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(Poging tot) definitie
• Sociale fraude
- Elk misbruik
- Inzake sociale zekerheidsrecht, arbeidsrecht en/of sociale bijstand
- Waarbij men zich probeert te onttrekken aan
– De regelgeving
– De bijhorende lasten van de overheid
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(Poging tot) definitie
• Sociale dumping
- Tewerkstellen van WN’s in een lidstaat (LS) zonder dat zij aan de sociale
wetgeving van deze LS onderworpen zijn (ontvangstland)
- WN’s zijn onderworpen aan de wetgeving van een andere LS die voor de WN’s
minder gunstige rechten biedt en/of voor hun werkgevers (WG’s) goedkoper is
(uitzendland)
- WN’s werken onder de prijs die normaal geldt op de arbeidsmarkt waar zij
worden ingezet
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(Poging tot) definitie
• Types fraude
-

Omzeilen Europese Verordeningen
Omzeilen nationale minimumlonen
(Onterechte) detachering werknemers om in België te werken
Misbruik zelfstandigenstatuut
Zwartwerk
Specifieke vorm: detachering werknemers uit derde landen via werkgevers uit
EU-lidstaat
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(Poging tot) definitie
• Slachtoffers
- Overheid (Belgische staat)
– Minder geld in de Schatkist
- WN’s
– Buitenlandse WN’s te lage lonen of geen loonbetaling, tewerkgesteld in
onaanvaardbare werkomstandigheden, geen/minder sociaalrechtelijke
bescherming, schijnzelfstandigheid,…
– Belgische WN’s uit de markt geprijsd
- Bonafide ondernemingen: concurrentieverstoring doordat ondernemingen die
zich schuldig maken aan sociale dumping hetzelfde werk aan goedkopere
tarieven kunnen uitvoeren
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Oorzaken
• Europese Interne Markt
- Sinds 1/1/1993: Vrij verkeer van diensten, werknemers, goederen en kapitaal
- Toenemende grensoverschrijdende dienstverlening en tewerkstelling
- Evolutie EU naar (vandaag) 27 lidstaten
- Midden- en Oost-Europese lidstaten (vanaf 2004): lagere lonen en sociale
zekerheidsbijdragen
– Kunnen diensten goedkoper aanbieden op de West-Europese markt
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Oorzaken
• Europese Interne Markt – Kosten op arbeid
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Oorzaken
• Andere oorzaken
- Tekort aan gekwalificeerd of werkwillig personeel in België
- Fraudegevoeligheid van sommige sectoren
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Voorbeelden
• Postbusvennootschap
- Voorbeeld:
Belgische transportfirma X sluit aannemingsovereenkomst met haar Slowaakse
dochteronderneming Y. Op de statutaire zetel van Y in Bratislava is enkel een conciërge aanwezig.
Er zijn verschillende Slowaakse chauffeurs (op papier) in dienst van Y, terwijl ze in werkelijkheid
rechtstreeks in opdracht van X werken.
De Slowaakse chauffeurs zijn onderworpen aan Slowaakse sociale zekerheid en worden aan een
loon, lager dan het Belgisch minimumloon, betaald.

 Y is een postbusvennootschap. Het integrale Belgische arbeids- en sociale
zekerheidsrecht moet worden nageleefd.
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Voorbeelden
• Verboden terbeschikkingstelling
- Voorbeeld:
Een Belgische aannemer doet een beroep op een Bulgaarse onderaannemer. De Bulgaarse
WN’s van de Bulgaarse onderaannemer zijn onderworpen aan Bulgaarse sociale zekerheid
waardoor de Bulgaarse onderaannemer aan een lagere prijs kan factureren aan de Belgische
aannemer. In feite oefent de Belgische aannemer werkgeversgezag uit over de Bulgaarse
WN’s.

 Door werkgeversgezag uit te oefenen over WN’s die niet de zijnen
zijn, is er sprake van verboden terbeschikkingstelling. De Bulgaarse
WN’s worden de facto in dienst geacht te zijn van de Belgische
aannemer, waardoor Belgische arbeids- en sociale zekerheidsrecht van
toepassing is.
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Voorbeelden
• Niet-toegelaten uitzendarbeid
- Voorbeeld:
Een Belgische onderneming is op zoek naar tijdelijke poetshulpen en klopt aan bij een Roemeens
uitzendkantoor dat daarin gespecialiseerd is. De Belgische gebruiker, gevestigd in Vlaanderen, krijgt
een aantal goedkope Roemeense poetshulpen ter beschikking gesteld om een bepaalde opdracht te
vervullen. Het Roemeens uitzendkantoor beschikt niet over een erkenning als uitzendkantoor in
Vlaanderen.

 Er zijn heel wat voorwaarden waaraan (had) moet(en) voldaan zijn. Zo had het
Roemeens uitzendkantoor over een erkenning moeten beschikken en moesten de
harde kernbepalingen en de uitzendreglementering zijn nageleefd. Zowel het
Roemeens uitzendkantoor als de klant in België lopen risico’s.
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Voorbeelden
• Schijnzelfstandigheid
- Voorbeeld:
Een Belgische spilfiguur richt een in België gevestigde vennootschap, een BV, op. De vennootschap
heeft een aantal Poolse aandeelhouders met één aandeel die zichzelf als (zelfstandige) werkende
vennoten naar België detacheren en in het bezit zijn van een A1-formulier uitgegeven door de
Poolse socialezekerheidsinstelling. Deze Poolse aandeelhouders voeren in België
bouwwerkzaamheden uit op basis van de instructies van de Belgische spilfiguur.

 De werkende vennoten zijn schijnzelfstandigen en zijn i.p.v. aan de Poolse
sociale zekerheid voor zelfstandigen onderworpen aan de Belgische sociale
zekerheid voor werknemers
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Bestrijding sociale fraude en sociale
dumping
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Handhavingsketen
Preventie
Detectie
Controle
Sanctie
Invordering
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1 - PREVENTIE
• Initiatieven om fraudefenomenen uit de wereld te helpen
- Op Europees niveau
- Op bilateraal niveau
- Op Belgisch niveau
- Op regionaal niveau

18

9

PREVENTIE
• Op Europees niveau:
- Europese Richtlijnen
- Europese campagnes
– Voorbeeld: “European Campaign to raise awareness around the benefits of
declared work”
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PREVENTIE
• Op bilateraal niveau:
- Memoranda of Understanding
- Operationele samenwerkingen en akkoorden
- Bilaterale verdragen inzake sociale fraudebestrijding
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PREVENTIE
• Op Belgisch niveau:
- Implementatie van de Europese richtlijnen
- Arbeidsrelatiewet en wettelijk vermoeden van schijnzelfstandigheid in
sommige sectoren
- Inhoudingsplicht artikel 30bis in de bouwsector
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PREVENTIE
• Op regionaal niveau:
- Samenwerkingsakkoorden tussen federale staat en gewesten en
gemeenschappen betreffende de coördinatie van controles inzake illegale
arbeid en sociale fraude
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2 - DETECTIE
• Informatiesysteem Interne Markt (IMI)
• Initiatieven om (buitenlandse) arbeidskrachten in kaart te brengen
- Limosa
- Checkinatwork (bouwsector)
- Construbadge (bouwsector)
• Betere detectie van sociale dumping door het gebruik van
dataminingmodellen
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DETECTIE
• Meldpunt eerlijke concurrentie
- https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl/index.html
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3 - CONTROLE
• Regering
- Geen staatssecretaris inzake Bestrijding Sociale Fraude meer sinds 2020
- Ministers van (1) Werk (nu: P-Y Dermagne), Sociale Zaken (nu: F. Vandenbroucke)
en Middenstand (D. Clarinval)
• SIOD
-

Coördinatieorgaan
Ondersteunt federale sociale inspectiediensten in strijd tegen sociale fraude
Beleid
Arrondissementscellen
Jaarlijks actieplan
Jaarverslag sociale fraudebestrijding
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CONTROLE
• Sociale inspectiediensten
- Sporen inbreuken op het sociaal strafrecht op
- Bevoegdheden
– Vrije toegang tot arbeidsplaatsen
– Identificatie van personen
– Verhoor van personen
– Gegevensinzameling
– Inlichtingen
– Appreciatiebevoegdheid
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CONTROLE
• Sociale inspectiediensten
– Appreciatiebevoegdheid
-

Inlichtingen en adviezen verschaffen
Waarschuwingen geven
Overtreder een termijn verlenen om zich in regel te stellen
Schriftelijke kennisgeving overzenden (met het oog op de hoofdelijke
aansprakelijkheid)
- Processen-verbaal opmaken tot vaststelling van de inbreuken
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CONTROLE
• Toezicht op de Sociale Wetten (TSW)
-

Federaal niveau
Valt onder FOD WASO
Centraal bestuur in Brussel en 22 regionale directies
Aparte cellen die zich toeleggen op bestrijden van sociale dumping
Focuspunt: bescherming van de rechten van de werknemers – vaak
regularisatie
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CONTROLE
• Toezicht op de Sociale Wetten (TSW)
- Voorbeeld bij grensoverschrijdende sociale fraude: niet respecteren van de wet
van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden
in geval van detachering van werknemers in België
- Methodiek:
– Treedt op n.a.v. klachten
– Veel werfcontroles (op onderaannemers en buitenlandse werkkrachten)
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CONTROLE
• RSZ-inspectie
-

Federaal niveau
Valt onder RSZ
Hoofdbestuur en provinciaal georganiseerde buitendiensten
Aparte cellen (bvb. GOT (Grensoverschrijdende tewerkstelling) en ECOSOC
(Economische en Sociale Uitbuiting)
- Focuspunt: toezicht op correcte berekening en inning sociale bijdragen door
RSZ
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CONTROLE
• RSZ-inspectie
- Voorbeeld bij grensoverschrijdende sociale fraude: controles op Belgische
ondernemingen die opdrachten uitbesteden aan buitenlandse aannemers
- Methodiek:
– Werkt veel met typevragenlijsten
- RSZ-inspecteurs kunnen naast TSW inspecteurs optreden tegen verboden
terbeschikkingstelling bij grensoverschrijdende tewerkstelling
– Om in voorkomend geval een inbreuk te verbaliseren met het ook op het
toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in
België
– Inspecteurs TSW blijven verantwoordelijk voor het luik TBS wat betreft de
toepassing van de correcte arbeids- en loonvoorwaarden
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CONTROLE
• Regionale inspectiediensten
- Vlaanderen: Vlaamse sociale inspectie
- Brussel: Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
- Wallonië: Inspection économique et sociale
- Controle op:
– Arbeidskaarten en -vergunningen
– Uitzendkantoren
–…
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CONTROLE
• Andere actoren
- Openbaar Ministerie
– Parket van de Procureur des Konings
– Arbeidsauditoraat
- Politiediensten
- Andere inspectiediensten
- Europese Arbeidsautoriteit (ELA) van start sinds oktober 2019
– Doel: ondersteuning van de samenwerking tussen de EU-landen bij de
grensoverschrijdende handhaving van de relevante EU-wetgeving, met inbegrip
van het faciliteren van gezamenlijke controles
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CONTROLE
• Actieplan 2021
- Minstens 2.000 sociale dumpingonderzoeken met als doel
– Opsporing onwettig gedetacheerde werknemers en zelfstandigen
– Opsporing niet –naleving van de wettelijk verplichte arbeidsvoorwaarden door buitenlandse
werkgever
- Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en internationale samenwerking te
versterken
- Acties
– Uitwerken Programma inzake Sociale dumping en Frauduleuze economische migratie
– Het opzetten van een gemeenschappelijke informatiecampagne ter preventie van sociale dumping
– Opleiding sociale dumping
– “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)
– Synergie sociale fraude en welzijn op het werk
– Uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van sociale zekerheidsbijdragen
en terugvordering van socialezekerheidsuitkering
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CONTROLE
• Actieplan 2021
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CONTROLE
• Enkele fenomenen waarvoor de wet een handje toesteekt
- Verboden terbeschikkingstelling
– Principieel verbod (art. 31, §1, lid 1 Uitzendarbeidwet)
– Centraal element: werkgeversgezag
– Uitzondering op verbod: aanneming van diensten
- Voorwaarden
- Schriftelijke overeenkomst tussen WG en gebruiker
- Uitdrukkelijke en gedetailleerd welke instructies
- Feitelijke uitvoering = op papier
- Gebruiker moet overlegorgaan (if any) informeren (KB 17/07/2013)
– Sancties indien voorwaarden niet zijn nageleefd:
- Burgerrechtelijk:
- AO met gebruiker
- Hoofdelijke aansprakelijkheid
- Nietigheid overeenkomst werkgever – gebruiker (Cass. 15/02/2016, AR C.14.0448.F)
- Strafrechtelijk: niveau 3 (verboden TBS) én niveau 4 (geen Dimona) (Cass. 25/09/2018, AR
P.18.0150.N)

36

18

CONTROLE
• Enkele fenomenen waarvoor de wet een handje toesteekt
- Hoofdelijke aansprakelijkheid in contractuele keten
– In bepaalde (fraudegevoelige) sectoren: loonaansprakelijkheid na een bericht door de
inspectie
- Sectoren: Bouw (124), 317 (bewaking), 145 (tuinbouw), 144 (landbouw), 121
(schoonmaak), onroerende staat in metaal (111), 126 (stoffering/houtbewerking),
149,01 (installatie en distributie elektriciteit), voeding – bepaalde werken (118) en
handels voeding (119)
- Tussen rechtstreekse contractanten
- Voor zwaarwichtige wanbetaling verderop in de keten
- Principe: Voor periode na verstrijken van 14 dagen na bericht inspectie en niet
langer dan 1 jaar
- Uitzondering: Voor bouwactiviteiten: ook loonaansprakelijkheid zonder bericht
inspectie tenzij schriftelijke verklaring met verwijzing naar minimumlonen en
loonbetalingsverbintenis in hoofde van werkgever
- Bedoeling dat hoofdelijk aansprakelijke contract verbreekt
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CONTROLE
• Enkele fenomenen waarvoor de wet een handje toesteekt
- Schijnzelfstandigheid
– Arbeidsrelatiewet 27/12/2006 (ARW)
– Verschil werknemer  zelfstandige: gezag
– Principe: wilsautonomie
– Herkwalificatie indien kwalificatie onverenigbaar met uitvoering
- Vrijheid organisatie werktijd
- Vrijheid organisatie werk
- Mogelijkheid tot uitoefening hiërarchische controle
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CONTROLE
• Enkele fenomenen waarvoor de wet een handje toesteekt
- Schijnzelfstandigheid
– Weerlegbaar vermoeden in sommige fraudegevoelige sectoren
– Sectoren: bouwbedrijf, bewaking, vervoer, schoonmaak, landbouw, tuinbouwbedrijf
– 9 sociaal-economische criteria:
- ontstentenis financieel of economisch risico
- ontstentenis van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming
- ontstentenis van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming
- ontstentenis van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming
- ontstentenis van resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid
- garantie op betaling van een vaste vergoeding
- 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
- het zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor
één medecontractant werken
- 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
– Specifieke criteria die eigen zijn aan bepaalde sectoren of beroepen bij KB
– Momenteel voor zes sectoren: autobussen en autocars, verhuur van voertuigen met chauffeur en van collectieve
taxidiensten, wegvervoer en logistiek voor rekening van derden, bewaking, bouw, land- en tuinbouw
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CONTROLE
• Enkele fenomenen waarvoor de wet een handje toesteekt
- Schijnzelfstandigheid
– Sancties:
- Geen in ARW
- Geen uitdrukkelijke in Sociaal Strafwetboek, maar wel onrechtstreeks, bvb.
geen Dimona (niveau 4)
- Vnl. RSZ-gevolgen
- Ook claims door schijnzelfstandige zelf mogelijk
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4 - BESTRAFFING
• Typisch Belgisch…
- Tot 01/07/2011: sociaalrechtelijke misdrijven opgenomen in een kluwen van
verschillende wetgeving
- Op 01/07/2011: inwerkingtreding Sociaal Strafwetboek (SSW)
- Na 2011: “Herverbrokkeling” omwille van de regionalisering van bevoegdheden
– Bijvoorbeeld:
- Zwartwerk door een Belg is een federale inbreuk
- Zwartwerk door een buitenlander is een regionale inbreuk
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BESTRAFFING
• Typisch Belgisch
- Zorgt voor problemen in de praktijk
– Bijvoorbeeld
- GwH 31/01/2019 (AR 13/2019): regionale wetgeving van de plaats van
tewerkstelling is van toepassing (dus niet de regionale wetgeving van de zetel
van de werkgever)
- Illegale arbeid door een WN in Vlaanderen die wordt tewerkgesteld door een
WG met zetel in Brussel
- Brusselse Werkgelegenheidsinspectie moet onderzoeken op basis van
(Vlaamse) wetgeving waarvoor ze niet bevoegd zijn

42

21

BESTRAFFING
• Wanneer een controle kan uitmonden in een echte ‘sanctie’
- Wanneer?
– Indien een PV tot vaststelling van inbreuken wordt opgesteld
- Kennisgeving aan
- Arbeidsauditeur
- FOD WASO Directie Administratieve Geldboeten
– Indien Arbeidsauditoraat daar zelf toe beslist
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BESTRAFFING
• Wanneer een controle kan uitmonden in een echte ‘sanctie’
- Arbeidsauditoraat eerst aan zet
– Behalve bij lichtste inbreuken (niveau 1)
– Eindbeslissing wanneer dossier volledig is
– Appreciatiebevoegdheid
- Seponering
- Feiten niet bewezen
- Andere prioriteiten
- Administratieve geldboete meer gepast
- Minnelijke schikking
- Bemiddeling in strafzaken
- Dagvaarding voor de correctionele rechtbank
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BESTRAFFING
• Wanneer een controle kan uitmonden in een echte ‘sanctie’
- FOD WASO Directie Administratieve Geldboeten
– Exclusief bevoegd voor lichtste inbreuken (niveau 1)
– Voor ernstigere inbreuken (niveau 2, 3 of 4): enkel indien:
- Arbeidsauditeur seponeert
- Arbeidsauditeur geen initiatief neemt binnen de 6 maanden (federaal) / 3
maanden (regionaal)
– Overtreder heeft de mogelijkheid om verweermiddelen in te dienen
– Beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank (3 maanden), maar meestal niet
succesvol
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BESTRAFFING
• Sancties SSW
Sanctieniveaus

Gevangenisstraf

Strafrechtelijke
geldboete

Administratieve
geldboete

Niveau 1

/

Niveau 2

/

400 - 4.000 euro

200 - 2.000 euro

Niveau 3

/

800 - 8.000 euro

400 - 4.000 euro

Niveau 4

6 maanden tot 3
jaar

4.800 - 48.000 euro

2.400 - 24.000 euro

80 - 800 euro

• Vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers (max. 100 x max. geldboete)
• Verzachtende omstandigheden en uitstel
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BESTRAFFING
• Andere sancties
- Exploitatie-/ beroepsverbod en bedrijfssluiting
- Bijzondere verbeurdverklaring vermogensvoordelen
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid werkgever
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BESTRAFFING
• Voorbeelden bij misdrijven inzake sociale dumping
- Inbreuken van niveau 4
– Art. 175 SSW: illegale tewerkstelling buitenlandse arbeidskracht
– Art. 181 SSW: geen Dimona (bvb. bij schijnzelfstandigheid of verboden TBS)
– Art. 182 SSW: geen Limosa
- Inbreuken van niveau 3
– Art. 177 SSW: verboden TBS
– Art. 183 SSW: geen controle op Limosa
- Inbreuken van niveau 2
– Art. 184/1 SSW: geen verbindingspersoon aangewezen in geval van detachering
– Art. 188/2 SSW: geen documenten van sociale aard doorgestuurd naar inspectie in
geval van detachering
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BESTRAFFING
• Regularisaties lonen
• Achterstallige RSZ-bijdragen
-

Werknemers- en werkgeversbijdragen
Tot 3 jaar terug (7 jaar bij fraude)
Bijdrageopslagen (10%)
Interesten (7%)
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5 - INVORDERING
• Correctionele eindbeslissingen worden overgemaakt aan FOD Financiën voor (nietfiscale) invordering van de geldboeten
• Strafrechtelijk UitvoeringsOnderzoek (SUO)
• SSW: art. 91/1 – 91/6: Bijzondere bepalingen inzake de grensoverschrijdende
handhaving van administratieve financiële sancties en geldboeten
• Actieplan 2020: uitwerking van een kader rond grensoverschrijdende invordering van
sociale zekerheidsbijdragen en terugvordering van socialezekerheidsuitkering
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5 - INVORDERING
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5 - INVORDERING
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Stephanie Raets
Advocaat – Vennoot Stappers Advocaten
Stephanie.Raets@stappers-law.be
+32 486 47 43 04
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Dank u wel!

Stappers Advocaten
Vlaamsekaai 54–57
B-2000 Antwerpen
T +32 (0)3 260 68 88
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Documentatiebundel
• Wetgeving
- Sociaal Strafwetboek
- Uitzendarbeidwet
- Loonbeschermingswet
- Arbeidsrelatiewet
- KB’s specifieke criteria in verschillende sectoren
• Rechtspraak
- Cass. 15/02/2016 (AR C.14.0448.F/1)
- Cass. 25/09/2018 (AR P.18.0150.N)
- GwH 31/01/2019 (AR 13/2019)
• Publicaties SIOD
- Actieplan sociale fraudebestrijding 2021
- Jaarverslag sociale fraudebestrijding 2020
- Arrondissementscellen – statistieken 2021
- Arrondissementscellen – statistieken 2021 - toelichting
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