreuken "Werkloosheid" per sector en per gevolg
Andere behandeling
# Andere % Andere
behandeli behandeli
ng
ng
0
0%
3
43%
2
29%
2
67%
4
25%
4
24%
14
15%
2
18%
28
42%
0
0%
5
38%
4
22%
0
0%
66
33%
6
25%
0
0%
1
7%
0
0%
2
9%
6
14%
0
0%
3
23%
0
0%
152
26%

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

door RVA naar RVA
door andere dien# Door
% Door
# Door
% Door
TOTAAL
RVA naar RVA naar andere
andere
RVA
RVA
diensten diensten
2
100%
0
0%
2
3
43%
1
14%
7
4
57%
1
14%
7
0
0%
0
0%
3
9
56%
2
13%
16
11
65%
0
0%
17
62
67%
1
1%
92
5
45%
1
9%
11
21
31%
6
9%
67
2
25%
0
0%
8
5
38%
2
15%
13
12
67%
1
6%
18
2
100%
0
0%
2
92
46%
4
2%
199
11
46%
2
8%
24
2
67%
0
0%
3
10
71%
1
7%
14
1
100%
0
0%
1
13
57%
0
0%
23
26
59%
1
2%
44
1
50%
0
0%
2
8
62%
0
0%
13
0
0%
0
0%
0
302
52%
23
4%
586
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

29

3
0
7
1
4
18
104
7
90
1
4
14
0
90
14
0
6
0
0
10
1
35
2
411

% Pro
justitia
100%
0%
78%
100%
80%
100%
97%
100%
91%
100%
80%
100%
0%
99%
100%
0%
86%
0%
0%
77%
50%
100%
100%
95%

Pro justitia

#
%
Waarschu Waarschu # Pro
wing
wing
justitia
0
0%
0
0%
1
11%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1%
0
0%
1
1%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
15%
0
0%
0
0%
0
0%
5
1%

Waarschuwing

Andere behandeling

3
0
9
1
5
18
107
7
99
1
5
14
0
91
14
0
7
0
0
13
2
35
2
433

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
# Andere % Andere
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
11%
0
0%
0
0%
1
20%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1%
1
1%
0
0%
0
0%
6
6%
2
2%
0
0%
0
0%
0
0%
1
20%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
1%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
14%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
8%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
11
3%
6
1%

Strafrechtelijk verslag

Tabel 6.E: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - zware sanctie, per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

30

0
0
3
0
1
2
9
1
12
2
2
2
0
14
1
0
1
0
0
1
0
8
0
59

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
1
11%
8
89%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
10
83%
0
0%
2
17%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
7%
13
93%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
7
88%
0
0%
1
13%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
5%
51
86%
0
0%
5
8%

Waarschuwing

Tabel 6.F: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - lichte sanctie, per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

31

0
0
0
0
0
9
21
0
10
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
2
0
3
0
54

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
9
100%
0
0%
0
0%
1
5%
19
90%
0
0%
1
5%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
60%
2
20%
2
20%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
11%
7
78%
1
11%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
2
4%
46
85%
3
6%
3
6%

Waarschuwing

Tabel 6.G: Inbreuken tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten - beroepskaart, per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

32

1
0
2
1
3
0
4
1
77
1
10
2
0
0
0
2
0
0
0
13
1
0
0
118

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
75%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
11
14%
52
68%
2
3%
12
16%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
5
50%
2
20%
0
0%
3
30%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
12
92%
0
0%
1
8%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
19
16%
78
66%
3
3%
18
15%

Waarschuwing

Tabel 6.H: Inbreuken "Limosa WN" per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

33

0
0
0
1
4
0
0
0
48
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
57

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
2
50%
0
0%
2
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
16
33%
26
54%
1
2%
5
10%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
16
28%
32
56%
1
2%
8
14%

Waarschuwing

Tabel 6.H bis: Inbreuken "Limosa ZN" per sector en per gevolg
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Administratieve en ondersteunende diensten
Activiteiten verbonden aan tewerkstelling
Landbouw en groene sectoren
Kunst, amusement en recreatie
Andere
Andere diensten
Detailhandel
Groothandel
Bouw
Verhuizers
Electrotechniek
Garages
Bewaking
Horeca
Industrie
Metaal
Schoonmaak
Begrafenisondernemingen
Taxi's
Goederenvervoer
Vlees
Car wash
Schoonheidszorgen
Algemeen totaal

Cel

Pro justitia

Strafrechtelijk verslag

Andere behandeling

34

1
0
2
2
7
0
4
1
125
1
10
2
0
2
0
2
1
0
0
14
1
0
0
175

Totaal

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

#
%
#
%
# Andere % Andere
Waarschu Waarschu # Pro
Strafrechte Strafrechte behandelin behandelin
% Pro
wing
wing
justitia
justitia
lijk verslag lijk verslag g
g
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
2
100%
0
0%
0
0%
0
0%
5
71%
0
0%
2
29%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
3
75%
0
0%
1
25%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
27
22%
78
62%
3
2%
17
14%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
5
50%
2
20%
0
0%
3
30%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
0
0%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
50%
1
50%
0
0%
0
0%
0
0%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
13
93%
0
0%
1
7%
1
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
35
20%
110
63%
4
2%
26
15%

Waarschuwing

Tabel 6.H Totaal: Inbreuken "Limosa WN+ZN" per sector en per gevolg
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DEFINITIE: POSITIEVE CONTROLE

Verantwoordelijke uitgever:
Bart Stalpaert
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

35

Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
info@siod.belgie.be
www.siod.belgie.be

Periode van 1 januari tot 31 december 2021 - nl

B)           Inbreuken vastgesteld door de inspectiediensten van het RIZIV of de RSVZ, of door een andere dienst overgemaakt aan het RIZIV, de RSVZ of de
RVP > JA (het betreft inbreuken die tot de specifieke bevoegdheid behoren van deze OISZ).

7.            Verslag 30bis/ter, (= werkmelding aan RSZ) met ofwel een vastgestelde inbreuk ( niet-melding door een hoofdaannemer van een werf of van een
onderaannemer tewerkgesteld op een werf), ofwel met de mededeling dat verder onderzoek nodig is ( ingeval een inbreuk vermoed wordt) bij de
hoofdaannemer, de gecontroleerde (onder)aannemer op de opdrachtgever > JA

6.            Informatie werkloosheid door een andere inspectiedienst dan deze van de RVA overgemaakt aan de dienst Betwiste Zaken van RVA of aan het
Arbeidsauditoraat > JA

5.            Inbreuk werkloosheid rechtstreeks overgemaakt door de inspectiedienst van de RVA aan de dienst Betwiste Zaken van RVA, zonder Pro Justitia > JA

4.            Ander gevolg > NEEN (bv. verder onderzoek waaruit moet blijken of er inderdaad een inbreuk is begaan)

3.            Strafrechtelijk onderzoeksverslag > JA

2.            Pro Justitia > JA

1.            Waarschuwing > JA

A)           Materies : DIMONA, DEELTIJD ARBEID, SOCIALE ZEKERHEID, WERKLOOSHEID, BUITENLANDSE WERKNEMERS en LIMOSA

Een controle is positief wanneer er minstens één vaststelling uit volgt bij één van de onderstaande gevolgen met “JA”

Definitie

M&D Seminars
409

