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INLEIDING

Vaak wordt gesproken over dé ‘arbeidsinspectie’ of dé ‘sociale inspectie’, 
waarmee dan gedoeld wordt op een van de federale of regionale sociale-
inspectiediensten. Voor de rechtsonderhorigen die worden verblijd met een 
bezoek van een of meerdere sociale-inspectiediensten, maakt het weinig uit of 
het gaat om de inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ of ‘Toezicht op 
het welzijn op het werk’ van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), dan wel om de inmiddels opgeheven 
Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, of 
nog, om een inspectiedienst van een sociale parastatale (openbare instelling 
van sociale zekerheid) zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Ook al zijn er bepaalde overlappingen, elke sociale Inspectiedienst heeft zijn 
eigen bevoegdheden en zijn eigen werkwijze en legt zijn eigen klemtonen.1 
De ene dienst is bijvoorbeeld repressiever terwijl de andere dienst er meer op 
gericht is de rechtsonderhorige te begeleiden naar het zich conformeren aan 
de uitgebreide en ingewikkelde sociale wetgeving. Deze verschillen in manier 
van werken (eerder repressief zoals de Sociale Inspectie of eerder administratief 
zoals de inspectie van de RSZ) kan overigens ook als een voordeel gezien 
worden en gelet op het Verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de arbeidsinspectie in de industrie en de handel (IAO-verdrag 

(1)   Zie hierover de bijdrage van Kim Loyens.
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nr. 81)2 deels zelfs als een juridische noodzaak. De rechtsonderhorige kan 
er maar bij gebaat zijn dat hij bij een inbreuk op de sociale wetgeving niet 
meteen geverbaliseerd wordt, maar dat hij geholpen wordt om zich aan de 
sociale wetgeving te conformeren.

Zoals opgemerkt, wordt het verschil tussen de talrijke sociale-inspectiediensten 
vaak niet opgemerkt en heeft de gemiddelde werkgever er maar weinig begrip 
voor wanneer hij bijvoorbeeld in dezelfde week opeenvolgend bezoek krijgt 
van verschillende van deze diensten. De verdeling van de toezichtbevoegdheid 
over de verschillende sociale-inspectiediensten brengt evenwel niet enkel een 
nadeel met zich mee voor de rechtsonderhorige, maar kan ook een nadeel zijn 
voor het efficiënte verloop van de controle. Degene die zich bezondigen aan 
het plegen van sociaalrechtelijke inbreuken, zullen zich weinig bekommeren 
over de bevoegdheidsverdeling tussen inspectiediensten. Fraudefenomenen 
gaan niet zelden gepaard met inbreuken op diverse wetgevingen waarvan het 
toezicht mogelijk toekomt aan verschillende inspectiediensten. In dergelijke 
gevallen kan deze verdeling van de toezichtbevoegdheid een hinderpaal 
vormen voor een accurate opsporing en vaststelling van sociale fraude.

Het is in het licht van wat voorafgaat, dat reeds verscheidene initiatieven 
werden genomen om (de) sociale-inspectiediensten samen te voegen dan wel 
de samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken.

In het raam van deze bijdrage wordt in eerste instantie stilgestaan bij de 
materiële bevoegdheidsverdeling over de federale sociale-inspectiediensten (1.), 
alsook bij de gevolgen van een miskenning van deze bevoegdheidsverdeling 
(2.). In de tweede plaats wordt zeer kort aandacht geschonken aan enkele 
courante fraudefenomenen in de praktijk, die gepaard gaan met inbreuken 
op wetgevingen die behoren tot de bevoegdheid van onderscheiden sociale-
inspectiediensten (3.). Vervolgens worden reeds genomen initiatieven tot 
éénmaking van de inspectiediensten of tot intensifiëring van de samenwerking 
tussen de diensten belicht (4.). Tot slot wordt de mogelijkheid tot een 

(2)  Dit Verdrag werd aangenomen te Genève tijdens de dertigste zitting van de Internationale 
Arbeidsorganisatie op 11 juli 1947 en werd in België geratificeerd bij wet van 29 maart 1957 
(B.S., 10 mei 1957).Voor wat de arbeidsinspectie in de landbouw betreft, moet verwezen worden 
naar Verdrag nr. 129 van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen te Genève tijdens de 
drieënvijftigste zitting van deze organisatie op 25 juni 1969. De verdrag werd in België geratificeerd 
bij wet van 6 juli 1997 (B.S., 29 juli 1998).
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verdere éénmaking of hervorming van de federale sociale-inspectiediensten 
onderzocht (5.).

Vastgesteld zal worden dat de materiële bevoegdheidsverdeling tussen 
de inspectiediensten complex is, hetgeen niet bevorderlijk is voor een 
efficiënte fraudebestrijding, hetzij omdat het fraudefenomeen schrijlings 
op onderscheiden bevoegdheidsdomeinen zit en de samenwerking niet 
vlot, hetzij omdat de bevoegdheid overschreden wordt en dit de genomen 
maatregel of gedane vaststellingen ondermijnt. In het licht hiervan werden 
reeds verschillende initiatieven genomen tot éénmaking der inspectiediensten 
doch met beperkt succes. Initiatieven tot omkadering van de samenwerking 
tussen inspectiediensten werden wel effectief gerealiseerd. Of hiermee de 
samenwerking voldoende intensief is geworden is echter nog maar de vraag. Het 
lijkt aangewezen dat er een bijzondere sociale-inspectiedienst of gerechtelijke 
sociale-inspectiedienst zou opgericht worden met brede bevoegdheden 
waarmee complexe fraudefenomenen aangepakt kunnen worden.

1. DE MATERIELE BEVOEGDHEIDSVERDELING

De wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek voerde 
in de meeste wetten met een sociale strekking, waarvan de inbreuken erop in 
dit wetboek opgenomen waren, een identieke bepaling in met betrekking tot 
het toezicht op en de controle van deze wetgeving. Deze luidt: “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 (artikelen 15 tot en met 107 van deze wet)”.3

Hiermee is evenwel nog niet bepaald welke inspectiedienst bevoegd is om 
toezicht uit te oefenen op welke wet.

Het Sociaal Strafwetboek bepaalt in het eerste lid van artikel 17 dat, 
onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, 

(3)  Zie bv. art. 49, Arbeidswet; art. 37, Loonbeschermingswet; art. 31, RSZ-wet.
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de door de Koning aangewezen ambtenaren, de door de bevoegde overheden 
aangewezen ambtenaren, evenals de sociaal inspecteurs toezicht uitoefenen 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 bevoegd zijn met het 
toezicht op de naleving ervan, alsmede op de naleving van de bepalingen van 
de uitvoeringsbesluiten van dit wetboek en van de voormelde wetten.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel wordt het evenwel aan de 
uitvoerende macht overgelaten om de wetten en de uitvoeringsbesluiten 
aan te duiden waarvoor de diensten waartoe de sociaal inspecteurs behoren, 
bevoegd zijn.

Concreet betekent dit dat, uitgenomen de sociaal inspecteurs die de 
hoedanigheid zouden hebben van officier van gerechtelijke politie,4 aan wie 
een algemene opsporingsbevoegdheid toekomt, elke inspectiedienst slechts 
een toezicht en controlebevoegdheid heeft betreffende die materies waarvoor 
hij bij Koninklijk Besluit bevoegd is gemaakt. Dit resulteert in een aanzienlijke 
hoeveelheid Koninklijke besluiten waarin één of meer inspectiediensten 
aangeduid worden als zijnde bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze of 
gene wet.

1.1. FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Zo is bijvoorbeeld de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ (TSW) van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg enkel 
bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de hiernavolgende 
bepalingen:

• de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang 
in vredestijd, krachtens artikel 7 van de wet juncto artikel 6 van het kb van 

(4)  Artikel 50, eerste lid van het Sociaal Strafwetboek voorziet dat de koning sociaal inspecteurs 
kan aanwijzen die bekleed worden met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, 
hulpofficier van de procureur des Konings en de arbeidsauditeur. Hoewel het Sociaal Strafwetboek 
reeds meer dan 6 jaar van kracht is (2011) en de inbreuken op de sociale wetgeving niet enkel 
steeds complexer worden, maar ook steeds meer grensoverschrijdend zijn, moet opgemerkt worden 
dat de Koning tot op heden nog niet van de hem krachtens artikel 50 van dit wetboek verleende 
bevoegdheid gebruik maakte.
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23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden van de 
ambtenaren en beambten belast met de arbeidsinspectie5;

• de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 
krachtens artikel 25 van de wet juncto artikel 6 van het KB van 23 
december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden van de 
ambtenaren en beambten belast met de arbeidsinspectie6;

• de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, 
krachtens artikel 15 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 16 
december 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht 
op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan7;

• de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een sociaal fonds voor de 
diamantarbeiders, krachtens artikel 15 van deze wet juncto artikel 
1 van het KB van 4 juli 1975 tot aanwijzing van de ambtenaren en 
beambten belast met het toezicht op de uitvoering van deze wet en op de 
uitvoeringsbesluiten ervan8;

• de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, 
krachtens artikel 6 van de wet juncto artikel 3 van het KB van 30 mei 
1960 getroffen in uitvoering van deze wet9;

• de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, krachtens 
artikel 21 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 10 mei 1965 tot 
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de 
deze wet10;

• de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon, 
krachtens artikel 37 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 10 mei 
1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het 
toezicht op deze wet11;

• de gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers van 28 juni 1971, en hun uitvoeringsbesluiten, krachtens 
artikel 71 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers (voor de opheffing van de Sociale Inspectie van de 

(5)  B.S., 13 januari 1958, 248.
(6)  B.S., 13 januari 1958, 248.
(7)  B.S., 29 januari 2009, 6843.
(8)  B.S., 4 juli 1975, 14064.
(9)  B.S., 3 juni 1960, 4183.
(10)  B.S., 14 mei 1965, 5704.
(11)  B.S., 14 mei 1965, 5704.
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FOD Sociale Zekerheid kwam deze bevoegdheid toe aan deze Sociale 
Inspectie);

• de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 
en de paritaire comités , krachtens artikel 52 van de wet juncto artikel 1 
van het Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met 
het toezicht op de toepassing van deze wet12;

• de Arbeidswet van 16 maart 1971, krachtens artikel 49 van de wet 
juncto artikel 1 van het KB van 10 november 1971 tot aanwijzing van de 
ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van deze 
wet en op de uitvoeringsbesluiten ervan13;

• de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, krachtens artikel 4 van 
de wet juncto artikel 1 van het KB van 5 januari 1978 tot aanwijzing van 
de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van 
deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan14;

• de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, krachtens artikel 19 
van de wet juncto artikel 1 van het KB tot aanwijzing van de ambtenaren 
en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van deze wet en de 
uitvoering ervan15;

• het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan, krachtens artikel 7 van 
dit besluit juncto artikel 1, 2° van het KB van 30 september 1980 tot 
aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de 
uitvoering van het KB nr. 5 en op de uitvoeringsbesluiten ervan16;

• de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, krachtens 
artikel 81 van deze wet17;

• de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, krachtens artikel 53 van de 
wet juncto artikel 1, 2° van het KB houdende aanwijzing van de sociale 
inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijke toezicht op 
deze wet18;

(12)  B.S., 29 oktober 1969, 10357.
(13)  B.S., 10 november 1971 (eerste editie), 13934.
(14)  B.S., 11 februari 1978, 1581.
(15)  B.S., 25 maart 1974 (eerste editie), 6616.
(16)  B.S., 21 oktober 1980, 12203.
(17)  B.S., 31 december 1980, 14584.
(18)  B.S., 5 november 1991, 24704.
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• het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in 
de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf 
ressorteren, krachtens artikel 11 van dit besluit juncto artikel 1 van het KB 
tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met het toezicht op de toepassing 
van het KB nr. 21319;

• de afdeling 6 van hoofdstuk IV van de Herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, krachtens artikel 124 van de wet juncto 
artikel 20 van het KB van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – 
toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende 
vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van deze wet en artikel 
20 van het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van 
de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een 
halftijdse dienstbetrekking20;

• de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe 
arbeidsregelingen in de ondernemingen, krachtens artikel 10 van de wet 
juncto artikel 1 van het KB van 10 januari 1992 tot uitvoering van artikel 
10 van deze wet21;

• de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid 
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
krachtens artikel 35 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 9 december 
1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de 
uitvoering van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan22;

• de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het 
toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse 
werknemers, krachtens het KB van 8 maart 1990;

• hoofdstuk III van titel I en van titel IV van het KB van 24 december 1993 
tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands 
concurrentievermogen, krachtens het koninklijk besluit van 4 juli 1994;

• het hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2 van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, krachtens artikel 80 van de wet juncto artikel 1 van het KB van 8 

(19)  B.S., 16 december 1983, 15683.
(20)  B.S., 18 december 2011, 43639.
(21)  B.S., 5 februari 1992, 2435.
(22)  B.S., 22 december 1987, 19126.
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maart 2009 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op 
de naleving van dit hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten ervan23;

• het KB van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans, krachtens 
artikel 26 van dit besluit24;

• de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers krachtens artikel 11 van deze wet juncto artikel 36, 1° tot en 
met 3° van het KB van 9 juni 1999 houdende uitvoering van deze wet25;

• het hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van 
de werkgelegenheid, krachtens artikel 46 van de wet juncto artikel 11 van 
het KB van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, §2, eerste 
lid; 33, §2, tweede lid; 34; 39, §4, tweede lid en §5, tweede lid; 42, §2; 46, 
eerste lid en 47, §4, eerste en vierde lid van deze wet26;

• de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, 
krachtens artikel 56, 1° en 2° van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering 
van deze wet27;

• het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling (Dimona), 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, krachtens artikel 4 
van het KB van 1 juli 2011;

• hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 
tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen 
(Limosa), krachtens het KB van 20 maart 2007;

• de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen 
en mannen, krachtens artikel 38, §1 van de wet juncto artikel 1 van het 
KB van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het 
toezicht op de naleving van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten28;

• de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, krachtens artikel 32, §1 van de wet juncto artikel 1 van het 
KB van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het 
toezicht op deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten ervan29;

(23)  B.S., 25 maart 2009, 23962.
(24)  B.S., 30 augustus 1996, 23039.
(25)  B.S., 26 juni 1999, 24162.
(26)  B.S., 31 maart 2000, 10113.
(27)  B.S., 30 maart 2007, 18405.
(28)  B.S., 11 december 2008, 65959.
(29)  B.S., 12 december 2008, 66135.
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• valsheid, gebruik van valse stukken, onvolledige verklaringen en oplichting 
zoals bedoeld in de artikelen 230 tot en met 235 van het Sociaal 
Strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• de Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 4 februari 2014 betreffende de tachografen in het wegvervoer, 
tot intrekking van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van de 
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer evenals het KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en 
de rij- en rusttijden (B.S., 24 oktober 2016, 71461), krachtens artikel 47;

• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (inz. de 
bepalingen betreffende de aanwezigheidsregistratie in de bouw), krachtens 
het koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

• de registratieplicht op de werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 137/1 en 
137/2 van het sociaal strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011.

Algemeen aangenomen wordt dat de inspectie ‘Toezicht op de sociale wetten’ 
ook bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wet van 
26 juni 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen, op grond waarvan de maximale 
loonnorm wordt vastgelegd.

Hoewel het eerste lid van artikel 14/1 van deze wet, bepaalt dat de inbreuken 
op de bepalingen van artikel 8, §1, eerste lid, en op de bepalingen van de 
Koninklijk besluiten bedoeld bij de artikelen 7, §2 en 14, §1 worden 
opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek, kan geen 
Koninklijk besluit teruggevonden worden krachtens het welke de bevoegde 
inspectiediensten aangeduid worden.

Ook artikel 34 van de aangehaalde wet, dat nog niet aangepast werd na de 
inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek, bepaalt dat de controle op 
de naleving van hoofdstuk IV (“tewerkstellingsakkoorden”) van titel III van 
deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan geschieden door de ambtenaren 
die door de Koning worden aangewezen en dat deze ambtenaren dit toezicht 
uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 
betreffende de arbeidsinspectie. Ook hier kon geen enkel Koninklijk besluit 
tot aanwijzing van de voor deze controle bevoegde ambtenaren teruggevonden 
worden. Bij ontstentenis van KB dient te worden aangenomen dat geen der 
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sociale-inspectiediensten bevoegd is om controle uit te oefenen met betrekking 
tot de naleving van deze wet. Hoewel er ons geen gevallen bekend zijn waarbij 
geverbaliseerd werd wegens een overtreding van de loonnorm, gebeurden er 
in de praktijk wel controles op de naleving van deze wet. Deze controles 
werden uitgevoerd door de inspecteurs van de inspectiedienst Toezicht op de 
Sociale Wetten.

1.2. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

De inspectie van de RSZ is, bij uitsluiting van de andere inspectiediensten, 
bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de Wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), krachtens het KB 
van 28 november 1969. Voor de opheffing van de Sociale Inspectie was ook 
deze dienst hiervoor bevoegd en maakte de bevoegdheidsverdeling tussen 
de Sociale Inspectie en de inspectie van de RSZ het voorwerp uit van een 
protocolakkoord.

Samen met de inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ en desgevallend 
nog met andere sociale-inspectiediensten, is de inspectie van de RSZ verder 
onder meer nog bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van:

• het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan, krachtens artikel 7 van 
dit besluit juncto artikel 1, 2° van het Koninklijk besluit van 30 september 
1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het 
toezicht op de uitvoering van het KB nr. 5 en op de uitvoeringsbesluiten 
ervan30;

• de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers, krachtens artikel 11 van deze wet juncto artikel 36 van het 
KB van 9 juni 1999 houdende uitvoering van deze wet31;

• de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
(mensenhandel en mensensmokkel) krachtens artikel 81 van deze wet32;

(30)  B.S., 21 oktober 1980, 12203.
(31)  B.S., 26 juni 1999, 24162.
(32)  B.S., 31 december 1980, 14584.
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• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (inz. de 
bepalingen betreffende de aanwezigheidsregistratie in de bouw), krachtens 
het KB van 28 augustus 2002;

• de registratieplicht op de werkplaatsen zoals bedoeld in artikel 137/1 en 
137/2 van het sociaal strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• het KB van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling (Dimona), 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, krachtens artikel 4 
van het KB van 1 juli 2011;

• hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 
tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen 
(Limosa), krachtens het KB van 20 maart 2007;

• valsheid, gebruik van valse stukken, onvolledige verklaringen en oplichting 
zoals bedoeld in de artikelen 230 tot en met 235 van het Sociaal 
Strafwetboek, krachtens het KB van 1 juli 2011;

• de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het 
toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse 
werknemers, krachtens het KB van 8 maart 1990.

Uit het voorgaande blijkt dat het toezicht op de naleving van 
aangifteverplichtingen en publiciteitsverplichtingen die erop gericht zijn 
vormen van zwartwerk op te sporen, tot de bevoegdheid behoort van zowel de 
inspectie TSW als de inspectie van de RSZ. Voor het overige is de inspectie TSW 
bevoegd voor het toezicht op de arbeidsrechtelijke bepalingen (voornamelijk 
verplichtingen ten aanzien van de werkgevers) en is de inspectie van de RSZ 
bevoegd om toe te zien op de naleving van de werkgeversverplichtingen ten 
aanzien van de RSZ.

Het toezicht op de naleving van de Wet welzijn op het werk komt in zijn 
algemeenheid toe aan de inspectie “Toezicht welzijn op het werk”.33 Het 

(33)  KB van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op 
de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, B.S., 18 september 2002.
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toezicht op de naleving van de wetgeving inzake de sociale uitkeringen wordt 
toevertrouwd aan de inspectiedienst van de desbetreffende sociale parastatale.34

2. GEVOLGEN VAN DE MISKENNING VAN DE MATERIELE BEVOEGDHEIDSVERDELING

Vanuit juridisch oogpunt rijst de vraag welke de gevolgen zijn van een 
miskenning van de bevoegdheidsverdeling door de inspectie. Wanneer een 
inspecteur van deze of gene inspectiedienst vaststellingen doet betreffende de 
niet-naleving van wetten en besluiten die op basis van de hiervoor besproken 
bevoegdheidsverdeling, niet tot zijn materiële bevoegdheid behoort, en hij 
verbindt hieraan ook rechtsgevolgen, rijst de vraag naar de rechtswaarde van 
deze rechtsgevolgen.

Wanneer een inspecteur een inbreuk op een of meerdere sociale wetten vaststelt, 
dan beschikt hij over een ruime appreciatiebevoegdheid.35 Hij heeft inderdaad 
de keuze uit de hiernavolgende mogelijkheden: (1) inlichtingen en adviezen 
verschaffen, (2) een waarschuwing geven, (3) een termijn bepalen om zich in 
regel te stellen, (4) administratieve maatregelen opleggen ter bescherming van 
de veiligheid en gezondheid der werknemers, (5) een kennisgeving verrichten 
die de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in het leven roept, (6) 
een proces-verbaal opstellen.36 Verder hebben de sociaal inspecteurs, in het 
raam van hun onderzoeksbevoegdheid, ook de bevoegdheid om maatregelen 
te nemen waarvan een zekere dwang uitgaat en die op zich rechtstreekse 
gevolgen hebben voor de rechtsonderhorige. Zo hebben zij de bevoegdheid 

(34)  Voor het toezicht op de naleving van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zie bv. het KB van 1 
juli 2011.
(35)  Zie Ph. Vanden Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal 
strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 161 e.v., 2011; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, p. 151, 2016; J.P. Bogaert, 
Het vervolgingsbeleid ‘van’ of ‘voor’ de arbeidsauditeur, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van 
controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 218-219, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des 
inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 42, 
2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 280, 2014.
(36)  Art. 21 SSWB; In het bijzonder over het limitatieve karakter van deze opsomming zie: J.P. 
Bogaert, Het vervolgingsbeleid ‘van’ of ‘voor’ de arbeidsauditeur, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. 
Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 218-219, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs 
des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 
42, 2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 280, 2014.
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om informatiedragers met sociale gegevens of met andere door de wet 
voorgeschreven gegevens in beslag te nemen, 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.37 
Zo mogen de sociaal inspecteurs ook andere roerende of onroerende goederen 
die aan hun toezicht onderworpen zijn of aan de hand waarvan inbreuken 
kunnen vastgesteld worden op de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, in 
beslag nemen of verzegelen voor zover zulks noodzakelijk is voor het leveren 
van het bewijs van de inbreuken of het gevaar bestaat dat met deze goederen de 
inbreuken voortgezet worden of nieuwe inbreuken gepleegd worden.38

De vraag is nu wat het lot is van de genomen beslissing of opgelegde maatregel, 
wanneer deze zijn grondslag vindt in een vaststelling van een inbreuk op een 
wet waarvan het toezicht niet is toevertrouwd aan de inspectiedienst waarvan 
de betrokken inspecteur deel uitmaakt of op een wet waarvan het toezicht aan 
geen enkele dienst is toevertrouwd. In de praktijk treden de meeste inspecteurs 
steeds op binnen het kader van hun materiële bevoegdheden. Dit is evenwel 
niet altijd zo. Zo komt het al eens voor dat bij een gezamenlijke controle 
één sociaal inspecteur het proces-verbaal opstelt en daarbij ook een inbreuk 
opneemt betreffende een materie waarvoor een van de andere aanwezige 
inspecties bevoegd is.

Wanneer het lot onderzocht wordt van een maatregel uitgaande van een 
materieel onbevoegde inspecteur, dient o.i. een onderscheid gemaakt te worden 
tussen de maatregelen waartegen een beroep openstaat bij de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank op basis van de Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen 
van het sociaal strafrecht (i), en de maatregelen of beslissingen waartegen geen 
dergelijk beroep openstaat (ii).

(37)  Art. 35 SSWB; K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, 
in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, 
Intersentia, p. 147, 2016.
(38)  Art. 38 SSWB; zie hierover ook: J.-C. Heirman, M. Gratia en G. Van De Mosselaer, in Wet 
en duiding sociaal strafrecht, Brussel, Larcier, p. 37, 2017; C.-E. Clesse, Droit pénal social, Brussel, 
Bruylant, p. 190, 2013; K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, 
in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, 
Intersentia, p. 147, 2016.
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i) In de voormelde wet van 2 juni 2010 wordt voorzien dat een beroep kan 
ingesteld worden tegen de beslagen en verzegelingen die opgelegd werden door 
de sociale inspecteurs alsook tegen de maatregelen opgelegd ter bescherming 
van de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de kennisgeving 
die de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in werking stelt.39 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 §3 van deze wet oefent de voorzitter 
van de arbeidsrechtbank controle uit over de wettelijkheid van de voormelde 
maatregelen. In de wet is evenwel enkel een nietigheid voorzien wanneer 
de maatregel opgelegd werd in strijd met de artikelen 35 en 38 SSWB voor 
wat verzegelingen en beslag betreft, en de artikelen 43 tot en met 49/3 voor 
wat de maatregelen inzake de veiligheid en gezondheid der werknemers en 
de kennisgeving inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden 
betreft.40

Enkel voor wat de verzegeling en inbeslagname betreft van onroerende 
goederen en van roerende goederen andere dan informatiedragers met sociale 
of wettelijk verplichte gegevens, is het opleggen van de maatregel gekoppeld 
aan een inbreuk op de wetgeving waarop de desbetreffende inspectie toezicht 
uitoefent. Een verzegeling uitgevoerd door een inspectiedienst teneinde een 
inbreuk te doen ophouden op een wettelijke bepaling die niet onder hun 
materiële bevoegdheid valt, lijkt dan ook in strijd te zijn met het bepaalde 
in artikel 38 SSWB, waardoor deze gelet op het bepaalde in artikel 2 van de 
Wet van 2 juni 2010, nietig zal moeten worden verklaard. Voor de overige 
maatregelen die onder de toetsingsbevoegdheid vallen van de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank, zal een miskenning van de materiële bevoegdheidsverdeling 
geen inbreuk op de artikelen 35, en 43 tot en met 49/3 van het SSWB inhouden, 
waardoor de maatregelen die in strijd zijn met deze bevoegdheidsverdeling niet 
vernietigbaar zijn op grond van het bepaalde in artikel 2 §5 van de Wet van 
2 juni 2010. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de omstandigheid dat de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank controle uitoefent over de wettelijkheid 
van de maatregelen, waarin o.i. ook de naleving besloten ligt van de 
reglementaire bepalingen inzake de materiële bevoegdheidsverdeling tussen 
de inspectiediensten. Wanneer vastgesteld wordt dat de opgelegde maatregel 
opgelegd werd op basis van een vaststelling van een inbreuk of met het oog 
op het vermijden van een nieuwe inbreuk op wetgeving die niet onder de 

(39)  Art. 2 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
(40)  Art. 2 §5 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
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toezichtbevoegdheid valt van de betrokken inspectiedienst, zal de rechter deze 
maatregel dienen op te heffen.41

ii) Anders is het wanneer het een beslissing betreft die niet vatbaar is voor 
beroep bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank, zoals de beslissing om een 
proces-verbaal op te stellen. De auteurs die zijn ingegaan op het lot van een 
proces-verbaal dat werd opgesteld met betrekking tot een inbreuk die niet tot 
de materiële bevoegdheid behoort van de verbaliserende sociale inspecteur, 
lijken het erover eens te zijn dat een dergelijk proces-verbaal niet dezelfde 
rechtswaarde kan hebben als een proces-verbaal dat opgesteld werd door een 
inspecteur die wel binnen zijn materiële bevoegdheid opgetreden is.42 Over 
de rechtswaarde die een dergelijk proces-verbaal dan precies heeft, bestaat 
daarentegen geen eensgezindheid. Volgens van Eeckhoutte en Bouzoumita 
hebben vaststellingen van een sociale-inspectiedienst in een aangelegenheid 
waarvoor hij niet bevoegd is, juridisch geen waarde en kunnen deze 
vaststellingen derhalve ook niet gebruikt worden om een administratieve of 
strafrechtelijke veroordeling op te baseren.43 Volgens Torfs, Vanden Broeck, 
Clesse en Heirman, zou het proces-verbaal dat werd opgesteld door een 
inspecteur met betrekking tot een inbreuk waarvoor deze materieel niet 
bevoegd is, geen bijzondere bewijswaarde hebben, en derhalve niet gelden tot 
het bewijs van het tegendeel.44

Het standpunt van Torfs, Vanden Broeck, Clesse en Heirman kan o.i. niet 
bijgetreden worden. Vooreerst moet vastgesteld worden dat de voorwaarden 
waaraan moet voldaan zijn opdat een proces-verbaal van vaststelling van een 

(41)  Art. 2 §3 Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.
(42)  Zie: W. van Eeckhoutte en S. Bouzoumita, Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in 
G. Van Limberghen (ed.), Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, p. 172, 2010; Ph. Vanden 
Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van controle 
tot veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 169, 2011; D. Torfs, Bevoegdheid van de inspectiediensten, 
TSR, p. 450, 2000; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit 
pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007.
(43)  W. van Eeckhoutte en S. Bouzoumita, Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, in G. 
Van Limberghen (ed.), Sociaal handhavingsrecht, Antwerpen, Maklu, p. 172, 2010.
(44)  D. Torfs, Bevoegdheid van de inspectiediensten, TSR, p. 450, 2000; Ph. Vanden Broeck, 
De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens (ed.), Sociaal strafrecht. Van controle tot 
veroordeling, Brugge, Die Keure, p. 169, 2011; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, 
in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007; C.-E. Clesse, 
noot onder arbrb. Brussel 16 januari 2013, Soc. Kron., p. 434, 2013, met verwijzing naar een arrest 
van het Franse Hof van Cassatie van 6 februari 2007.
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inbreuk, een bijzondere bewijswaarde zou bezitten, uitdrukkelijk zijn bepaald 
in de wet. Zo is vereist dat het om een proces-verbaal gaat dat opgesteld is 
door een sociaal inspecteur en dat een afschrift ter kennis gebracht is van de 
vermoedelijke dader en in voorkomend geval van diens werkgever, binnen een 
termijn van 14 dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de inbreuk.45 
Bovendien geldt de bijzondere bewijswaarde enkel voor de materiële 
vaststellingen in het proces-verbaal en dus niet voor de juridische kwalificaties.46 
Derhalve is er op zich geen reden om te stellen dat de materiële vaststelling 
niet zou gelden tot het bewijs van tegendeel louter omdat de desbetreffende 
inspecteur de vaststelling zou opnemen in een proces-verbaal tot vaststelling 
van een inbreuk waarvoor hij materieel onbevoegd zou zijn.

Het standpunt van van Eeckhoutte en Bouzoumita zou op het eerste gezicht 
evenmin bijgetreden kunnen worden. Gelet op de zogeheten ‘Antigoon-
rechtspraak’ dient immers aangenomen te worden dat zowel in een burgerlijke 
als in een strafprocedure een onwettigheid slechts tot bewijsuitsluiting leidt 
wanneer de overtreden rechtsregel hetzij de betrouwbaarheid van het bewijs 
aantast, hetzij de rechten van verdediging schendt, hetzij voorgeschreven is op 
straffe van nietigheid.47 De regels inzake materiële bevoegdheidsverdeling op 
zich zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Op het eerste gezicht zal 
de omstandigheid dat de vastgestelde inbreuk niet tot de materiële bevoegdheid 
behoort van de verbaliserende inspectie, ook niet de betrouwbaarheid van het 
bewijs of het recht van verdediging aantasten. Het proces-verbaal ontleent 
zijn belang in een latere administratieve- of strafprocedure immers vooral 
aan de materiële vaststellingen die hierin zijn opgenomen, en dus niet aan de 
juridische kwalificaties die de inspectie hieraan vasthecht.48 Bijgevolg zal de 
omstandigheid dat de materiële vaststellingen zijn opgenomen in een proces-
verbaal van vaststelling van een inbreuk op een wet die niet tot de materiële 
bevoegdheid behoort van de verbaliserende inspecteur, weinig impact kunnen 

(45)  Art. 66 SSWB; Ph. Vanden Broeck, De bevoegdheden van de arbeidsinspectie, in Y. Jorens 
(ed.), Sociaal strafrecht. Van controle tot veroordeling, Brugge, Die Keure, pp. 165-168, 2011; J.-C. 
Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-
la-Neuve, Anthemis, p. 46, 2007; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e ed., Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, p. 298-299, 2014.
(46)  Over de bijzondere bewijswaarde zie o.m. K. Salomez, Bijzonderheden betreffende de 
beperking van de vrijheid van bewijs in het sociaal strafrecht, TSR, p. 528, 2013.
(47)  Art. 32 VT Sv.; Cass. 14 oktober 2003; Cass. 10 maart 2008.
(48)  Zie ook hiervoor betreffende de bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal.
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hebben op de betrouwbaarheid van de in het proces-verbaal vermelde feitelijke 
vaststellingen.

Dat hierdoor de betrouwbaarheid van het bewijs en het recht van verdediging 
niet in het gedrang zou komen is o.i. evenwel te kort door de bocht. De sociale-
inspectiediensten zullen in het raam van hun onderzoek uit de feiten die zij 
de visu vaststellen, steeds die feiten selecteren die relevant zijn in het licht van 
de te weerhouden inbreuken en daders. Binnen het kader van een technisch 
complexe regelgeving is de verzameling van de rechtens relevante feiten cruciaal. 
Wanneer nu een sociaal inspecteur die materieel onbevoegd is betreffende een 
welbepaalde sociaalrechtelijke materie ter zake, feitelijke vaststellingen zou 
doen, is het niet uitgesloten dat precies omdat het een materie betreft die niet 
tot zijn deskundigheid behoort, hij bepaalde feiten over het hoofd ziet die 
mogelijk een ander licht op de zaak werpen, mogelijk in het voordeel van de 
vermeende overtreder. Deze onvolkomenheid zal bovendien nadien moeilijk te 
remediëren zijn, waardoor in concreto wel degelijk aangevoerd kan worden dat 
een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk op een sociale wet waarvoor 
de verbalisant materieel onbevoegd is, geen betrouwbaar bewijs vormt én het 
recht van verdediging in het gedrang brengt. In voorkomend geval dient o.i. 
een dergelijk bewijs te worden uitgesloten en kan dit zelfs niet gelden ten titel 
van inlichting.49

Eenzelfde conclusie dringt zich o.i. op wanneer het proces-verbaal met 
miskenning van het bepaalde in artikel 64 van het Sociaal strafwetboek 
geen melding maakt van de bepaling waaraan de verbaliserende ambtenaar 
zijn bevoegdheid ontleent. Dit voorschrift is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. Het gebrek aan vermelding van de bevoegdheidsgrondslag 
bemoeilijkt echter wel de mogelijkheid van de overtreder en van de rechter 
of administratie die de geldboete oplegt, om te kunnen nagaan of de 
inspectie binnen zijn materiële bevoegdheden optrad. In de praktijk wordt 
in de processen-verbaal thans het KB van 1 juli 2011 vermeld als de bepaling 
waaraan de verbaliserende inspectie zijn bevoegdheid ontleent. In dit KB wordt 
echter bepaald dat alle bestaande Koninklijke besluiten waarin de materiële 
bevoegdheidstoewijzing wordt geregeld, van kracht blijven. Een verwijzing 
naar het KB van 1 juli 2011 kan derhalve niet volstaan als vermelding van de 
bevoegdheidsgrondslag. Wil de verbalisant voldoen aan het bepaalde in artikel 

(49)  Zie anders J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit 
pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 46-47, 2007.
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64 van het sociaals strafwetboek, dan dient hij de Koninklijke besluiten te 
vermelden waaraan hij in concreto zijn bevoegdheid ontleent.

De materiële bevoegdheidsverdeling tussen de onderscheiden inspectiediensten 
zit, zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat, complex in elkaar, met als gevolg dat het 
risico op een bevoegdheidsoverschrijding niet uit te sluiten valt. Een dergelijke 
materiële bevoegdheidsoverschrijding is nochtans niet zonder juridisch gevolg. 
Neemt de inspectie een beslissing die vatbaar is voor beroep voor de voorzitter 
van de arbeidsrechtbank, dan zal deze de opgelegde maatregel naargelang 
kunnen opheffen. Betreft het een proces-verbaal dat werd opgesteld door een 
materieel onbevoegde inspectiedienst, dan dreigt dit proces-verbaal als bewijs 
uitgesloten te moeten worden.

3. ENKELE COURANTE ‘FRAUDEFENOMENEN’

Degenen die zich bezondigen aan het plegen van sociale fraude, zullen zich 
weinig bekommeren om de materiële bevoegdheidsverdeling tussen de 
onderscheiden sociale-inspectiediensten. Bovendien is de bedoeling die wordt 
nagestreefd met het opzetten van een fraudemechanisme, niet zelden zowel de 
ontduiking van de socialezekerheidswetten als de arbeidsrechtelijke wetten.

Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op het fenomeen van de 
schijnzelfstandigheid. Het betreft zoals bekend in werkelijkheid een 
arbeidsovereenkomst doch dewelke door de partijen wordt voorgesteld als een 
overeenkomst voor zelfstandige samenwerking. Op deze wijze kan getracht 
worden de bijdrageplicht in de sociale zekerheidsregeling der werknemers 
alsook de arbeidsrechtelijke regels te ontduiken. Het arbeidsrecht en de RSZ-
wet zijn immers niet van toepassing op zelfstandigen.50

Een ander voorbeeld van een frauduleuze constructie die erop gericht kan 
zijn zowel arbeidsrechtelijke bepalingen als verplichtingen op het vlak van 
sociale zekerheid te ontduiken, betreft de zogeheten detacheringsfraude. 
Hierbij wordt een detachering vanuit een andere EU-lidstaat gefingeerd om 
zo te trachten de betaling van RSZ-bijdragen in België en de naleving van het 
Belgisch arbeidsrecht te ontduiken.51

(50)  Over schijnzelfstandigheid zie: V. Dooms en T. Messiaen, Schijnzelfstandigheid, Brussel, 
Larcier, 235 p., 2008.
(51)  Zie over deze problematiek o.m.: Cass. 7 juni 2016, P.15.275, www.juridat.be.
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Voor de inbreuken op de arbeidsrechtelijke bepalingen is in beginsel de 
inspectiedienst ‘Toezicht op de sociale wetten’ bevoegd, terwijl de inspectie 
van de RSZ (voorheen ook de Sociale Inspectie) bevoegd is om de inbreuken 
op de RSZ-wet te onderzoeken en vast te stellen.52

Een efficiënte bestrijding van fraudefenomenen die zowel het 
socialezekerheidsrecht als het arbeidsrecht betreffen (zoals dit in de praktijk 
vaak het geval is), vereist vanzelfsprekend minstens een nauwe samenwerking 
tussen de bevoegde inspectiediensten. Hierna wordt ingegaan op diverse 
initiatieven die reeds werden genomen om de samenwerking tussen de 
inspectiediensten te faciliteren en inspectiediensten te integreren.

4. REEDS GENOMEN INITIATIEVEN TOT EENMAKING EN SAMENWERKING

Gedurende de afgelopen decennia werden herhaaldelijk initiatieven genomen 
die ertoe strekten inspectiediensten één te maken of de samenwerking te 
bevorderen. Een opvallend initiatief bestond erin alle sociale-inspectiediensten 
samen te voegen tot één ééngemaakte Dienst Algemene Sociale Inspectie (4.1). 
Dit initiatief dateert van 1976. Nadien was het wachten tot 2017 vooraleer een 
volgend éénmakingsinitiatief volgde, te weten de samenvoeging van de Sociale 
Inspectie met de Inspectie van de RSZ (4.2.). Behalve éénmakingsinitiatieven 
werden ook reeds verscheidene maatregelen genomen om de samenwerking 
tussen de inspectiediensten te bevorderen en te omkaderen via de oprichting 
van de Sociale Inlichtingen en opsporingsdienst, de inrichting van de 
arrondissementele cellen en het actieplan transport (4.3).

4.1. EENMAKING: DIENST ALGEMENE SOCIALE INSPECTIE

Reeds lang geleden nam de Belgische wetgever het initiatief om de sociale-
inspectiediensten samen te voegen in één ééngemaakte sociale-inspectiedienst. 
Met name in de slotbepalingen van de wet van 5 januari 1976 betreffende 
budgettaire voorstellen wordt bepaald dat een ‘Dienst voor Algemene Sociale 
Inspectie’ wordt opgericht, die belast wordt met de controle van de sociale 
wetten.53 Het betreft met name de controlebevoegdheden die op dat ogenblik, 
en in grote mate nog steeds, uitgeoefend worden door de inspectiediensten van 

(52)  Supra.
(53)  Art. 158 Wet van 5 januari 1976.

371507_NL 0 BTSZ 2018-2.indb   303 5/06/18   09:50



304

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2017

wat thans de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg heet, alsook door de inspectiediensten van de openbare 
instellingen van sociale zekerheid. In de wet wordt dan ook uitdrukkelijk 
bepaald dat de controlebevoegdheden van de voormelde inspectiediensten 
worden ingetrokken en worden overgedragen aan de nieuwe Dienst voor 
Algemene Sociale Inspectie.54

De Dienst Algemene Sociale Inspectie wordt niet ondergebracht bij één der 
ministeries (thans de federale overheidsdiensten) maar wordt door de wetgever 
opgevat als een Rijksdienst, te weten een afzonderlijke dienst die buiten de 
structuur van de toenmalige ministeries valt en die rechtstreeks onder het 
gezag staat van de Ministers van Sociale Zaken en Werk (destijds de Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Sociale Voorzorg).55 Tevens 
werd uitdrukkelijk bepaald dat bij een in de Ministerraad overlegd Koninklijk 
Besluit alle anders bestaande of nog op te richten diensten die zijn belast 
met het toezicht op de sociale wetten, ondergebracht worden onder deze 
Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie.56

Met de oprichting van een ééngemaakte sociale-inspectiedienst beoogde 
de wetgever gelijkvormigheid te creëren in het landschap van de inspecties 
van de sociale wetten, alsook om meervoudige controles van de sociale-
inspectiediensten bij dezelfde werkgevers te vermijden.57 De wetgever 
verwachtte kennelijk ook dat deze éénmaking van de sociale-inspectiediensten 
een positieve impact zou hebben op de rijksmiddelenbegroting, nu de 
bepalingen inzake de oprichting van de ééngemaakte inspectie de enige 
bepalingen zijn die zijn ondergebracht onder het Hoofdstuk ‘Begrotings- 
en controlemaatregelen’ in de Wet van 5 januari 1976, die overigens, gelet 
op diens titel,58 geacht moet worden een budgettair karakter te hebben. De 
memorie van toelichting bevat evenwel geen nadere precisering omtrent de 
aard en de omvang van de begrotingsimpact van deze éénmaking. Mogelijk 

(54)  Art. 159 Wet van 5 januari 1976.
(55)  Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen, Parl. 
St. Kamer 1975-76, nr. 680/01, 45.
(56)  Art. 162 Wet van 5 januari 1976.
(57)  Memorie van Toelichting over het wetsontwerp betreffende de budgettaire voorstellen, Parl. 
St. Kamer 1975-76, nr. 680/01, 45.
(58)  Het betreft de Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen.
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ging de wetgever ervan uit dat de éénmaking van de inspectiediensten de 
efficiëntie van de socialefraudebestrijding ten goede zou komen.

Opdat de sociale-inspectiediensten effectief zouden worden samengevoegd 
tot één ééngemaakte inspectiedienst, volstaat het niet te bepalen dat een 
ééngemaakte inspectiedienst opgericht wordt en dat de controlebevoegdheden 
die toekomen aan de onderscheiden sociale-inspectiediensten aan deze dienst 
overgedragen worden. Bepaalde uitvoeringsmaatregelen moeten genomen 
worden. Zo moet bepaald worden wat er gebeurt met het personeel van de 
inspectiediensten waarvan de controletaken overgeheveld worden naar de 
nieuwe Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie, en dient ook het statuut 
en de personeelsformatie van deze dienst vastgelegd te worden. Mogelijk moet 
zelfs bepaald worden wat er met de desbetreffende inspectiedienst zelf gebeurt.

Een (klein) deel van deze ‘uitvoeringsmaatregelen’ werd door de wetgever 
zelf al genomen. Met name wordt in de Wet van 5 januari 1976 bepaald 
dat de personeelsleden van de inspectiediensten waarvan de bevoegdheden 
overgeheveld worden naar de Rijksdienst voor Algemene Sociale Inspectie, 
van ambtswege overgeheveld worden naar de voormelde Rijksdienst.59 De 
desbetreffende personeelsleden zullen met andere woorden niet langer in dienst 
zijn van het centraal bestuur of van een van de bestaande sociale parastatalen 
maar zullen automatisch in dienst treden van de nieuw opgerichte Rijksdienst.

De vaststelling van het personeelsstatuut en de personeelsformatie wordt 
overgelaten aan de Koning.60 De wetgever garandeert wel dat de overgedragen 
personeelsleden hun statutaire rechten behouden.61 Aan de Koning wordt 
tevens de bevoegdheid gegeven om alle bestaande of nog op te richten 
inspectiediensten onder te brengen bij de nieuwe Rijksdienst voor Algemene 
Sociale Inspectie.62 Aan de Koning wordt tevens de opdracht gegeven om de 
datum van inwerkingtreding van de wet en dus van de samenvoeging van de 
sociale-inspectiediensten te bepalen.63

(59)  Artikel 161 Wet van 5 januari 1976
(60)  Art. 163 Wet van 5 januari 1976.
(61)  Art. 161 Wet van 5 januari 1976.
(62)  Art. 162 Wet van 5 januari 1976.
(63)  Art. 164 Wet van 5 januari 1976.
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De toenmalige Ministers van Sociale Voorzorg en Tewerkstelling en Arbeid 
stelden een ontwerp van Koninklijk besluit op en legden dit voor aan de 
Nationale Arbeidsraad voor advies op 26 november 1976, tegen 20 december 
van datzelfde jaar.

Uiteindelijk bracht de Nationale Arbeidsraad op 3 maart 1977 een 
unaniem negatief advies uit betreffende het hem voorgelegde ontwerp van 
Koninklijk besluit. Het negatieve advies hield niet zozeer verband met de 
uitvoeringsmaatregelen die in het ontwerp waren opgenomen, maar met de 
oprichting van een ééngemaakte sociale-inspectiedienst als zodanig.

De Raad stelt in de eerste plaats dat hij niet geraadpleegd werd bij de 
besprekingen van het wetsontwerp met betrekking tot de artikelen 158 tot 
164 van de wet van 5 januari 1976, hoewel deze artikelen, aldus de Raad, 
inhoudelijk behoren tot de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in 
het sociaal overleg. De Raad spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat het 
sociaal overleg aan de kant geschoven was.

In de tweede plaats stoort de Raad zich aan de bewoordingen ‘dringende 
noodzaak’ in de preambule van het ontwerp van Koninklijk besluit. De Raad 
herinnert de regering eraan dat het IAO-verdrag nr. 81 al dateert van 1947.64 
Een te roekeloze aanpak van de wetgever in de fase van het wetsontwerp, zo 
redeneert de NAR, is ‘gedoemd om te mislukken’. De Nationale Arbeidsraad 
brengt ook in herinnering dat reeds in 1957 een Koninklijk besluit werd 
uitgevaardigd dat de samenvoeging van de inspectiediensten beoogde, maar 
dat dit besluit ingetrokken werd omdat het onvoldoende doordacht tot stand 
gekomen zou zijn. 65

Inhoudelijk ten slotte merkt de Nationale Arbeidsraad op dat een voogdij van 
twee Ministers de goede werking van de dienst in het gedrang zal brengen en 
dat een integratie van de inspectiediensten de rol die de inspectie Toezicht 
op de sociale wetten opgelegd wordt ingevolge het IAO-verdrag nr. 81, in 
het gedrang brengt. De Nationale Arbeidsraad preciseert dat de controle van 

(64)  Supra voetnoot 2.
(65)  Het betreft het KB van 18 december 1957 tot wijziging en aanvulling van de wet van 12 
maart 1957, houdende sommige bepalingen op financieel, economisch en sociaal gebied, van de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nu (B.S., 
25 december 1957).
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de rechthebbenden op sociale uitkeringen en de controle van de werkgevers 
en werknemers niet door dezelfde dienst zou mogen gebeuren. Ook stelt de 
Nationale Arbeidsraad dat de inspectie systematisch moet kunnen overleggen 
met de sociale partners en dat te dien einde een paritair samengestelde 
adviescommissie ingericht zou moeten worden.66

Opvallend is dat de kritiek van de Nationale Arbeidsraad eerder betrekking 
heeft op de éénmaking van de inspectiediensten als zodanig die door de 
wetgever beslist werd, dan op het ontwerp van uitvoeringsbesluit. De bevoegde 
Ministers zijn echter kennelijk bezweken voor het negatieve advies van de 
sociale partners en het ontwerp van Koninklijk besluit zag nooit, zelfs niet 
onder een gewijzigde vorm, het levenslicht. Bijgevolg bleef de éénmaking van 
de sociale-inspectiediensten waartoe door de federale wetgevende macht werd 
beslist, dode letter.

Dat de sociale partners kritiek hebben op een reeds tot stand gekomen wet 
is hun goed recht. Dat betekent niet dat de uitvoerende macht hierdoor 
vrijgesteld zou zijn van haar verplichting om de wet uit te voeren. In artikel 
108 van de Grondwet wordt bepaald: “De Koning maakt de verordeningen en 
neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de 
wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.” 
Doordat de Koning nalaat om een besluit uit te vaardigen tot uitvoering van 
de Wet van 5 januari 1976 inzake de éénmaking van de inspectiediensten, 
verhindert de uitvoerende macht dat een democratisch tot stand gekomen 
wet uitwerking krijgt, en dit reeds 40 jaar lang. Het hoeft geen betoog dat 
een dergelijke flagrante miskenning door de Uitvoerende macht, van de 
beslissingen van de Wetgevende macht, niet verzoenbaar is met een rechtstaat 
en met de Belgische Grondwet.

Dit is overigens des te opmerkelijker nu vastgesteld wordt, dat in de afgelopen 
jaren meerdere initiatieven werden genomen om de gevolgen van de 
verbrokkeling van het inspectielandschap te verzachten.67

(66)  Advies nr. 545 van 3 maart 1977 betreffende het ontwerp van KB houdende sommige 
maatregelen ter uitvoering van de Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 
1975-1976, wat de dienst algemene sociale inspectie betreft.
(67)  Zie hierna.
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4.2. FUSIE SOCIALE INSPECTIE EN INSPECTIE RSZ

In 2017 werd de inspectiedienst ‘Sociale Inspectie’ bij de FOD Sociale 
Zekerheid opgeheven en de bevoegdheden werden integraal overgedragen 
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, alwaar deze bevoegdheden worden 
uitgeoefend door de Algemene Directie van de Inspectiediensten. Zoals blijkt 
uit de materiële bevoegdheidsverdeling, overlapten de bevoegdheden van de 
beide inspectiediensten in grote mate, ook al had elkeen zijn eigen werkwijze 
en aandachtspunten.

Bij KB van 6 juni 2017 werd het KB van 23 mei 2001 houdende de oprichting 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in die zin gewijzigd dat 
de bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op de naleving van de sociale 
zekerheidsreglementering (art. 2 §1, 7° van het KB van 23 mei 2001)68, werd 
geschrapt en werden de ambtenaren van de inspectiedienst van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid van rechtswege overgedragen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.69

Bij Koninklijk besluit van 22 juni 2017 werden diverse Besluiten aangepast 
teneinde de toezichtbevoegdheid die vóór de hervorming toekwam aan de 
inspectiedienst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, toe te 
wijzen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze bepalingen zijn in 
werking getreden op 1 juli 2017.

4.3. SAMENWERKING

Behalve initiatieven die ertoe strekken de inspectiediensten samen te voegen, 
werden vroeger, in de jaren 2000, ook reeds verscheidene initiatieven genomen 
om de samenwerking tussen de inspectiediensten te omkaderen en stimuleren.

4.3.1. Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werd opgericht 
krachtens een van de Programmawetten van 27 december 2007 ter vervanging 

(68)  Art. 2 §1 ,7° KB 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, B.S., 29 mei 2001.
(69)  Art. 2 KB van 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie 
van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 
B.S., 12 juni 2017.
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van de ‘Federale raad en het coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale 
arbeid en sociale fraude’ (Collutril).70

Deze dienst heeft, anders dan zijn naam prima facie laat vermoeden, geen 
eigen opsporings- of toezichtactiviteit. De dienst is slechts belast met het 
beleid en coördinatie van de sociaalrechtelijke controle zoals deze verricht 
wordt door de federale sociale-inspectiediensten, al dan niet binnen het kader 
van de arrondissementscellen.71

In het algemeen zijn de doelstellingen van deze dienst:

• het beleid uitvoeren zoals vastgesteld door de Ministerraad;
• preventie- en vormingsacties ondernemen;
• ondersteuning bieden aan de inspectiediensten en  de arrondissementscellen;
• een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt stellen;
• samenwerkingsovereenkomsten tussen de federale en gewestelijke 

overheden voorbereiden om de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude 
voor te bereiden;

• strategische en operationele plannen uitwerken en de realisaties ervan 
evalueren.72

De dienst is hiertoe samengesteld uit een ‘Algemene raad van de Partners’ en 
een ‘Federaal Aansturingsbureau’.

De ‘Algemene Raad van de Partners’ is als het ware een kader waarbinnen de 
leidende ambtenaren van de sociale-inspectiediensten, van de FOD Financiën, 
van de federale politie, de voor sociale fraude bevoegde procureur-generaal en 
de sociale partners elkaar ontmoeten.73

De Algemene Raad kan verder aangevuld worden met een vertegenwoordiger 
van de gewestelijke overheid bevoegd voor tewerkstellingsbeleid, evenals 

(70)  Titel XII Programmawet I van 27 december 2006, B.S., 28 december 2006.
(71)  M. De Rue, Le Code pénal social, Brussel, Larcier, p. 22, 2012.
(72)  Zie www.werk.belgie.be.
(73)  Art. 4 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
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met vertegenwoordigers van de besturen en van de openbare instellingen die 
betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, en 
beroepsorganisaties die een partnerschapsovereenkomst hebben gesloten74, 
onder de voorwaarden bepaald door de Algemene Raad van de Partners. 
Laatstgenoemde vertegenwoordigers nemen desgevallend enkel zitting met 
een raadgevende stem.75

Het betreft derhalve een breed samengesteld orgaan, in de schoot waarvan 
voornamelijk op beleidsmatig vlak gereflecteerd wordt over de aanpak van 
sociale fraude en illegale arbeid. Zo kan de Algemene Raad voorstellen 
doen tot aanpassing van de wetgeving, en kan hij hetzij op verzoek van de 
bevoegde Ministers, hetzij op eigen initiatief adviezen geven over geplande 
wetswijzigingen. Tevens geeft hij zijn advies over het beleidsplan dat jaarlijks 
opgesteld wordt betreffende de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid.

Het ‘Federaal Aansturingsbureau’ (Bureau) is in het algemeen een centrum 
voor aansturing, expertise en ondersteuning van de inspectiediensten.

Het bureau wordt beheerd door een directiecomité. In het directiecomité 
zetelen de leidende ambtenaren van de sociale-inspectiediensten of sociale 
parastatalen en de procureur-generaal die bevoegd is voor sociale fraude.76 77

Behalve het beheer van het ‘Bureau’ heeft dit directiecomité ook als taak jaarlijks 
een beleidsplan en een operationeel plan op te stellen en ter goedkeuring over 
te maken aan de Ministerraad. Deze plannen betreffen de bestrijding van 
bijdragefraude enerzijds en uitkeringsfraude anderzijds. In het operationeel 
plan worden de te ondernemen acties bepaald, alsook de te ontwikkelen 

(74)  Voor de partnerschapsovereenkomsten: zie artikel 15, tweede lid van het Sociaal Strafwetboek. 
Er werden dergelijke overeenkomsten afgesloten in de bouwsector, de schoonmaaksector, de sector 
van het personenvervoer en de bewakingssector (www.werk.belgie.be).
(75)  Art. 4 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(76)  Art. 6 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(77)  De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep en het Arbeidshof te Luik.
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informaticaprojecten, de in te zetten middelen, de te realiseren doelstellingen 
(bepaald op basis van meetbare indicatoren) en de budgettaire opbrengsten.78

Het ‘Federaal Aansturingsbureau’ als zodanig bestaat uit de directeur, een 
magistraat van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal, 
leden gedetacheerd van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
de FOD Sociale Zekerheid, de sociale parastatalen of van de Programmatorische 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie (POD Maatschappelijke Integratie), een lid van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, analisten en experten in het domein van opsporing 
en bestrijding van fraude, die alle informatie moeten verzamelen die nuttig 
is voor het opsporen en analyseren van fraudepraktijken en die hiertoe de 
hoedanigheid van sociaal inspecteur hebben, en sociaal controleurs afkomstig 
van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, de RSZ en de RVA die geïntegreerd worden in de ploeg voor het 
opsporen van informaticafraude die de inspectiediensten moet ondersteunen 
met zijn expertise in informatie- en communicatietechnologie.79 Thans zijn 
bij het Bureau een vijftiental personen werkzaam, waarvan slechts een beperkt 
aantal de hoedanigheid heeft van ‘sociaal inspecteur’.

Het Bureau verricht derhalve zelf geen taken van toezicht en controle op de 
sociale reglementering. Het Bureau volgt daarentegen de uitvoering van het 
beleidsplan en het operationele plan op en ondersteunt de inspectiediensten 
op allerhande gebieden zoals onder meer de informatie-uitwisseling, 
opleiding en rapportering. In het Sociaal Strafwetboek is eveneens voorzien 
dat het Bureau binnen de arrondissementscellen de acties van de betrokken 
sociale-inspectiediensten aanstuurt en richtlijnen opstelt ten aanzien van de 
arrondissementscellen betreffende de uitvoering van het operationele plan, dat 

(78)  Art. 2 juncto art. 6 §2 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs 
sociaux, in C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; 
K. Salomez, Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. 
De Ruyck en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-
120, 2016.
(79)  Art. 6 §3 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in 
C.-E. Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, 
Het toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck 
en F. Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
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door de aangewezen procureur-generaal moeten worden goedgekeurd.80 Uit 
deze laatste bepalingen volgt dat het Bureau van de SIOD een actieve rol zou 
kunnen spelen op het vlak van de controleacties op het terrein, doch gelet op 
het aantal arrondissementscellen lijkt dit met de actuele personeelsbezetting 
moeilijk haalbaar te zijn.

4.3.2. Arrondissementele cellen

In beginsel wordt in elk gerechtelijk arrondissement een arrondissementscel 
(AC) opgericht.81 In kleinere arrondissementen laat de wet evenwel toe dat één 
arrondissementscel opgericht wordt voor twee gerechtelijke arrondissementen. 
In grotere arrondissementen kunnen twee arrondissementscellen opgericht 
worden, hetgeen ingevolge de wijziging sedert 1 april 2014 van het gerechtelijke 
landschap van 27 arrondissementen naar 12 arrondissementen,82 thans vaker 
voorkomt dan voorheen.

De arrondissementscel wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur. Voor het 
overige bestaat deze uit:

• een vertegenwoordiger van: Toezicht op de sociale wetten, van de 
inspectiedienst van de RSZ, van de inspectiedienst van de RVA;

• een vertegenwoordiger van de FOD Financiën;
• een magistraat van het parket van de procureur des Konings;
• een lid van de federale politie;
• een lid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van 

de FOD Sociale Zekerheid; van de sociale parastatalen of van de POD 
Maatschappelijke Integratie;

• de secretaris van de cel.83

(80)  Art. 7 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(81)  Art. 11 Sociaal Strafwetboek; J.-C. Heirman, Les pouvoirs des inspecteurs sociaux, in C.-E. 
Clesse (ed.), Droit pénal social, Louvain-la-Neuve, Anthemis, pp. 84-92, 2007; K. Salomez, Het 
toezicht en de opsporing door de sociale-inspectiediensten, in P. Waeterinckx, F. De Ruyck en F. 
Van Volsem (eds.), Strafrecht in de onderneming, Antwerpen, Intersentia, pp. 117-120, 2016.
(82)  Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de 
rechterlijke orde, B.S., 10 december 2013.
(83)  Art. 11 Sociaal Strafwetboek.
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De arrondissementscel vormt dus het kader waarbinnen de plaatselijke 
vervolgingsmagistraten en vertegenwoordigers van de diverse inspectiediensten 
en federale overheidsdiensten elkaar ontmoeten. Deze arrondissementscellen 
hebben dan ook als belangrijkste opdracht een gecoördineerd optreden 
mogelijk te maken van de diverse diensten die zijn betrokken bij de lokale 
sociaalrechtelijke controle en opsporing.84 De daadwerkelijke samenwerking 
van de inspectiediensten op het terrein wordt derhalve, los van bilaterale 
samenwerkingen, vooral georganiseerd binnen de arrondissementscellen.

De uiteindelijke controle geschiedt evenwel niet door de ‘arrondissementscel’ 
of de ‘groep voor regionale interventie’ zelf, evenmin als dat zij geschiedt door 
de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het zijn daarentegen de sociale-
inspectiediensten die zetelen in voormelde aansturings- en beleidsorganen die 
de uitvoering van deze controles voor hun rekening nemen. De controles in 
het kader van de werking van de arrondissementscellen kunnen eender welke 
materie betreffen, doch in de praktijk blijken deze controles toch vaak gericht 
te zijn op de vaststelling van zwartwerk.

4.3.3. Actieplan transport

Het actieplan betreffende de samenwerking tussen de verschillende 
controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het 
personen- en goederenvervoer over de weg (hierna kortweg “actieplan”), 
kwam op 20 november 2001 tot stand ingevolge een overeenkomst tussen de 
Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werkgelegenheid, de Minister 
van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie 
en de Minister van Vervoer en Mobiliteit.85

De overeenkomende partijen hadden inderdaad vastgesteld dat een 
doeltreffend beleid inzake controle en vervolging in het wegvervoer, met 
name in het raam van de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude (1), 
een onmisbaar middel is om de verkeersveiligheid te verhogen (2) en om een 
verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemerschauffeurs 
(3) en de bevordering van een eerlijke concurrentie (4) te waarborgen.86 
De vier voormelde doelstellingen worden ook in artikel 1, eerste lid van 
het “actieplan” opgenomen, samen met nog een vijfde doelstelling, met 

(84)  Art. 12 Sociaal Strafwetboek.
(85)  B.S., 19 februari 2002, pp. 6320-6322.
(86)  Eerste overweging bij het “actieplan”, B.S., 19 februari 2002, p. 6319.
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name de bescherming van het leefmilieu (5). De overeenkomende partijen 
hadden daarenboven vastgesteld dat, door de complexiteit op het vlak van 
het wegvervoer, een geïnstitutionaliseerde coördinatie tussen de verschillende 
controlediensten noodzakelijk was voor een doeltreffender bestrijding van de 
inbreuken tegen de sociale reglementering en de arbeidsreglementering, tegen 
het verkeersreglement en tegen de technische vereisten van de voertuigen, 
alsook voor de strijd tegen inbreuken betreffende de vergunningen en de 
toegang tot het beroep en tegen de oneerlijke concurrentie. Zij waren tot 
slot van oordeel dat het “actieplan” aan alle betrokken controlediensten de 
mogelijkheid biedt het werk onderling te verdelen volgens ieders specialisering, 
zodat de doeltreffendheid van de verrichte controles en de samenhang van de 
interventies verhoogd zou worden en de voormelde diensten bijgevolg ernstige 
waarborgen zouden kunnen bieden omtrent de coördinatie van hun acties.

Er dient opgemerkt te worden dat in het “actieplan” voor het eerst melding 
gemaakt wordt van de “strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude” in 
het kader van de controle op het personen- en goederenvervoer over de weg.87

Een dergelijke uitbreiding van de doelstellingen van de controles van het 
personen- en goederenvervoer diende uiteraard ook een invloed te hebben op 
de aanduiding van de met controle belaste personen: de sociale controleurs en 
de sociale inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale 
Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de leden van de inspectiedienst 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden in dit kader bijkomend 
aangeduid.88

Krachtens het “actieplan” worden vervolgens een aantal organen opgericht.

Op de eerste plaats is dit het Directiecomité, dat samengesteld is uit maximum 
twee vertegenwoordigers van de controlediensten die belast zijn met het 
toezicht. Het Directiecomité ziet in eerste instantie toe op de toepassing en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het “actieplan”. Het Directiecomité 
doet daarenboven voorstellen om het werk op het terrein te verbeteren en 
dient in te staan voor de verbetering van de controlerichtlijnen, de organisatie 
van de controles en de uitwisseling van de informatie en statistische gegevens. 

(87)  Zie ook de eerste alinea van punt 1 van het plan.
(88)  Tweede alinea van punt 1, zesde en zevende gedachtestreepje van het plan.
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Het comité vergadert, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger 
van het Bestuur van het Vervoer te Land van het Ministerie van Verkeer en 
Infrastructuur, in beginsel twee maal per jaar of telkens wanneer een van de 
leden hierom vraagt. Het kan technici of specialisten op zijn vergaderingen 
uitnodigen. Het Directiecomité dient jaarlijks een evaluatieverslag op te 
stellen.

Vervolgens wordt ook een Permanente Coördinatiecel opgericht binnen het 
bestuur van de Inspectie van de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij woont zowel de vergadering 
van het Directiecomité als van de Provinciale Cellen bij.89 Zij vormt tevens een 
contactpunt tussen de verschillende controlediensten en doet voorstellen aan 
het Directiecomité. Zij kan zelf initiatief nemen tot gecoördineerde controles 
voor bepaalde complexe of omvangrijke dossiers. Zij kan eveneens tijdens haar 
vergaderingen technici en experten inschakelen.

Tot slot wordt voorzien in de oprichting van negen provinciale cellen, bestaande 
uit één vertegenwoordiger van iedere met controle belaste inspectiedienst. Het 
“actieplan” legt aan de Directie Controle van het Bestuur van het Vervoer te 
Land de verplichting op om, uiterlijk tegen 1 januari 2003, een databank op te 
richten die nuttig is voor de werking van het “actieplan” en voor de opstelling 
van een methode voor het beheer van de verschillende informatiekanalen.

Verder wordt ook voorzien in de opstelling, door de Coördinatiecel, van een 
vademecum met betrekking tot de belangrijkste reglementaire bepalingen die 
bij een wegcontrole moeten geverifieerd worden en met betrekking tot de 
meest courante gevallen van fraude, van geknoei met de tachograaf en slecht 
gebruik van de tachograafschijven enerzijds en van een gids met de gegevens 
van alle met controle belaste ambtenaren en -agenten en van de leden van het 
Directiecomité anderzijds.

Op 14 november 2006 werd het “actieplan” hernieuwd tussen de partijen die 
ook het plan van 20 november 2001 ondertekenden; ditmaal echter aangevuld 
met de Minister bevoegd voor het Leefmilieu.90

(89)  Over de provinciale cellen, zie hierna.
(90)  B.S., 5 december 2006 (ed. 2), 67824.
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5. UITLEIDING: VERDERE EENMAKING EN/OF HERVORMING?

Uit de hiervoor geschetste initiatieven blijkt dat de samenvoeging der 
inspectiediensten in grote mate is mislukt. Een omkadering van de 
samenwerking van de inspectiediensten werd wel effectief doorgevoerd. Of 
daardoor de samenwerking voldoende werd geïntensifieerd, is echter nog 
maar de vraag. Op het terrein is de mate van samenwerking en ook het succes 
hiervan vaak afhankelijk van persoonlijke contacten tussen inspecteurs van 
verschillende diensten, hetgeen al dan niet bevorderd wordt doordat hun 
kantoren op dezelfde locatie gelegen zijn.

De grote verscheidenheid aan sociale-inspectiediensten met verschillende 
materiële bevoegdheden en specialisatie noopt evenwel in de praktijk tot 
samenwerking en gezamenlijk optreden. Deze samenwerking wordt zoals 
toegelicht werd, gerealiseerd hetzij op bilateraal vlak, hetzij binnen een 
wettelijk bepaalde structuur zoals de arrondissementele cellen en de Sociale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Het “actieplan” toont zelfs aan dat ook 
samenwerking met andere controlediensten en politiediensten noodzakelijk 
kan zijn, in het bijzonder in materies waar het sociaal recht raakt aan andere 
gespecialiseerde rechtstakken, zoals het vervoersrecht.

De vraag rijst evenwel of een samenwerking tussen inspectiediensten, 
zoals deze thans bestaat, volstaat om een efficiënte en daarmee effectieve 
fraudebestrijding mogelijk te maken. Er werden reeds pogingen ondernomen 
in de jaren zeventig om de inspectiediensten effectief samen te voegen; doch 
tot op heden zonder resultaat.

De vraag is ook maar of een samenvoeging van de inspectiediensten tot één 
eengemaakte sociale-inspectiedienst een beter resultaat zou opleveren op het 
vlak van de sociale fraudebestrijding en handhaving van de sociale wetgeving. 
Hoogst waarschijnlijk zouden binnen deze dienst onderscheiden afdelingen 
bestaan met elk hun bevoegdheden. Ten dele is dit wellicht ook vanuit juridisch 
oogpunt wenselijk. Zoals werd opgeworpen door de Nationale Arbeidsraad in 
zijn advies betreffende de eenmaking van de sociale-inspectiediensten door de 
wet van 5 januari 1976, legt het door België geratificeerde IAO-verdrag nr. 81 
de verplichting op aan de staten om te voorzien in een inspectie van de arbeid 
die ten dele als taak heeft de werknemers te beschermen.91 Deze taak, zou, 
zoals de Nationale Arbeidsraad opmerkt, mogelijk onder druk kunnen komen 

(91)  Art. 3 IAO-verdrag nr. 81.
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te staan wanneer dezelfde inspectiedienst ook de uitkeringsgerechtigden 
controleert. Hoe dan ook moet vastgesteld worden dat het sociaal recht 
uitgebreid en complex is geworden, derwijze dat een zekere specialisatie 
binnen deze rechtstak zich opdringt. Dit zou zich in de praktijk inderdaad 
wellicht vertalen in onderscheiden afdelingen binnen de ééngemaakte sociale-
inspectiedienst. Men moet zich er overigens ook voor hoeden om niet uit 
het oog te verliezen dat behalve fraudebestrijding, de inspectiediensten een 
belangrijke taak hebben om de naleving en correcte toepassing van de sociale 
wetgeving te bevorderen via begeleiding van de betrokken rechtsonderhorigen.

Daarmee mag o.i. evenwel het kind niet met het badwater worden weggegooid. 
De reeds aangehaalde complexiteit van het sociaal recht, alsook de complexiteit 
van frauduleuze constructies waarbij steeds vaker gebruik gemaakt wordt 
van constructies via het buitenland, postbusvennootschappen, uitgebreide 
aannemingsketens, schijnzelfstandigheid, valsheid in geschriften, enz., vereist 
dat een fraudeconstructie multidisciplinair aangepakt kan worden. Wanneer 
men een constructie met detacheringsfraude en schijnzelfstandigheid wenst 
te ontmantelen zou het in het ene geval het meest aangewezen kunnen zijn 
om dit te doen via de vaststelling van inbreuken op het arbeidsrecht (bv. 
doordat er bindende A1-attesten werden afgeleverd), terwijl in het andere 
geval het mogelijk aangewezen is om eerder te focussen op de verplichtingen 
op het vlak van sociale zekerheid. De efficiënte aanpak van complexere en 
grotere fraudeconstructies vergt o.i. een multidisciplinaire dienst, een soort 
gerechtelijke sociale inspectie of bijzondere sociale inspectie, waarbij aan de 
inspecteurs zelfs bij voorkeur de hoedanigheid gegeven wordt van officier van 
gerechtelijke politie, zoals overigens is voorzien in het Sociaal Strafwetboek. 
Naar het voorbeeld van de Wet van 5 januari 1976 zou deze Bijzondere Sociale 
Inspectie kunnen ondergebracht worden in een afzonderlijke Rijksdienst die 
onder de gemeenschappelijke voogdij staat van de Minister van Sociale Zaken 
en de Minister van Werk.
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Ook zouden de bestaande sociale-inspectiediensten kunnen behouden blijven 
en waken over de correcte naleving van de sociale wetgeving en daarbij zowel 
preventief als repressief optreden in het kader van eenvoudigere inbreuken.92

(92)  In dit kader kan gewezen worden op een officieus experiment dat een aantal jaren geleden 
opgestart werd door de inspecteur-directiehoofd van het Toezicht op de Sociale Wetten te Kortrijk 
en waarbij twee sociaal inspecteurs vrijgesteld werden van deelname aan de “gewone” toezichts- en 
controleopdrachten van hun dienst, teneinde zich voltijds bezig te houden met “diepteonderzoek” 
in complexe dossiers van sociale fraude (voornamelijk niet-gedeclareerde overuren), uiteraard 
binnen de materiële bevoegdheid van de dienst waartoe zij behoorden. Samenwerking met andere 
inspectiediensten bleef derhalve noodzakelijk, maar deze samenwerking verliep zeer efficiënt 
aangezien de andere inspectiediensten op een gedetailleerde wijze en doelgericht bevraagd 
konden worden. Zo werd er nauw samengewerkt met de thans opgeheven Sociale Inspectie West-
Vlaanderen, waar steeds dezelfde inspecteur, zelf belast met “diepteonderzoek”, als aanspreekpunt 
optrad.
Het experiment, dat tot heden nog steeds loopt, werd door meerdere lokale actoren van de strijd 
tegen de sociale fraude positief beoordeeld. Zo wordt de werkwijze thans ook reeds gevolgd bij het 
Toezicht op de Sociale Wetten te Roeselare en Brugge; zij het dat er in de schoot van deze diensten, 
nog geen speciale cel opgericht werd.
Goede afspraken met de vervolgende instantie (het arbeidsauditoraat) bleken evenwel bijkomend 
onontbeerlijk, aangezien het door de inspecteurs als onbillijk ervaren werd dat, na het door hen 
succesvol afsluiten van het onderzoek in een complex dossier, geen stafvervolging ingesteld werd.
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