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In internationaal onderzoek wordt België vaak gerangschikt bij de koplopers 
op het vlak van zwartwerk en sociale fraude.1 Beide fenomenen leiden tot 
een daling van de middelen die beschikbaar zijn voor de financiering van 
de sociale zekerheid, tot concurrentievervalsing tussen werkgevers en tot 
bestaansonzekerheid van werknemers. Op termijn kunnen zij het ‘sociaal 
contract’ in gevaar brengen. Het is bijgevolg belangrijk dat openbare diensten, 
met name de sociale inspectiediensten, voldoende gewapend zijn om deze 
fenomenen te bestrijden. Om historische redenen kent ons land niet één 
polyvalente dienst voor de opsporing van sociale fraude, maar verschillende 
diensten die belast zijn met de uitoefening van het toezicht op de naleving van 
de sociale wetten in de hen toevertrouwde domeinen.

Sinds het begin van de jaren negentig, uiten politici openlijk de wens – die 
soms concreet effect sorteerde – om de samenwerking tussen die diensten 
te versterken of zelfs één enkele sociale inspectie op te richten om de strijd 
tegen de sociale fraude doeltreffender te maken. Zo werd in 1993 een eerste 
samenwerkingsprotocol gesloten om de strijd tegen de arbeid van illegaal op 
het Belgische grondgebied verblijvende personen te versterken. De regering 
wilde de sociale fraude werkelijk te lijf gaan. Tien jaar later werden nieuwe 
organen belast met coördinatieopdrachten: enerzijds de Federale Raad 
voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en, anderzijds, 

(1)  Zie bv. J. Pacolet en A. Marchal (eds.), Zwartwerk en fraude: een bedreiging voor de 
verzorgingsstaat in België en Europa, BTSZ, 2003, nr. 3, pp. 683-1047; F. Schneider, The influence 
of the economic crisis on the underground economy in Germany and the other OECD-countries in 
2010: a (further) increase, Linz, Johannes Kepler University, 2010, www.econ.jku.at/members/
Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcOECD2010.pdf, 10 p.; F. Schneider, The 
shadow economy and shadow economy labour force: what do we (not) know?, Bonn, Institute for 
the Study of Labor (IZA), discussion paper n° 5769, 2011, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1867038, 66 p.
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de arrondissementscellen, voorgezeten door de arbeidsauditeurs.2 In 2006 
verving een nieuwe wet de federale raad door de Sociale Inlichtingen- en 
Opsporingsdienst (SIOD), waarvan de rol werd versterkt.3 Het doel van die 
hervormingen bestond erin de taken beter te verdelen en de samenwerking te 
bevorderen zowel tussen de verschillende sociale-inspectiediensten onderling, 
als tussen de sociale inspectiediensten en de arbeidsauditoraten. 

De versterking van die samenwerking heeft belangrijke gevolgen gehad voor 
de werking en organisatiecultuur van de betrokken instellingen. Dankzij een 
uitbreiding van hun personeelsbestand konden de arbeidsauditoraten zich 
beter focussen op hun strafrechtelijke opdrachten. De sociale-inspectiediensten 
moeten steeds meer onderzoeken uitvoeren op vraag van de arbeidsauditoraten, 
als gevolg van de samenwerkingsprotocollen en hun aanwezigheid in de 
arrondissementscellen. Maar zoals het arbeidsauditoraat zich nog onderscheidt 
van het openbaar ministerie dat de klassieke misdrijven vervolgt, behield ook 
elke sociale-inspectiedienst een eigen arbeidscultuur.

Sinds 1 juli 2017, is de algemene directie Sociale Inspectie van de Federale 
Overheidsdienst Sociale zekerheid geïntegreerd in de inspectiediensten van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).4 Die opslorping zal worden gevolgd 
door een gelijkaardige transfer van inspectiediensten van de FOD Sociale 
Zekerheid naar het RSVZ, wat het sociale statuut van de zelfstandigen betreft.5 
De overgang van een ‘ministerie’ naar een socialezekerheidsinstelling met een 
paritair samengesteld beheerscomité kan een belangrijke invloed hebben op de 
werking van de betrokken diensten.

Het voorliggende dossier bevat de akten van een studienamiddag, gewijd aan 
de herschikking van de sociale-inspectiediensten en georganiseerd op 19 mei 

(2)  Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale 
arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen, B.S., 10 
juni 2003, opgeheven bij Programmawet (I) 27 december 2006.
(3)  Art. 309-327 Programmawet (I) 27 december 2006, B.S., 28 december 2006. Sindsdien 
zijn de bepalingen met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de 
arrondissementscellen opgenomen in het Sociaal Strafwetboek (art. 3-15).
(4)  KB 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.
(5)  Actieplan 2018 tegen sociale fraude en sociale dumping, actie nr. 46, p. 37,  
www.philippedebacker.be/sites/default/files/Actieplan%20Soc%20Fraudebestrijding.pdf.
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2017 door het Centre de recherches criminologiques et het Centre de droit 
public, beide van de Université libre de Bruxelles en de Vakgroep Publiekrecht 
van de Vrije Universiteit Brussel.6 In de eerste bijdrage onderwerpt Kim 
Loyens de hervorming aan een kritische analyse en onderstreept zij, vanuit 
een organisatiesociologische benadering, de voorwaarden voor het welslagen 
ervan. In de tweede bijdrage overlopen Kristof Salomez en Jan-Pieter Bogaert 
eerst de belangrijke juridische problemen die voortvloeien uit de versnippering 
van de sociale-inspectiediensten. Zij onderzoeken vervolgens of de hervorming 
daarvoor een geschikte remedie is. In het verlengde van beide complementaire 
bijdragen formuleert Fabienne Kéfer enige concluderende beschouwingen.

De auteurs van de drie voorliggende bijdragen hebben hun voordeel kunnen 
doen met de gedachtewisseling tijdens het panelgesprek en het debat met het 
publiek. Verschillende betrokken actoren hebben bij die gelegenheid hun 
zienswijze te kennen gegeven over de opportuniteit van de hervorming en 
de voorwaarden voor het welslagen ervan: Karel Deridder, directeur-generaal 
van de inspectiediensten van de RSZ; Christophe Hanon, arbeidsauditeur 
van Waals-Brabant; Jean-Claude Heirman, gewezen directeur-generaal van 
de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, thans directeur-generaal 
van de juridische diensten van de RSZ; Bruno Lietaert, raadsheer in het 
Arbeidshof Gent en Nadine Meunier, substituut-generaal in het auditoraat 
generaal Brussel.

(6)  Die studienamiddag werd georganiseerd door de auteurs van het voorliggende woord vooraf, 
in samenwerking met Charles-Eric Clesse, docent aan de ULB en arbeidsauditeur Henegouwen, en 
Pierre Van der Vorst, em. prof. aan de ULB et ere-administrateur-generaal van de RSZ.
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