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 INLEIDING

Hoewel grensoverschrijdende fraude en sociale dumping geen recente problemen 
zijn, kwamen er de laatste maanden toch gevallen van misbruik en technieken op 
het gebied van detachering van werknemers in het nieuws. In het politieke debat en 
in bepaalde media is er echt verwarring ontstaan rond het begrip detachering, dat in 
het Europese recht op twee verschillende inhouden slaat, namelijk die gebruikt in  
richtlijn 96/71/EG inzake het arbeidsrecht en die bedoeld in de Europese coördina-
tieverordeningen nrs. 883/2004 en 987/2009.

Elke lidstaat verbetert met min of meer succes zijn wapens om deze fenomenen met 
wetgevende initiatieven, een actieplan, enz. tegen te gaan.

Het juridische kader van toepassing op migrerende werknemers is echter complex, 
met name wegens de verscheidenheid van de inzetbare rechtsbronnen (internatio-
nale verdragen, Europese verordeningen en richtlijnen, enz.) maar vooral omdat de 
antwoorden die worden geboden door deze verschillende instrumenten, niet ge-
meenschappelijk zijn voor de twee gebieden van het sociaal recht: voor een bepaald 
geval van internationale mobiliteit zullen het arbeidsrecht en het socialezekerheids-
recht van eenzelfde land niet noodzakelijkerwijze tezelfdertijd toepassing vinden. De 
wet inzake sociale zekerheid wordt noodzakelijkerwijs, haast dwingend bepaald door 
het territorialiteitsprincipe van de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid; 
de partijen van de arbeidsverhouding hebben meer ruimte om uit te maken welk 
arbeidsrecht van toepassing zal zijn op de overeenkomst, al is deze handelingsvrij-
heid ontegensprekelijk beperkt1. De grensoverschrijdende elementen die bepaalde 
arbeidsrelaties beïnvloeden, kunnen leiden tot wetsconflicten. Nu, elke arbeidsover-
eenkomst valt noodzakelijkerwijze onder de wet van een Staat. In het arbeidsrecht 

(1) S. Hennion, M. Le Barbier-Le Bris en M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF, 2010, p. 213 en v.
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zijn er twee supranationale instrumenten die deze wetsconflicten kunnen oplossen; 
deze instrumenten maken gebruik van concepten zoals dat van detachering, maar 
ze geven er een andere betekenis en draagwijdte aan en ze vragen een korte analyse.

Bij gebrek aan een geharmoniseerd juridisch kader zijn de lidstaten ook verplicht 
om samen werken met het oog op de strijd tegen grensoverschrijdende fraude en 
sociale dumping.

Deze bijdrage heeft als doel kort de belangrijkste initiatieven te beschrijven die zijn 
genomen op Europees niveau (door de Europese Commissie; door België of binnen 
de internationale Benelux-organisatie) om deze samenwerking, essentieel voor de 
strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, efficiënter te 
maken. Aangezien deze initiatieven recent zijn (sommige zijn trouwens nog niet 
geïmplementeerd) is het moeilijk te meten of ze toereikend zijn om de doelstellingen 
ervan te realiseren.

1. EUROPA EN SOCIALE FRAUDE

Europa is niet afwezig in het debat (en de bezorgdheden) inzake de strijd tegen so-
ciale fraude in de toepassing van het recht van de Unie. Hoewel de Europese veror-
dening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 
2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels2 en de toepassings-
verordening ervan (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezeker-
heidsstelsels3, van kracht sinds 1 mei 2010, geen specifieke bepalingen omvatten in-
zake de strijd tegen fraude en onjuistheden bij de toepassing van de communautaire 
bepalingen4, heeft de Europese Unie evenwel onder impuls van haar instellingen, 
verschillende ‘instrumenten’ of relevante teksten opgemaakt met het oog op de ont-
wikkeling van een nauwere samenwerking tussen lidstaten.

(2) PbEU nr. L 166 van 30 april 2004.
(3) PbEU nr. L 284 van vrijdag 30 oktober 2009.
(4) Er wordt een samenwerking tussen autoriteiten voorzien aangaande uitkeringen en bijdragen in de sociale 
zekerheid in verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de so-
cialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Ge-
meenschap verplaatsen (PbEU, L 149 van 5 juli 1971, p. 2, zoals gewijzigd en bijgewerkt bij verordening (EG) 
nr. 307/1999, PbEU, L 38 van 12 februari 1999, p. 1), waaronder de relevante beslissingen en aanbevelingen 
van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers en, voor wat betreft 
de grensoverschrijdende detachering van werknemers, door richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en 
van de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten (PbEU, L 18 van 21 januari 1997, p. 1).
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1.1. AANBEVELING NR. 19 VAN DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN 24 NOVEMBER 1992
Om te beginnen wordt in aanbeveling nr. 19 van de Administratieve Commissie van 
24 november 1992 betreffende de verbetering van de samenwerking tussen lidsta-
ten bij de toepassing van de communautaire regelingen5 vermeld dat ‘de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten maatregelen moeten nemen om [ ] de efficiëntie van de 
samenwerking te verbeteren [ ] om de verordeningen uit te voeren; door de gespeci-
aliseerde contacten tussen de instellingen van de lidstaten aan te moedigen [ ] en de 
gegevensuitwisselingen te ontwikkelen zodanig dat misbruik wordt voorkomen’. Er 
blijkt echter geen enkel bewijs te zijn dat er op basis van deze aanbeveling specifieke 
maatregelen werden genomen om de fraude te bestrijden6.

1.2. DE RESOLUTIE VAN DE RAAD EN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN  
 DE LIDSTATEN VAN 22 APRIL 1999

Vervolgens hebben, op 22 april 1999, de Raad en de vertegenwoordigers van de 
regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, een resolutie aange-
nomen over een gedragscode ter verbetering van de samenwerking tussen de au-
toriteiten van de lidstaten bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met 
uitkeringen en vergoedingen in de sociale zekerheid en zwartwerk, en met betrek-
king tot de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van werknemers7. De Raad 
neemt de noodzaakmaatregel om de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied 
van grensoverschrijdende arbeid te verbeteren om negatieve gevolgen voor de be-
scherming van werknemers en voor de werking van de arbeidsmarkt te voorkomen. 
Een verbetering van de samenwerking en de informatie-uitwisseling zal namelijk 
positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheidssituatie en de bescherming van 
werknemers, in het bijzonder bij de bestrijding van grensoverschrijdende fraude met 
uitkeringen en vergoedingen (hierna sociale zekerheidsfraude genoemd), de bestrij-
ding van zwartwerk en de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van werk-
nemers. Op terreinen die niet onder verordening (EEG) nr. 1408/71 of richtlijn 
96/71/EG vallen, stelt de resolutie dat het wenselijk is de lidstaten aan te moedigen 
tot een betere bilaterale samenwerking en informatie-uitwisseling op de gebieden 
die onder deze resolutie vallen, en wel door een niet-bindende gedragscode en met 
gebruikmaking van de bestaande structuren en procedures. Bij de uitvoering van 
deze gedragscode spelen de socialezekerheidsinstellingen een grote rol, evenals de 
arbeidsinspectiediensten van de lidstaten, voor zover deze bestaan en de nodige be-
voegdheden daartoe hebben.

(5)  Dit document is niet opgenomen op de website van de Europese Commissie. Deze tekst is verschenen in het 
PbEU, C 199 van 23 juli 1993, p. 1, maar men kan die ook vinden in het Recueil des dispositions communautaires 
sur la sécurité sociale (4e ed.).
(6) Verslag van de ad hoc groep over de strijd tegen fraude en onjuistheden opgemaakt door D. Coulthard 
(rapporteur), 18 september 2008. Dit verslag werd gemaakt op basis van het mandaat van de Administratieve 
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers (CASSTM).
(7) PbEU, C 125 van 6 mei 1999, p. 1.
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Maar verder ligt de verdienste van deze resolutie in de inspanning om centrale con-
cepten te bepalen (zie punt A, 2. van de resolutie) zoals dat van socialezekerheids-
fraude die ze omschrijft als ‘het handelen of nalaten te handelen teneinde sociale-
zekerheidsuitkeringen te verkrijgen of te ontvangen, of zich te onttrekken aan de 
verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen, een en ander in strijd met 
de nationale wetgeving van een lidstaat’, of dat van zwartwerk, dat ze omschrijft 
als ‘alle betaalde werkzaamheden die wat hun aard betreft wettig zijn, maar niet in 
overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijk worden gemeld’ en, tot 
slot, dat van de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van werknemers wat, 
volgens haar, betekent ‘arbeid waarbij een werkgever in een lidstaat werknemers ter 
beschikking stelt om bij een werkgever in een andere lidstaat diensten te verrichten 
terwijl de arbeidsverhouding van de werknemers met hun werkgever blijft bestaan; 
deze gedragscode mag niet in die zin uitgelegd worden dat de terbeschikkingstelling 
van werknemers wordt toegestaan in lidstaten waar het nationale recht dit verbiedt’.

1.3. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, AAN HET EUROPEES PARLEMENT,  
 AAN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN AAN HET COMITE VAN DE  
 REGIO’S OVER EEN INTENSIEVERE BESTRIJDING VAN ZWARTWERK VAN 24 OKTOBER 20078

In deze mededeling legt de definitie, gegeven door de Commissie aan het begrip 
zwartwerk (Nvdr: ‘Zwartwerk’ wordt gedefinieerd als ‘alle betaalde werkzaamheden 
die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld, […] reke-
ning houdend met de verschillen in de wetgevingen van de lidstaten’), in feite, een 
verband tussen zwartwerk en belastingfraude en/of het niet betalen van verplichte 
socialezekerheidsbijdragen en het heeft betrekking op diverse activiteiten gaande van 
informeel huishoudelijk werk tot clandestien werk door illegalen; criminele activi-
teiten worden er niettemin van uitgesloten. Zwartwerk is een complex verschijnsel 
dat invloed ondergaat van een breed scala aan economische, sociale, institutionele 
en culturele factoren; vrijwel iedereen is het erover eens dat zwartwerk groeigericht 
economisch, begrotings- en sociaal beleid kan dwarsbomen.

De mededeling herinnert aan het belang van de informele economie, die niet daalt 
en zelfs lijkt toe te nemen in bepaalde sectoren (de bouwnijverheid) en voor be-
paalde arbeidsvormen, en ze dringt aan op duurzame en voldoende aandacht voor 
zwartwerk op beleidsniveau. De mededeling wil dus het belang benadrukken van 
beleidsbepalingen die zwartwerk bestrijden. Het probleem van zwartwerk is al ge-
analyseerd in de mededeling van 1998 van de Commissie9, waarin een overzicht van 
de gevolgen en de oorzaken werd gegeven en ervaringen met een aantal beleidsmaat-
regelen werden belicht. De mededeling vormde het uitgangspunt van een gehele 

(8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0628:FIN:FR:PDF, med(98) 219.
(9) MED(98) 219.
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EU omvattend beleidsdebat over zwartwerk, dat culmineerde in de goedkeuring 
van de in de Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 2003-200510 uiteen-
gezette gemeenschappelijke beleidsaanpak. In deze richtsnoeren wordt gepleit voor 
een evenwichtige mix van preventie (met name door goed afgestemde belasting- en 
uitkeringsstelsels en administratieve voorschriften) en bewustmaking, sancties en 
wetshandhaving. Een dergelijke beleidsmix werd nader uitgewerkt in de resolutie 
van de Raad van 29 oktober 2003 over het omzetten van zwartwerk in regulier 
werk11, waarin ook op maatregelen van de kant van de sociale partners werd aan-
gedrongen. In het ‘groenboek over arbeidsrecht’12 wordt zwartwerk genoemd als 
een van de voornaamste factoren van sociale dumping en daarom ook als een van 
de grote vraagstukken in verband met de modernisering van het arbeidsrecht in de 
EU. Verder blijkt zwartwerk vaak gepaard te gaan met slechte arbeidsomstandig-
heden en gevaren voor de gezondheid van de werknemers, geringe vooruitzichten 
voor hun verdere loopbaanontwikkeling en onvoldoende sociale bescherming. In 
een beleid dat zwartwerk wil verminderen, spoort de mededeling de autoriteiten aan 
om de toezicht- en sanctiemechanismen te versterken, met de hulp van de arbeidsin-
spectiediensten, de belastingdiensten en de sociale partners. Het ‘groenboek’ van de 
Commissie over het arbeidsrecht13 benadrukte al de noodzaak van een efficiëntere 
samenwerking, op nationaal niveau, tussen verschillende overheidsinstanties, zoals  
arbeidsinspectie, socialeverzekeringsinstellingen en belastingdiensten, stellende dat 
‘een verbetering van de middelen, de expertise en de samenwerking met partners 
van deze rechtshandhavingsinstanties ertoe kan  bijdragen dat zwartwerk minder 
aantrekkelijk wordt’.

2. WELKE DEFINITIE(S)? VOOR SOCIALE FRAUDE

Er is geen eensluidende definitie van het concept grensoverschrijdende fraude. Uit 
de verschillende bovengenoemde Europese ‘instrumenten’ blijkt dat het moet gaan 
om een wettige activiteit maar niet gemeld aan de sociale en fiscale overheid. Zo 
zouden illegale activiteiten uitgesloten zijn.

Deze moeilijkheden rond het concept sociale fraude en zwartwerk kwamen aan bod 
binnen het OIT te Genève, waar deze laatste opdoken na besprekingen op de laatste 
twee internationale arbeidsconferenties aangaande  de goedkeuring van aanbeveling 
nr. 204 betreffende de transitie van een informele economie naar een formele econo-
mie. Artikel 2 van de genoemde aanbeveling strekt niet tot uitsluiting van alle werk-
nemers die zwartwerk leveren (ook al voldoen ze niet aan de nationale wetgeving) uit 

(10) PbEU, L 197 van 5 augustus 2003 (specifiek richtsnoer nr. 9 over zwartwerk).
(11) PbEU, C 260 van 29 oktober 2003, p. 1.
(12) ‘De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw’, MED(2006) 
708 van 22 november 2006.
(13) Ibid., blz. 9.
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de maatregelen die de overgang naar de informele economie trachten te bevorderen, 
maar eerder degenen die deelnemen aan heel zware, grensoverschrijdende criminele 
activiteiten, zoals degene die worden bedoeld in de relevante internationale verdra-
gen; dit is de draagwijdte van artikel 2, b) dat bepaalt dat de woorden ‘informele 
economie’ niet verwijzen naar onwettige activiteiten, in het bijzonder de dienstver-
lening of de productie, de verkoop, het bezit of het verbruik van bij wet verboden 
goederen, waaronder onwettige productie en verkeer van verdovende middelen, on-
wettige fabricage en verkeer van vuurwapens, mensenhandel en het witwassen van 
geld, zoals wordt bepaald in de relevante internationale verdragen.

Op het vlak van werkzaamheden verricht binnen de administratieve commissie voor 
de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, worden de volgende definities van de 
concepten sociale fraude en onjuistheden gedeeld.
 § Socialezekerheidsfraude: het handelen of nalaten te handelen teneinde socialeze-

kerheidsuitkeringen te verkrijgen of te ontvangen, of zich te onttrekken aan de 
verplichting om socialezekerheidsbijdragen te betalen, een en ander in strijd met 
de nationale wetgeving van een lidstaat.14

 § Een onjuistheid wordt als volgt gedefinieerd15:
 - Een onjuistheid van de klant – als er verkeerde informatie wordt verstrekt zon-

der frauduleuze bedoeling. 
 - Officiële onjuistheid – als deze te wijten is aan een onjuistheid veroorzaakt 

door een handeling of een nalatigheid van het personeel, die de klant niet 
heeft veroorzaakt of waaraan hij niet materieel heeft bijgedragen en waarvan 
de klant, op het ogenblik dat hij de betaling ontvangt of de bijdragen betaalt, 
redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn16.

Sommige gemachtigde auteurs gebruiken een veelomvattende definitie van het be-
grip ‘sociale fraude’ aangezien die volgens hen als volgt moet worden gedefinieerd: 
‘Sociale fraude kan worden opgevat als misbruik op het vlak van arbeidsrecht, het 
socialezekerheidsrecht en sociale bijstand om zich te onttrekken aan de administra-
tieve regels en lasten die ermee verbonden zijn. De waaier van voorbeelden is heel 
breed en reikt verder dan de zaken van uitkeringsfraude. Het gaat ook om ‘zwart-
werk’, het verzwijgen van inkomsten, waardoor het niet alleen mogelijk is om een 
deel van de belastingen te vermijden maar ook om te genieten van sociale voordelen 
die gekoppeld zijn aan de aangegeven inkomstenniveaus (studiebeurzen, diverse ta-
rieven bepaald volgens inkomen,...). Het voorbeeld van zwartwerk of verzwijgen van 
een deel van de inkomsten toont hoe ongrijpbaar de grens tussen belastingfraude 

(14) Deel A, Sectie 2, littera a, van de resolutie van de Raad van 22 april 1999, 1. PbEU, C 125 van 6 mei 1999.
(15) UK National Audit Office Report – International Benchmark Report on Fraud and Error in social security 
systems, HMSO 2006.
(16) Goedgekeurd door de vorige ad-hoc groep (2008).
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en sociale fraude is en waarom sommigen die als onbestaande beschouwen. Fraude 
treft namelijk zowel de fiscale als de parafiscale bijdragen. Fiscale fraude of sociale 
fraude, het voornaamste gevolg is hetzelfde, met name een vermindering van de 
belastinggrondslag en bijgevolg van de inkomsten van de Staat en van de middelen 
waarover ze beschikt om een herverdelingsbeleid te voeren en goederen en diensten 
te leveren voor gebruik door de gemeenschap. De hierboven genoemde verschijnse-
len van fraude hebben nefaste gevolgen, zowel voor de ondernemingen als voor de 
individuen en voor de overheid’17.

Wat echter niet wordt besproken is de vaststelling dat de bezorgdheid over het hoge 
niveau van zwartwerk, als gevolg van de economische en sociale crisis (2008), tot de 
prioriteiten van het EU-beleid behoort om de creatie van banen, de kwaliteit van 
de tewerkstelling en de begrotingssanering te verbeteren. Zwartwerk heeft ernstige 
budgettaire gevolgen omdat daardoor de opbrengst van de belastingen en sociale 
bijdragen wordt verminderd. Het heeft nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, 
de productiviteit en de arbeidsvoorwaarden, evenals voor de ontwikkeling van vaar-
digheden en een leven lang leren. Het tast de pensioenrechten en de toegang tot 
gezondheidszorg aan18.

3. HET BELANG EN DE NOODZAAK VAN SAMENWERKING OP EUROPEES VLAK

3.1. SAMENWERKING EN COORDINATIE, SLEUTELFACTOREN VOOR EEN EFFICIENTE BE- 
 STRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE

Samenwerking en coördinatie tussen spelers in de strijd tegen sociale fraude vormt 
een cruciale uitdaging. Het gaat om twee onderling afhankelijke activiteiten. Terwijl 
samenwerking strekt tot actie waarbij de instellingen van de lidstaten van de EU, 
gemotiveerd door een gemeenschappelijk belang (dat van de juiste toepassing van 
de Europese coördinatieverordeningen; van de correcte inning van sociale bijdra-
gen, enz.) samenwerken aan een gemeenschappelijke actie (de bestrijding van sociale 
fraude), verwijst coördinatie naar de noodzaak om de verschillende activiteiten in 
verband met deze samenwerking op elkaar af te stemmen met het oog op efficiëntie.

3.2. WAAROM IS SAMENWERKING EEN MUST IN DE STRIJD TEGEN FRAUDE OP EUROPEES  
 VLAK?

Het juridische kader van toepassing op migrerende werknemers is complex, met 
name wegens de verscheidenheid van de inzetbare rechtsbronnen (internationale 
verdragen, Europese verordeningen en richtlijnen, enz.) maar vooral omdat de ant-

(17) M. Monville, ‘Fraude: Fiscale vs sociale’, Lettre mensuelle socio-économique, n° 152, oktober 2009, Centrale 
Raad van de Economie, pp. 11-12.
(18) Europese Commissie, 4 juli 2013, C(2013) 4145 final, ibidem.
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woorden die door deze verschillende instrumenten worden geboden niet gemeen-
schappelijk zijn voor de twee gebieden van het sociaal recht: voor een bepaalde situa-
tie van internationale mobiliteit zullen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht 
van eenzelfde land niet noodzakelijkerwijze tezelfdertijd toepassing vinden. De wet 
inzake sociale zekerheid wordt noodzakelijkerwijs, haast dwingend bepaald door 
het territorialiteitsprincipe van de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid; 
de partijen van de arbeidsrelatie hebben meer ruimte om uit te maken welk ar-
beidsrecht van toepassing zal zijn op de overeenkomst, al is deze handelingsvrijheid 
ontegensprekelijk beperkt19.

De grensoverschrijdende elementen die bepaalde arbeidsrelaties beïnvloeden, kun-
nen leiden tot wetsconflicten. Nu, elke arbeidsovereenkomst valt noodzakelijkerwij-
ze onder de wetgeving van een Staat. In het arbeidsrecht zijn er twee supranationale 
instrumenten die deze wetsconflicten kunnen oplossen: het eerste instrument is oor-
spronkelijk een internationaal verdrag, niet specifiek voor arbeidsovereenkomsten20 
opgevolgd door verordening nr. 593/2008 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen 
uit overeenkomst (Rome I)21; het tweede is de zogenaamde ‘detacheringsrichtlijn’ 
96/71/EG van 16 december 199622. Deze instrumenten maken gebruik van con-
cepten zoals dat van detachering, maar ze geven er een andere betekenis en draag-
wijdte aan23.

Kortom, deze juridische normen van Europees recht zijn allemaal coördinatienor-
men aangezien zowel het arbeidsrecht als het socialezekerheidsrecht onder de natio-
nale soevereiniteit vallen.

4. DE BESTAANDE EUROPESE SAMENWERKINGSPLATFORMEN

4.1. BESLUIT NR. H5 EN HET NETWERK VAN NATIONALE CONTACTPUNTEN
Sleutelwoorden op het vlak van een intensievere bestrijding van socialezekerheids-
fraude in België, samenwerking en coördinatie ‒ op Europees niveau ‒ behoren 

(19) S. Hennion, M. Le Barbier-Le Bris en M. Del Sol, Droit social européen et international, op. cit., p. 213 en v.
(20) Het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst.
(21) Pb., nr. L 177 van 4 juli 2008, van kracht geworden op 24 juli 2008; zie St. Francq, C. Henricot, S. Saroléa 
en P. Wautelet, Actualités de droit international privé, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, pp. 61-65.
(22) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 1996 betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Pb., nr. L 018 van 21 januari 
1997, pp. 1-6.
(23) Zie hierover M. Morsa, “Libre circulation, sécurité sociale et citoyennetés européennes”, Anthémis, bibl. de 
droit européen, Parijs, 2012, 482 pagina’s.
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tot de (verplichte) richtsnoeren24 van verordening nr. 883/2004 van het Europees 
Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale- 
zekerheidsstelsels25. Die laatste (art. 7626) voert namelijk het zogenaamd richtsnoer 
van ‘goed bestuur’ in, dat twee takken omvat:
 § enerzijds meer samenwerking en wederzijdse hulp tussen de instellingen van de 

lidstaten ten voordele van de burgers, om te vermijden dat de burger van de ene 
instelling naar de andere wordt gestuurd;

 § anderzijds een verplichting voor de instellingen, om alle vragen te beantwoorden 
binnen een redelijke termijn en alle nodige gegevens mee te delen aan de be-
trokken personen om hun rechten te doen gelden. Bij wijze van wederkerigheid 
zullen de betrokken personen ook elke verandering in hun persoonlijke of ge-
zinssituatie die een gevolg kan hebben op hun rechten op vergoedingen, moeten 
meedelen aan de instellingen27.

Bovendien voorziet artikel 8, lid 2, van de verordening de mogelijkheid dat ‘Twee of 
meer lidstaten kunnen onderling indien nodig, overeenkomsten sluiten gebaseerd op de 
beginselen en de geest van deze verordening’. Zo heeft België op deze juridische basis 
verdragen gesloten met Frankrijk (en andere buurstaten: zie verder) met het oog op 
een intensievere interinstitutionele samenwerking in de strijd tegen grensoverschrij-
dende sociale fraude.

4.1.1. Bewustwording binnen de Administratieve Commissie van een intensievere samen- 
 werking tussen socialezekerheidsinstellingen in de strijd tegen grensoverschrijdende  
 sociale fraude

Tijdens haar 307e bijeenkomst in december 2007 heeft de Administratieve Com-
missie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels beslist een ad-hoc groep 
op te richten. Het doel van deze ad-hoc groep was, de Administratieve Commissie 

(24) M. Morsa, “libre circulation, sécurité sociale et citoyennetés européennes”, o.c.
(25) PbEU nr. L 166 van vrijdag 30 april 2004.
(26) Het beginsel van goed bestuur verplicht de instellingen om alle vragen te beantwoorden binnen een re-
delijke termijn en de verplichting om de nodige informatie mee te delen aan de betrokken persoon met het 
oog op het verwerven en het behoud van zijn rechten. Bij wijze van wederkerigheid zijn de burgers verplicht 
de instellingen van de bevoegde lidstaat en van de lidstaat waar ze hun woonplaats hebben, te informeren over 
elke verandering in hun persoonlijke of gezinssituatie met een gevolg voor hun rechten op vergoedingen. De ge-
plande vervanging van papieren formulieren door nieuwe elektronische documenten (de ‘Structured Electronic 
Documents’ – ‘SED’), gebruikt voor de uitwisselingen tussen de Europese instellingen en de vermindering van 
draagbare documenten (papier) voor de verhoudingen met de verzekerde dragen bij tot een vereenvoudiging 
en een modernisering van de informatie-uitwisseling en gegevensverwerking op het vlak van de sociale zeker-
heid. Dit nieuwe systeem laat toe de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden tussen de instellingen van 
de verschillende lidstaten beter te verdelen en de gegevensverwerking te versnellen en te bevorderen door een 
aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten.
(27) Deze bepalingen zijn al opgenomen in verordening nr. 631/2004 van 31 maart 2004 tot wijziging van 
verordening nr. 1408/71 en nr. 574/72 ter harmonisatie van de rechten en vereenvoudiging van de procedures 
en die van kracht is geworden op 1 juni 2004 (Pb., nr. L 100 van 6 april 2004).
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te helpen om de samenwerking tussen de bevoegde socialezekerheidsinstellingen te 
intensiveren en in het bijzonder in de strijd tegen fraude en onjuistheden op het 
gebied van de sociale zekerheid. Dit leidde tot de publicatie van twee verslagen over 
fraude en onjuistheden, opgemaakt door de ad-hoc groep en tot een erkenning van 
de belangrijkste problemen op dit gebied. De besluiten en aanbevelingen in deze 
verslagen hebben uiteindelijk geleid tot de goedkeuring door de Administratieve 
Commissie op 18 maart 2010 van besluit nr. H5 voor de samenwerking op het ge-
bied van de bestrijding van fraude en onjuistheden in het kader van de verordening 
(EG) nr. 883/200428.

4.1.2. Besluit nr. H5 ‒ inhoud ‒ doelstellingen
In nauw verband met het probleem van fraude, in haar besluit nr. H529 van 18 
maart 2012 – beslissing die behoort bij de bepalingen van het horizontale type, stelt 
de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels 
(CACSS)30 (overwegingen 3 en 4), enerzijds, dat ‘Het ondernemen van actie ter be-
strijding van fraude en onjuistheden daarom deel uitmaakt van de correcte uitvoering 
van de verordeningen (EG) nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009’ en, anderzijds, dat 
‘een nauwere en doeltreffendere samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en in-
stellingen een sleutelfactor is bij de bestrijding van fraude en onjuistheden’. De Admi-
nistratieve Commissie erkent, in dat verband, dat een doeltreffende samenwerking 
ter bestrijding van fraude en onjuistheden inhoudt dat kan worden gesteund op 
de mechanismen voor de verstrekking van informatie over wijzigingen in de van 
toepassing zijnde wetgeving.

Besluit nr. H5 benadrukt dat maatregelen ter bestrijding van fraude en onjuisthe-
den nauw verbonden zijn met de takken van sociale zekerheid als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van verordening (EG) nr. 883/2004 en ervoor moeten zorgen dat de 
bijdragen aan de juiste lidstaat worden betaald en dat uitkeringen niet ten onrechte 
worden toegekend of op frauduleuze wijze worden verkregen.

Wat de belangrijkste middelen ter bestrijding van fraude en onjuistheden betreft, 
bepaalt besluit nr. H5:
 § enerzijds, de identificatie van personen is van fundamenteel belang voor de toe-

(28) PbEU nr. C149 van 8.06.2010 p. 5.
(29) Besluit nr H5 betreffende de samenwerking op het gebied van de bestrijding van fraude en onjuistheden in 
het kader van verordening (EG) nr. 883/2004 van de Raad en verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees 
Parlement en van de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.
(30) Met de vankrachtwording van de nieuwe verordeningen nrs. 883/2004 en 987/2009 is de naam van de 
Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers (CASSTM) veranderd in de 
Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze verandering van naam is 
niet alleen formeel maar komt er na de uitbreiding van de persoonlijke werkingssfeer van de nieuwe coördinatie-
verordeningen, die niet alleen meer gericht is op (niet) in loondienst verrichte werkzaamheid.
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passing van de verordeningen, zowel om een persoon in de databank van een 
orgaan te traceren als om te verzekeren dat de betrokken personen degenen zijn 
die zij beweren te zijn;

 § en anderzijds, het recht (en bijgevolg de verplichting uit hoofde van de instelling 
van de woonstaat) voor het bevoegde orgaan om, ingeval van twijfel, de instelling 
van de woon- of verblijfplaats te verzoeken de door de betrokkene verstrekte 
informatie of de geldigheid van een document te controleren.

Besluit nr. H5 bepaalt daartoe de samenwerking tussen bevoegde instellingen en au-
toriteiten als algemeen beginsel (art. 1). Bovendien – teken van bewustwording van 
de dimensie fraude en onjuistheden bij de toepassing van haar activiteiten, bepaalt  
besluit nr. H5 dat de Administratieve Commissie één keer per jaar de samenwerking 
op het gebied van fraude en onjuistheden bespreekt. Deze bespreking zal gebaseerd 
zijn op vrijwillige rapportering door de lidstaten over hun ervaring en voortgang op 
dit gebied (art. 2). Artikel 3 van besluit nr. H5 voorziet de ontwikkeling van een 
netwerk, nationale contactpunten voor fraude en onjuistheden, waaraan door de 
bevoegde autoriteiten en instellingen risico’s van fraude en misbruik of systemati-
sche moeilijkheden die zorgen voor vertragingen en onjuistheden, kunnen worden 
gemeld. Dit contactpunt wordt opgenomen in een lijst, gepubliceerd door het secre-
tariaat van de Administratieve Commissie.

Artikel 4 beschrijft de stappen, te ondernemen om gevallen van onjuistheden te 
voorkomen. Die laatste hebben betrekking op de noodzaak van tijdige en correcte 
vertrekking van informatie, met name wanneer gebruik wordt gemaakt van het sys-
teem voor de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende sociale zekerheid 
(het EESSI-systeem31).

Artikel 5 behandelt de samenwerking in verband met de melding van overlijden 
om gevallen van onterechte toekenning van sociale uitkeringen te voorkomen, met 
name op het vlak van ouderdomspensioen. In dat verband spoort de commissie de 
staten aan om op dit gebied ingevoerde goede praktijken uit te wisselen en vooral 
om zo snel mogelijk meldingen van overlijden uit te wisselen.

Wat artikelen 6 en 7 van het besluit H5 betreft, die laatste hebben betrekking op 
verzoeken om informatie. Het besluit voorziet, in dat verband, dat de bevoegde in-
stellingen of autoriteiten dergelijke verzoeken pas kunnen afwijzen indien voorafge-
gaan door een zorgvuldige beoordeling. Bovendien moeten de bevoegde instellingen 
of autoriteiten de verzoekende autoriteiten helpen bij de identificatie van een derde 
partij als passende bron van informatie.

(31) EESSI = Electronic Exchange Social Security information.
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4.1.3. Besluit nr.  H5 – De invoering van een netwerk van nationale contactpunten

a) Beginsituatie: een ondoelmatig en ondoeltreffend netwerk van contactpunten
Het beginsel van de invoering van een dergelijk netwerk van contactpunten wordt 
beoogd door artikel 3 van het besluit nr. H5 (zie hierboven). Bovendien werd in juli 
2011 een lijst van deze nationale contactpunten gepubliceerd door het secretariaat 
van de Administratieve Commissie.

Twee jaar na de vankrachtwording van besluit nr. H5 was één ding duidelijk: het 
netwerk van contactpunten is ondoelmatig en dit om verschillende redenen (die al-
lemaal met elkaar te maken hebben). De door het secretariaat gepubliceerde lijst 
was onvolledig, onsamenhangend en bijgevolg ondoelmatig om de werking van het 
netwerk van nationale contactpunten te ondersteunen. Zo had een aantal staten geen 
contactpunt opgegeven, andere hadden onvoldoende gegevens over hun contactpunt 
verstrekt, enz. Dit heeft niet alleen de communicatie fel benadeeld, uit de eerste re-
sultaten blijkt dat de pogingen om informatie uit te wisselen over de risico’s en syste-
matische moeilijkheden inzake fraude en onjuistheden, volledig vruchteloos bleven.

b) Een nieuw elan voor het netwerk van contactpunten: project H5NCP
De Europese Commissie was zich bewust van het belang om het netwerk van na-
tionale contactpunten doeltreffend te maken voor een efficiënte strijd tegen grens-
overschrijdende fraude en ze heeft een oproep gepubliceerd tot het indienen van 
voorstellen32. De Belgische en Nederlandse afvaardigingen (respectievelijk de FOD 
Sociale Zekerheid en Social Insurance Bank – SVB) hebben een gezamenlijk voorstel 
ingediend om de werking van het netwerk van contactpunten te herlanceren door 
de oprichting van een E-platform, ondersteund door duidelijke richtsnoeren. Dit 
project, goedgekeurd door de Europese commissie eindigde op 14 januari 2014.

Gezien de resultaten van het project ‒ en op unanieme vraag van de afvaardigingen 
binnen de Administratieve Commissie, heeft de commissie beslist het H5NCP-plat-
form twee jaar langer te financieren in afwachting een structurele oplossing wordt 
gevonden. Daartoe hebben de Belgische en Nederlandse afvaardigingen het man-
daat gekregen van de Administratieve Commissie om het netwerk van contactpun-
ten te beheren tot 31 december 2015.

(32) Call for proposals no. VP/2012/004 – Actions for Cooperation and Information on Social Security Coor-
dination – 04.03.0500.
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FIGUUR: CALL FOR PROPOSALS NO. VP/2012/004 – ACTIONS FOR COOPERATION AND IN-
FORMATION ON SOCIAL SECURITY COORDINATION – 04.03.0500*

* Eigen vertaling.

Hoofdkenmerk inzake de implementatie van het project, het was ‒ in elk stadium 
‒ gebaseerd op de behoeften van de instellingen, evenals op hun toetreding en con-
stante betrokkenheid.

Er werd een elektronisch platform ontwikkeld met moderne communicatiemid-
delen die een echte samenwerking op afstand mogelijk maken (videoconferenties; 
gezamenlijk werk aan eenzelfde document; oprichting van de subgroep uitwisse-
lingen over specifieke thema’s op het vlak van pensioenen, gezondheidszorg, van 
toepassing zijnde wetgeving, melding van overlijden33). Bovendien laat het platform 
toe enquêtes (surveys) te lanceren en statistieken te maken alsook verslagen op basis 
van uitwisselingen tussen contactpunten over goede praktijken.

Er werd een algemeen moderator aangeduid om de uitwisselingen te regelen, te 
garanderen dat de bepalingen inzake gegevensbeveiliging worden nageleefd en er-
voor te zorgen dat alle op het platform gestelde vragen worden beantwoord. Elke 
subgroep wordt begeleid door een moderator, die erop toeziet een impuls te geven 
aan de uitwisselingen over de materie behandeld door de subgroep en verslag uit te 
brengen over de activiteiten van de subgroep.

(33) De subgroepen werden opgericht, rekening houdend met uitwisselingen en prioriteiten gesteld door de 
betrokken organen.
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De projectresultaten (elektronisch platform; richtsnoeren) werden gevalideerd door 
de Administratieve Commissie en de richtsnoeren werden gepubliceerd op de web-
site van de commissie, die zo een officiële status gaf aan die laatste; richtsnoeren die 
voortaan gelden bij de aanduiding van nieuwe contactpunten.

Het gaat om een pan-Europees platform: het omvat niet alleen de 28 lidstaten van 
de Europese Unie, maar ook de lidstaten van de EER niet-leden van de EU (IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen) alsook Zwitserland.

Op 1 januari 2016 zal het platform worden ondergebracht bij de Europese Com-
missie: het betreft, bijgevolg, het eerste Europese samenwerkingsplatform in de 
strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude.

c) De resultaten van het netwerk van contactpunten H5NCP
De contactpunten hebben unaniem de wens en de noodzaak geformuleerd om een 
jaarvergadering te organiseren waarin onder meer:
 § de goede praktijken grondig worden bekeken;
 § de problemen bij de werking van het netwerk worden besproken;
 § de actuele punten op het vlak van sociale fraude op Europees, internationaal en 

nationaal niveau worden voorgesteld;
 § de resultaten van statistische studies of andere juridische analyses, verricht door 

het netwerk van deskundigen FreSsco (contractant van de Administratieve Com-
missie) worden voorgesteld;

 § de verslagen van de algemeen moderator en die van de moderatoren van elke 
subgroep worden voorgesteld.

Bovendien vormen deze vergaderingen een ware opportuniteit voor de nationale deskun-
digen om, in de marge van de jaarlijkse vergadering, te spreken over (individuele) kritieke 
dossiers en gezamenlijke strategieën te overwegen om er oplossingen voor te bieden.

Behalve de nationale afgevaardigden nemen de Europese Commissie en andere (nati-
onale, Europese en internationale) deskundigen deel aan deze jaarlijkse vergaderingen.

Het netwerk van contactpunten en de deskundigen vormen ook een nuttig instru-
ment voor de commissie om bepaalde elektronische informatiestromen (EESSI) te 
kunnen testen of bepaalde elektronische documenten  die (on)rechtstreeks verband 
houden met fraude en onjuistheden, te verfijnen in het kader van de toepassing van 
Europese coördinatieverordeningen nr. 883/2004 en 987/2009.

Van elke jaarlijkse vergadering werd een verslag gemaakt. Deze verslagen werden ver-
volgens verspreid en voorgesteld aan de afvaardigingen binnen de Administratieve 
Commissie.
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Behalve deze jaarlijkse vergaderingen ontwikkelt het netwerk van deskundigen ook 
een bottom-up aanpak naar de commissie door te communiceren over de moeilijkhe-
den en de probleemgevallen op het gebied van grensoverschrijdende sociale fraude 
waarover de Administratieve Commissie zich moet buigen om ze te beantwoorden.

Op kortere termijn laat het netwerk van contactpunten toe informatie uit te wisselen 
over problemen inzake de toepassing van de Europese verordeningen en er oplossingen 
voor te bieden; oplossingen die dan over het hele netwerk worden verspreid. Deze 
uitwisselingen helpen bijgevolg echt om concrete, individuele gevallen op te lossen.

4.2. ICENUW EN ICENUW BEYOND: COOPERATIEF EN INTERACTIEF PLATFORM VOOR DE IN- 
 SPECTIE- EN CONTROLEDIENSTEN

Een studie ‘ICENUW – Uitvoering van de samenwerking in een Europees netwerk 
tegen zwartwerk’ (2010) onderzocht de manier waarop de grensoverschrijdende sa-
menwerking van arbeidsinspecteurs tegen zwartwerk beter kon functioneren34. De 
studie richtte zich op de documenten en procedures die nodig zijn om inspectie 
uit te voeren en de noodzaak van een vergelijkbaarheid tussen de lidstaten. Op 18 
februari 2011 werd, in het kader van de samenwerking ICENUW, het charter van 
Brugge – ‘Vooruitgang in de grensoverschrijdende strijd tegen zwartwerk’ – onder-
tekend door 11 lidstaten van de EU en door Noorwegen.

Het gaat echter om meer dan een studie: behalve de studie over de juridische omge-
ving voor de gegevensuitwisseling (de lege lata en de lege ferenda) en de studie over de 
afschrikkingsmaatregelen, heeft het project vooral twee instrumenten opgeleverd die 
direct operationeel zijn voor de inspectiediensten, met name, enerzijds, een interac-
tief elektronisch platform dat een digitalisering mogelijk maakt van de catalogus met 
de documenten over grensoverschrijdende controles en, anderzijds, de praktijken 
die ermee verbonden zijn en dat de inspecteurs toelaat om in real time gegevens uit 
te wisselen met hun buitenlandse collega’s.

Gezien de ‘morele’ druk uitgeoefend door de lidstaten-partners van het project, 
heeft België beslist verder te bouwen op de resultaten van het Icenuw-project ener-
zijds door het geografisch uit te breiden naar alle lidstaten van de Europese Unie en 
de EER en materieel door de controledocumenten (en ermee verbonden praktijken) 
op het vlak van belastingrecht en arbeidsrecht te garanderen. Deze materialen vor-
men de grondslag voor een Europese inspectie.

(34) http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/conferenties/icenuw/deliverables.htm.
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5. DE BILATERALE OVEREENKOMSTEN ZORGEN VOOR EEN INTENSIEVERE SAMENWER- 
 KING IN DE GEEST VAN DE COORDINATIEVERORDENINGEN EN ANDERE INSTRUMENTEN  
 VAN AFGELEID RECHT35

België heeft, parallel met de genoemde ontwikkelingen en projecten, ook een nieuw 
raamovereenkomstmodel ontwikkeld met het oog op een intensivering van de onder-
linge samenwerking tussen de instellingen van de lidstaten van de EU in de geest van de 
Europese verordeningen. De waaier van deze instrumenten is gevarieerd aangezien het 
kan gaan om eenvoudige administratieve regelingen tussen directeurs van de inspectie/
controlediensten die normen van afgeleid EU-recht uitvoeren (vb. de zogenaamde de-
tacheringsrichtlijn 96/71), maar ook om veel meer ontwikkelde instrumenten die bij-
voorbeeld een grensoverschrijdende kruising van gegevensbestanden (datamining/data-
matching), of zelfs de invoering van een ‘inspectie-embryo’ op Europees niveau toelaten.

De raamovereenkomst, in oktober 2008 gesloten met Frankrijk om de wederzijdse 
samenwerking te versterken, behoort tot de tweede categorie genoemde instrumen-
ten (§55). Er werd een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de sociale 
zekerheid gesloten tussen België en Frankrijk op 17 november 2008, bedoeld om 
fraude, onjuistheden en misbruik te verminderen en om de efficiëntie van de sociale 
regelgeving te garanderen36. Deze overeenkomst voert een samenwerkingskader in 
voor de socialezekerheidsinstellingen en maakt het onder meer mogelijk om tussen 
de twee landen (massale) gegevensstromen uit te wisselen, om personeel uit te wis-
selen voor controles, om goede praktijken in te voeren en om grensoverschrijdend 
verschuldigde en onverschuldigde bijdragen en uitkeringen in of terug te vorderen. 
Zowel voor Frankrijk als voor België is het de eerste keer dat een overeenkomst 
voorziet in de uitwisseling en de kruising van gegevens om fraude te bestrijden37; het 
is ook de eerste keer dat een internationale overeenkomst de mogelijkheid voorziet 
voor de arbeidsinspectiediensten van een Staat om controles uit te voeren op het 
grondgebied van een andere Staat.

Het gaat om een raamovereenkomst die de ‘algemene regels’ van de samenwerking en 
de coördinatie bepaalt waarvan de uitvoeringsmaatregelen worden genoemd in een 
administratieve regeling; dit geheel laat de instellingen vervolgens toe, in het aldus 
uitgestippelde kader, om de concrete modaliteiten van hun samenwerking te bepalen.

(35) Hier worden alleen (kort) de relevante overeenkomsten op het gebied van de sociale zekerheid besproken. 
Er zijn ook regelingen en overeenkomsten op het vlak van arbeidsrecht.
(36) http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/nieuwsoverzicht/2008/11.htm; zie ook http://
www.gouvernement.fr/gouvernement/un-an-de-lutte-contre-les-fraudessociales-premier-bilan.; zie ook M. 
Morsa, ‘les inspections sociales en mouvement’, o.c., p. 60 en v.
(37) In zijn verslag van 16 november 2009 aan de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van mi-
grerende werknemers (CASSTM), wijst de ad hoc groep ‘Combating fraud and error’ (ref. CASSTM/560/09) 
in bijlage nr. 3, ‘Report on data matching survey on original AHG report’ (CASSTM 349/09), erop dat richtlijn 
95/46/EG samen met artikel 84 van verordening (EEG) nr. 1408/71 ‘leave sufficient room for data exchange for 
the social security sectors under Regulation (EEC) nr. 1408/71’.
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Het betreft overeenkomsten van het gemengde type voor zover die in de Belgische 
federale staat zowel betrekking hebben op die van de federale staat als op die van de ge-
federeerde eenheden. Door dit grondwettelijke gegeven moeten deze overeenkomsten 
aan alle parlementen (federaal en gefedereerde) ter goedkeuring worden voorgelegd.

Er werd een gelijkaardige raamovereenkomst gesloten met Nederland op 6 december 
2010 en ondertekend in de marge van een vergadering van de Europese ministers 
in Brussel. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft als doel samen te strijden te-
gen uitkeringsfraude; ze zal toelaten om uitkeringen die worden betaald aan Neder- 
landers die in België wonen of werken, en omgekeerd, beter te controleren. Beide 
landen zullen daartoe de gegevens over de inkomsten van hun burgers die aan de 
andere kant van de grens wonen, uitwisselen en vergelijken, evenals de bezittingen 
van de personen die sociale bijstand krijgen. De ondergetekenden willen op die 
manier de wettigheid van de betaalde vergoedingen beter controleren en vermijden 
dat sommigen gebruik maken van de grens om fraude te plegen en uitkeringen te 
ontvangen waarop ze geen of niet langer recht hebben.

Deze overeenkomsten laten ook toe de controle op de voorwaarden voor detache-
ring te versterken en na te gaan of de aard van de verrichte werkzaamheid juist is 
(werknemer of zelfstandige).

De twee overeenkomsten werden gemengd verklaard, respectievelijk in mei 2011 
en in oktober 2011, wat inhoudt dat de verschillende gefedereerde eenheden be-
voegd zijn geworden voor deze overeenkomsten en dat de respectieve Parlemen-
ten ze bijgevolg moeten goedkeuren. Momenteel zijn deze twee overeenkomsten 
al goedgekeurd door de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitse 
gemeenschap en de federale overheid. In Frankrijk en in Nederland zijn deze teksten 
al lang onderschreven door de respectieve Parlementen. Alleen de gemeenschappe-
lijke gemeenschapscommissie heeft deze overeenkomsten jammer genoeg nog niet 
goedgekeurd.

België heeft een gelijkaardige raamovereenkomst gesloten met Luxemburg. In de 
nabije toekomst zullen er ongetwijfeld nog worden gesloten met andere lidstaten 
van de Europese Unie, zoals blijkt uit het actieplan 2015 ter bestrijding van sociale 
fraude en sociale dumping van de federale regering, dat bepaalt dat ‘er nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomsten zullen worden gesloten, bijvoorbeeld met instellingen 
in Bulgarije, Roemenië, Portugal, enz.’38.

(38) Actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (2015) van de Belgische federale regering, 
pagina 49. Momenteel is het niet duidelijk in welke juridische vorm deze samenwerking zal worden gecon-
cretiseerd (overeenkomst in de zin van het openbaar internationaal recht, Mou) noch op welk gebied deze 
samenwerking betrekking zal hebben (coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en/of richtlijn ‘detachering 
van werknemers’ 96/71/EG.
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6. INITIATIEVEN GENOMEN BINNEN DE INTERNATIONALE BENELUX-ORGANISATIE39

Sinds 2010 (dat samenvalt met het jaar van de uitvoering van het Benelux-verdrag), 
wil de Benelux-organisatie gelijktijdig twee doelstellingen nastreven: enerzijds, de 
Benelux-samenwerking verderzetten als testbank voor Europa en, anderzijds, de 
grensoverschrijdende samenwerking uitbreiden.

In dit kader werden meerdere initiatieven genomen op het gebied van de strijd te-
gen sociale fraude, zoals de oprichting van een werkgroep bestaande uit deskun-
digen (sociale inspecties, enz.) afkomstig uit de drie lidstaten (België, Nederland 
en Luxemburg) aangaande uiteenlopende thema’s: het overleg tussen de drie Bene-
lux-landen in het kader van het Strategisch overleg ‘Sociale reglementering en strijd 
tegen fraude’ (SOC-STRAT), de werkgroep ‘Schijnondernemingen/sociale dum-
ping’ (SOC-SSOF), de werkgroep ‘Frauduleuze uitzendkantoren’ (SOC-AIFU) en 
de werkgroep ‘Uitkeringsfraude’ (SOC-UFA), ingesteld overeenkomstig artikel 12, 
onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux-Unie. Er werden eveneens 
verschillende verklaringen en instrumenten voor de strijd tegen sociale fraude aan-
genomen binnen de Benelux, met name de aanbeveling van de Raadgevende inter-
parlementaire Benelux-raad naar aanleiding van de in Den Haag op 20 april 2012 
gehouden Trilaterale Conferentie over fiscale en sociale fraude en het antwoord van 
het Comité van Ministers daarop van 12 december 2014, de gemeenschappelijke 
verklaring van de Benelux-top ‘Sociale dumping’ van 13 februari 2014, het Bene-
lux-verdrag van 3 oktober 2014 betreffende grensoverschrijdende samenwerking in-
zake wegvervoerinspectie en de erbij bijhorende overgangsregeling van 16 december 
2014 en de gezamenlijke verklaring ‘Een Benelux-actieplan voor banen en groei’ 
van 29 april 2015 naar aanleiding van de Benelux-top van regeringshoofden. Re-
center was er het opstellen van een aanbeveling van het Comité van Ministers van 
de Benelux betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de 
strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau ter 
attentie van de Europese Unie40. Deze aanbeveling is een beleidstekst zonder enige 
juridisch bindende kracht41. Het Comité van Ministers kan namelijk aanbevelingen 
doen voor de noden van de Benelux-werking. Deze aanbevelingen hebben geen 
juridisch bindende kracht, maar ze leggen een zekere morele verplichting op aan de 
lidstaten om hun wetgeving aan te passen aan de aanbeveling.

(39) De Benelux is een intergouvernementele samenwerkingsovereenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg.
(40) Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux betreffende de ontwikkeling van een multilate-
rale samenwerking ter bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude op het niveau van de Benelux en van 
de Europese Unie ‒ M (2015) 7 M (2015) 7.
(41) Artikel 6(2) van het Verdrag tot herziening van het verdrag tot instelling van de economische Benelux-Unie 
ondertekend op 3 februari 1958 biedt de Benelux vier instrumenten die kunnen worden gebruikt om haar 
beleid te bepalen.
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Deze aanbeveling benadrukt de noodzaak voor een juridisch kader dat verregaande 
grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten met 
het oog op het bestrijden van sociale fraude mogelijk moet maken. Deze aanbeveling 
beoogt drie specifieke doelstellingen (artikel 2). De regeringen van de Benelux-lan-
den nemen gezamenlijk initiatieven opdat de Benelux-Unie een voortrekkersrol kan 
vervullen binnen de Europese Unie door:
 § op internationaal vlak de deloyale concurrentie en sociale dumping aan te pak-

ken via een betere samenwerking en gegevensuitwisseling;
 § waar mogelijk en nodig maatregelen te treffen om een antwoord te bieden op 

bepaalde lacunes in het regelgevende kader of op samenwerkingsproblemen;
 § binnen de Benelux en samen met andere landen naar een draagvlak te zoeken om 

op Europees vlak de gepaste maatregelen te nemen ten behoeve van het bepaalde 
onder het eerste punt hierboven.

De regeringen van de Benelux-landen nemen ter verwezenlijking van deze doelstel-
lingen initiatieven op Benelux-niveau en op Europees niveau (artikelen 3 en 4). Op 
Benelux-niveau:
 § De regeringen van de Benelux-landen nemen ter verwezenlijking van het bedoel-

de in artikel 2 hierboven onder meer de volgende maatregelen:
 - het Benelux-overleg aangaande sociale reglementering en strijd tegen fraude 

wordt volop ondersteund, inclusief door middel van wetenschappelijke sa-
menwerking, om bepaalde vormen en deelaspecten van sociale fraude nader 
toe te lichten en te onderzoeken, in het bijzonder aangaande het bestrijden 
van schijnconstructies, uitkeringsfraude en frauduleuze uitzendkantoren;

 - de verschillende vormen van grensoverschrijdende sociale fraude worden be-
ter opgespoord, door multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van 
gegevens via grensoverschrijdend gebruik van gegevensbanken, waarbij in het 
bijzonder wordt nagegaan of een systeem van indicatoren en knipperlichten 
op Benelux-niveau wenselijk en haalbaar is om bepaalde vormen van sociale 
fraude te detecteren;

 - de in de handhavingsrichtlijn voorziene maatregelen worden op een vergelijk-
bare wijze geïmplementeerd en worden verder versterkt, in voorkomend geval 
onder meer door, op basis van de bestaande nationale regelingen, elektroni-
sche meldingen op Benelux-niveau beter op elkaar te doen aansluiten;

 - in het kader van de Benelux-Unie wordt nagegaan hoe de samenwerking bij 
het vaststellen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving kan worden ge-
optimaliseerd en hoe de betrokken autoriteiten in het kader van de inning van 
de socialezekerheidsbijdragen geresponsabiliseerd kunnen worden om grens-
overschrijdende sociale fraude op te sporen en te beteugelen;

 - gezamenlijke inspecties worden opgezet tussen de inspectiediensten van de Be-
nelux-landen met het oog op een efficiënte bestrijding van sociale dumping; 
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 - de effectieve handhaving van sancties opgelegd in een Benelux-land ter beteu-
geling van sociale fraude wordt verzekerd;

 - er wordt gestreefd naar samenwerking en naar de totstandkoming van een po-
litiek draagvlak met andere lidstaten van de Europese Unie en in het bijzonder 
de aan de Benelux grenzende landen, de Baltische staten en de Scandinavische 
landen, om gezamenlijk in het kader van de Europese Unie aan te dringen op 
Europese maatregelen in de strijd tegen sociale dumping.

 § De regeringen van de Benelux-landen stellen in onderling overleg een gepast 
juridisch kader vast ter bepaling van de algemene beginselen toepasselijk op de in 
het eerste lid bedoelde maatregelen.

Op het niveau van de Europese Unie wordt door de regeringen van de Benelux-lan-
den gevraagd aan de Europese Commissie:
 § te komen tot een herziening van de coördinatieverordening en de toepassingsverorde-

ning, alsook van de desbetreffende toepassingsmodaliteiten, in het bijzonder opdat:
 - bij detachering zoals bedoeld in de coördinatieverordening, de reguliere duur 

van twee jaar daadwerkelijk wordt gerespecteerd, en wordt nagegaan hoe de 
termijnen van de coördinatieverordening en de detacheringsrichtlijn beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd en eventueel herijkt;

 - de in artikel 5 van de toepassingsverordening bedoelde procedure inzake ge-
schillen met A1-formulieren wordt hervormd, om de effectiviteit, snelheid en 
betrouwbaarheid ervan te verhogen;

 - wordt nagegaan hoe de bepalingen inzake toepasselijke socialezekerheidswet-
geving kunnen worden gewijzigd om situaties van mogelijke fraude te vermij-
den, onder meer wat betreft de artikelen 5 en 6 van de toepassingsverordening 
met betrekking tot respectievelijk de waarde van A1-formulieren en de voor-
lopige toepassing van een socialezekerheidswetgeving;

 - onderzocht wordt welke mogelijkheden bestaan om grensoverschrijdend mis-
bruik van ‘postbusondernemingen’ en van de van toepassing zijnde sociale- 
zekerheidsregeling tegen te gaan;

 § een betere onderlinge afstemming van elektronische meldingen binnen de Euro-
pese Unie tot vaststelling en bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude 
te bevorderen, naar analogie van de methodes die daartoe binnen de Benelux 
toepassing vinden, en eventueel te streven naar gemeenschappelijke systemen;

 § de grensoverschrijdende uitwisseling van data te versterken met het oog op het 
opsporen van en het bestrijden van gevallen van grensoverschrijdende sociale 
fraude, in het bijzonder door de implementatie van het voorziene IT-systeem 
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) voor elektronische 
gegevensuitwisseling en authenticatie overeenkomstig de coördinatieverordening 
en de toepassingsverordening;

 § de mogelijkheid te creëren voor de inspectiediensten van twee of meer lidstaten 
om gemeenschappelijke inspecties uit te voeren in geval van grensoverschrijden-
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de sociale fraude;
 § de vraag te onderzoeken hoe de betrokken autoriteiten in het kader van de inning 

van socialezekerheidsbijdragen geresponsabiliseerd kunnen worden om grens-
overschrijdende sociale fraude op te sporen en te beteugelen.

We moeten thans vaststellen dat de concretisering van deze verschillende initiatieven 
uit deze internationale organisatie nog niet zo zichtbaar is. Deze initiatieven zijn ech-
ter te recent om de echte draagwijdte ervan te meten en enige besluiten te trekken.

 BESLUITEN

De initiatieven met het oog op een versterking van het samenwerkingskader om te 
strijden tegen grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping zijn talrijk, te 
talrijk? Het reële gevaar is, evenwel, dat sommige niet samenhangen en elkaar zelfs 
tegenspreken; vandaar het belang om een multilateraal dialoogkader in te voeren 
naar het voorbeeld van wat de Benelux-organisatie wil invoeren tussen haar leden 
maar ook ten opzichte van de Europese Unie.

Op het niveau van de Europese Unie worden er tal van acties ondernomen. Zo 
worden tal van problemen rond fraude bij detachering momenteel fel besproken 
binnen de ad-hoc werkgroep binnen de CACSS over de detacheringskwesties en de 
besluiten daarvan worden verwacht in de lente 2016. Andere maatregelen werden 
reeds beslist binnen de CACSS, zoals degene om een juridische basis toe te voe-
gen aan toepassingsverordening nr. 987/2009 teneinde de kruising van gegevens 
op het vlak van de strijd tegen grensoverschrijdende fraude mogelijk te maken42. 
Aangezien het gaat om een herziening van coördinatieverordeningen nrs. 883/2004 
en 987/2009, moet de Europese commissie begin december 2015 bovendien een 
pakket wijzigingen van de verordeningen indienen in het kader van arbeidsmobi-
liteit (labour mobility package); dit pakket wijzigingen zou, in principe, voorstellen 
moeten omvatten met betrekking tot deel 2 van basisverordening nr. 883/2004 over 
de regels betreffende het bepalen van de toepasselijke wetgeving. Op het vlak van de 
samenwerking tussen instellingen en autoriteiten van de lidstaten van de Europese 
Unie, moet erop worden gewezen dat de Europese commissie vanaf 1 januari 2016 
het netwerk van nationale contactpunten zal onderbrengen op het gebied van de 
strijd tegen onjuistheden en fraude krachtens besluit nr. H5 van de CACSS43.

De Europese Commissie is zich bewust van het belang dat moet worden gehecht 
aan deze nauwe samenwerking tussen instellingen van de lidstaten zoals trouwens 

(42) Deze juridische basis zal wellicht worden beschouwd als een louter technische wijziging van verordening 
nr. 987/2009.
(43) Zie hierboven.
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blijkt uit haar mededeling van 4 juli 2013 (212) over de versterking van de samen-
werking tussen lidstaten van de Europese Unie voor de preventie en de bespreking 
van zwartwerk. De laatste jaren heeft de Commissie verschillende studies gevoerd 
of ondersteund, bedoeld om het fenomeen beter te kennen en de activiteiten van 
belanghebbenden te bevorderen. Het besluit van deze studies is, dat er meer samen-
werking nodig is op het niveau van de Europese Unie om zwartwerk in de lidstaten 
efficiënter te bestrijden. Aangezien zwartwerk op nationaal niveau wordt behandeld 
door verschillende spelers, zoals de arbeidsinspecties en de autoriteiten van de sociale 
zekerheid en fiscale autoriteiten, stellen ze voor dat het nodig is al deze spelers te 
verbinden met elke vorm van samenwerking die zou worden beslist op het niveau 
van de Europese Unie.

De Commissie gaat momenteel na hoe de samenwerking op het niveau van de Eu-
ropese Unie te versterken tussen de repressie-autoriteiten, zoals de arbeidsinspecties, 
de sociale zekerheid en de belasting- en immigratieautoriteiten, die als doel hebben 
zwartwerk op te sporen, te voorkomen en te bestraffen. Een dergelijke intensieve-
re samenwerking moet bijdragen aan meer efficiëntie en rendement van de nati-
onale repressie-autoriteiten en moet bijgevolg een positieve impact hebben op de 
vorming van banen (door een overgang van onwettig werk naar wettig werk), een 
betere toepassing van de Europese wetgeving, fatsoenlijk werk en de inning van be-
lastinginkomsten. Een intensievere samenwerking zou de huidige verdeling van be-
voegdheden tussen het nationale niveau en dat van de Unie vrijwaren. De lidstaten 
beschikken over actie-instrumenten om zwartwerk te voorkomen (bijvoorbeeld, via 
fiscale stimulering of sensibiliseringscampagnes) en om het af te schrikken (bijvoor-
beeld, met controlemaatregelen en sancties). Aangezien het grensoverschrijdende 
karakter van het fenomeen blijft toenemen, wordt het belang van een luik ‘Unie’ bij 
de preventie en het afschrikken van zwartwerk echter steeds meer erkend.

Volgend op deze overwegingen is de Europese Commissie van oordeel dat de sa-
menwerking tussen de repressie-instellingen op het niveau van de Europese Unie 
kan worden versterkt door de oprichting van een Europees platform. Het platform 
zou opgericht kunnen worden door de Commissie en zou kunnen bestaan uit afge-
vaardigden van de lidstaten en van andere belanghebbenden. Dit Europese platform 
voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van 
zwartwerk, draagt opnieuw een steentje bij aan de constructie van een grensover-
schrijdende samenwerking.

(Vertaling)
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