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TWINTIG JAAR LATER...
1981-1985 / 2001-2005

(VOORWOORD)

‘‘Vous croyez que le droit n’a qu’à paraître
et qu’il obtient tout sur sa bonne mine ?’’
Jean Anouilh, Becket ou l’honneur de Dieu

DOOR PIERRE VANDERVORST

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Aan Jackie Van Damme, trouwe, gewaardeerde Sherpa van het basiskamp naar het kamp van de
laatste touwgroep.

1. DE “DROOM” BINNEN HANDBEREIK …

Het Sociaal Strafrecht, “het belangrijke sociaal strafrecht” (1) was voor mij
gedurende lange tijd een metgezel maar tevens een stoorzender in mijn leven. Het
was het onderwerp van een van mijn eerste drie cursussen aan de universiteit en
het is het thema van de laatste cursus die werden behouden in weerwil van de
storm van managerfuncties. Ik dank hieraan twee ontmoetingen vanuit het hart en
twee wendingen in mijn familiaal leven! Het was mij dierbaarder dan verstandig
was, en ik gaf het beste van mezelf op twee sleutelmomenten van de collectieve
bespiegeling die eraan gewijd was: enerzijds tijdens de werkzaamheden van

(1) Van Ommeslaghe, P., La vie quotidienne dans l’entreprise et le droit pénal: pratiques tolérées,
pratiques interdites, in Le risque pénal dans la gestion des entreprises, Université de Liège, Commis-
sion Droit et Vie des Affaires, XLIste seminarie, 24-26 januari 1991, Brussel, Story Scientia,
p. 53, 1992.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2007

de zogenaamde Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid (2), meer bepaald in de

(2) Het betreft de “Koninklijke Commissie ter voorbereiding van de codificering, de harmonisering
en de vereenvoudiging van de sociale zekerheid in het kader van de algemene hervorming van die
wetgeving”, die ingevoerd werd door de wet van 23 juli 1980. De Commissie ging in 1981 effectief
van start en de Regering vroeg om de werkzaamheden in maart 1985 te beëindigen. Het voor-
ontwerp van het wetboek van de sociale zekerheid, dat werd ingediend door het voorzitterschap
(Voorzitter, Ondervoorzitter) evenals het eindverslag hebben het voorwerp uitgemaakt van par-
lementaire stukken (Doc. van de Wetgevende vergaderingen, zitting 1984-1985, Kamer, nr. 1352 –
Deel I en Deel III – en Senaat, nr. 953 – Deel I en Deel III) van 29 augustus 1985. De totaliteit van de
werkzaamheden, met inbegrip van de memorie van toelichting kan bij de NAR geraadpleegd wor-
den. In het voorontwerp vormt Boek Een (Algemeen Deel), titel VII (Toezicht en sancties) op zich
een aanzet tot codificering van het sociaal strafrecht op dat ogenblik. Wat dit betreft, kan verwezen
worden naar mijn verslag Le nouveau droit pénal social (Doc. expert 85/4, Brussel, 1985). Omtrent
de werkzaamheden van deze Commissie: zie bijvoorbeeld Deleeck, H., Dillemans, R., Persyn,
C., Pieters, D., Simoens, D., Van Buggenhout, B., Van Eeckhoutte, W. en Van Langendonck, J.,
Koninklijke commissie sociale zekerheid, Tekst Voorontwerp en referaten studie-dag, Antwerpen,
Kluwer rechtswetenschappen (Reeks sociaal recht, nr. 29), 1986; Mathieu, R., De Koninklijke Com-
missie en het voorontwerp van Wetboek van Sociale Zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, 1987, pp. 3-51; Magrez, M., Les plans de réforme du droit de la sécurité sociale, in Cent
ans de droit social belge – Honderd jaar Belgisch sociaal recht, Brussel, Bruylant, 3e uitg., 1992,
pp. 506-512 en meer in het bijzonder, voor wat het sociaal strafrecht aangaat, Vandervorst, P., Les
grandes étapes du droit pénal social belge, in Cent ans de droit social belge – Honderd jaar Belgisch
sociaal recht, op. cit., pp. 569-606. Ook al werd het voorontwerp van het wetboek in zijn geheel
nooit besproken binnen de Regering of in het Parlement, wegens een gebrek aan interesse en onvol-
doende politieke bereidwilligheid, het vormde de inspiratie tot en de voorafschaduwing van vele her-
vormingen die het vooruit heeft kunnen helpen, waaronder de belangrijke vernieuwing van de
oprichting en de organisatie, krachtens de wet van 15 januari 1990, van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (voor de andere hieruit voortvloeiende bijdragen, zie mijn bespreking betreffende
de 6e uitg. van het werk van Denis, P., Droit de la sécurité sociale, Journal des tribunaux, 1993,
pp. 658-659). Daar het gaat om het sociaal strafrecht, moet er, naast het strafrechtelijk instrument
van de wet op de Kruispuntbank, waarop de werkzaamheden van de subcommissie nr. 3 in bijzon-
dere mate hun stempel hebben gedrukt, gewezen worden op de wet van 22 december 1989 (pro-
grammawet) die binnen het sociaal strafrecht grondig de inhoud en de plaats heeft herzien van de
wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie, en die tezelfdertijd in technische zin alle
betrokken sociale wetten wijzigde om deze in overeenstemming te brengen met de herziening. Er
moet ook gewezen worden op de langverwachte wijziging van artikel 155 van het Gerechtelijk Wet-
boek (zie wat dit betreft Meunier, N., Article 155 du Code judiciaire. Efficacité de l’action du Mi-
nistère public, in Espace judiciaire et social européen, Handelingen van het Colloquium van 5 en 6
november 2001, onder leiding van Georges de Leval en Joël Hubin, Brussel, Larcier, 2003, pp. 157-
163) evenals op de toekenning van de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie aan de
arbeidsauditeurs door de wet van 3 augustus 1992 en ten slotte, wat een toevoeging, ook al liet die
op zich wachten, het oprichten van de correctionele kamers op sociaalrechtelijk vlak – iets dat ik zo
hard verdedigd heb, tegen de stroom in – door een wet van 3 december 2006 (zonder in het
Regeringsvoorontwerp van de huidige Minister van Justitie, gebaseerd op het voorontwerp van de
Commissie, de oprichting te vergeten van een “adviesraad voor het sociaal strafrecht” – zie de uiteen-
zettingen van de Minister in zijn inleidende toespraak –, “hoeder van het wetboek” voor wat de con-
cordantie, de coherentie aangaat, die vooral aansloot bij de bekommernis van de auteurs van het
voorontwerp van het wetboek van de sociale zekerheid toen ze hun “Commissarissen van het Par-
lement voor de Sociale Zekerheid” een tweede originele opdracht van precies “legistieke” aard toe-
vertrouwden, een soort “Planbureau van het socialezekerheidsrecht” te worden, om te zorgen voor
de bestendigheid van de inspanningen die ernaar streven orde te scheppen in het domein in kwestie;
zie wat dit betreft, mijn bijdrage tot de bundel aangeboden aan Velu, J., Présence du droit public et
des droits de l’homme, vol. I, Brussel, Bruylant, 1992, pp. 533-546, in het bijzonder op pp. 538-539
en mijn Doc. Experts nr. 85/2 van maart 1985, L’‘ombudsman’ ou le Commissaire du Parlement pour
la sécurité sociale, bijdrage voor titel VI van het eerste boek van het ontwerp van het wetboek van
de sociale zekerheid, administratieve organisatie).
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subcommissie nr. 3 “Controle en sancties”, waarvan ik de voorzitter was (3) en
anderzijds tijdens deze van de Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht (4), die op een voortreffelijke manier geleid werd door Fabienne Kéfer. Ik
heb hiervoor aan de Minister van Werk de strategische beginoriëntaties kunnen sug-
gereren. Na een eerste moeilijke, gevaarlijke, onbevredigende rit zien De drie Mus-
ketiers (De Voorzitter, de Ondervoorzitter, het secretariaat … naast de eerste com-
missie) en hun handlangers, “helden” die afgedaald zijn “in de afgrond van de
sociale zekerheid” (5), er moe uit, zo niet verslagen en in tranen, de last dragend
van het ontwerp van codificering; twee van hen doken nochtans Vingt ans après
weer op om samen met anderen nieuwe avonturen te beleven, een nieuwe opstand
(‘‘Fronde’’) te lanceren, om opnieuw datgene in vraag te stellen wat ik ons criminol-
ogisch gestamel of de criminele Bolero heb genoemd (6), te weten onze structurele
onbekwaamheid om uit de dagelijkse gewone gang te komen, om de kunst van het
bestraffen een andere gedaante te geven, om ervoor te zorgen dat “de indruk dat we
in een vicieuze cirkel zitten” niet langer de overhand heeft (7).

Het is de bedoeling van deze uitgave van het Tijdschrift om een eerste indruk te
geven van het voorontwerp van het sociaal strafwetboek van de Commissie Her-
vorming, zoals dit voorgesteld werd tijdens de studiedag van 20 april 2006 om
onmiddellijk hierop volgend (8) het circuit van de uitvoerende en de wetgevende
macht te volgen en te worden afgesloten door de indiening in de Kamer van

(3) Zie Le nouveau droit pénal social, op. cit. Zie ook in het bijzonder mijn Rapport préparatoire
concernant l’harmonisation des sanctions administratives et pénales (Not. 82 -2 van 8 juni 1982)
met het oog op de algemene discussie omtrent de plaats en de vorm die het sociaal strafrecht moet
in- en aannemen in het toekomstige wetboek van de sociale zekerheid, 46 p. en mijn Rapport
« intérimaire » sur l’état d’avancement des travaux de la sous-commission n° 3 et ses principales
orientations provisoires (Not. s.c. nr. 3-82-9 van nov. 1982), 32 p.
(4) Een commissie die officieel opgericht werd bij KB van 19 juli 2001 (B.S. van 28 juli). De voor-
bereiding voor de organisatie ervan, waaronder de keuze aangaande de politieke actielijnen, vond
plaats in 2000 zodat deze van 2001 tot 2005 kon functioneren, precies “Twintig jaar na …” de Konink-
lijke Commissie.
(5) Zie de titel van het artikel van Marcel Bauwens in Le Soir van 24 december 1980, Des héros dans
le gouffre de la sécurité sociale.
(6) Zie Les objectifs de la sanction pénale, als eerbetoon aan Lucien Slachmuylder, Brussel, Bruylant
(coll. Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil), 1989, mijn voorwoord, pp. 9-15.
(7) Ibid., p. 12, noot 21. Voor een recentere verwijzing, in een productie die alsmaar werd verrijkt,
zie Casadamont, G. en Poncela, P., Il n’y a pas de peine juste, Parijs, Odile Jacob, 2004.
De vraagstelling, de vraagstellingen blijven in ieder geval overeind, te oordelen naar de aankondiging
van het internationale colloquium “Le pénal aujourd’hui: pérennité ou mutations”, dat in Canada
georganiseerd zal worden op 5, 6 en 7 december eerstkomend door de “Equipe de Recherche sur la
Pénalité du Centre International de Criminologie Comparée” van de Universiteit van Montreal.
(8) Het werd inderdaad in eerste lezing goedgekeurd door de Regering en de Ministerraad van 21
april 2006 en heeft het voorwerp uitgemaakt van een advies van de Raad van State op 15 juni 2006
(40.352/1) en van een advies van de Nationale Arbeidsraad van 18 juli 2006 (nr. 1.562).
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Volksvertegenwoordigers voor het einde van de huidige legislatuur (9). De grondige 
analyse van de herwerkte versie na het advies van de Nationale Arbeidsraad, het
advies van de Raad van State en de laatste arbitrages tussen de kabinetten onderling
zouden aanleiding moeten geven tot een belangrijk colloquium en, laat ons hopen,
tot een tweede speciale uitgave van het Tijdschrift, verrijkt met commentaar, nota’s
en aantekeningen vooraleer zij toepasbaar wordt gemaakt.

In ieder geval bestaat de indruk dat het hoogtepunt bijna bereikt is, dat de “droom”
binnen handbereik ligt, met name een codificering van dit rechtsdomein na een ein-
deloze, beproefde tocht, na een beklimming die duizend keer door tegenwind werd
opgehouden, maar misschien is het niet onbelangrijk om te herinneren aan enkele
grenspalen of tussenkampen. Ook is er de indruk dat wij aan de vooravond staan
van een uitzonderlijke “convergentie in het domein van het sociaal strafrecht”,
waarvan het spijtig en onvergeeflijk zou zijn deze kans niet te grijpen.

2. DE GEARCEERDE TIJDSLIJN

De chronologie is allereerst deze van de inspanningen, van de pogingen tot orde-
ning, harmonisering, coördinatie, vereenvoudiging van de strafrechtelijke onder-
steuning van de wetten en reglementeringen die het sociaal recht vormen.

Als ik mij bij de hoofdzaak wil houden en me wil beperken tot het strafrechtelijke
(10), is alles begonnen zeventig jaar voor de toespraken en uiteenzettingen die men
gaat lezen, in 1936, vijftig jaar na de lancering van het sociaal recht, wanneer de
discipline niet meer ontsnapt aan de veranderlijkheid, aan het empirisme, de ver-

(9) De Ministerraad van 1 maart heeft immers beslist (Notificatie Punt 17) dat het voorontwerp dat
op zijn agenda stond, ter ondertekening voorgelegd kon worden aan het staatshoofd. Het ontwerp
van wet tot invoering van het sociaal strafwetboek (sic, hetgeen op zijn minst een onduidelijke for-
mule is, die zeker commentaar zal losweken) maakt het voorwerp uit van de Parl. St., Kamer,
nr. 51K3059001 van 30.03.2007, zitting 2006-2007. Het voorontwerp van de Commissie voor de her-
vorming werd wat dit betreft gepubliceerd voor rekening van de FOD Justitie door de Uitgeverij
Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2006, onder de titel Commission de réforme du droit pénal social –
Commissie voor de hervorming sociaal strafrecht, Rapport des travaux 2001-2005 / Verslag van
de werkzaamheden 2001-2005, 454 p. Bij het document wordt, en dat is ietwat merkwaardig, een
document gevoegd waarin wordt gesproken over een aspect van de bevoegdheden van de sociaal
inspecteurs, over “dissidente meningen” die uiteengezet werden buiten het kader van het commen-
taar op de werkzaamheden en die uitgaan van bepaalde academische leden die er niet of nauwelijks
hebben aan meegewerkt, zij het dan maar om deze te bepleiten (pp. 447-454).
(10) Er werden ook belangrijke inspanningen geleverd in domeinen die niet van strafrechtelijke aard
zijn, maar niettemin verband houden met het strafrechtelijke, zoals dat van de sociale documenten
waarin, vanaf 1951 (zie de wet van 26 januari 1951 betreffende de vereenvoudiging der documenten
waarvan het bijhouden door de sociale wetgeving opgelegd is, vervangen door het KB nr. 5 van
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten), een geharmoniseerd en coherent
mechanisme zal worden ingevoerd dat erop gericht is om, op basis van deze instrumenten (personeels-
register, individuele rekening, aanwezigheidsregister), beter na te gaan of verschillende sociale wetten
nageleefd worden (arbeidstijd, bescherming van het loon, betaling van de bijdragen, enz.).

8

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2007

VOORWOORD-NED.qxp  16/07/2007  16:33  Pagina 8



brokkeling, de overlappingen, de vele gedaanten, de “genetische wanorde” (11),
wanneer het Studiecentrum tot Hervorming van den Staat wordt opgericht, waarvan
de negende commissie zich gaat buigen over de “werking” van de “sociale wetten”,
niet zozeer om de kern ervan te wijzigen maar met als doel in te staan voor de
“vereenvoudiging”, de “coördinatie” ervan, die “zich opdringt (zich opdringen)” en
die “de beheerskosten ervan zou(den) verminderen”, die het veelvuldige tijdverlies
voor de ambtenaren en de betrokkenen “zou(den) wegwerken”, die de inbreuken
waartoe zij aanleiding geven, zou(den) doen verminderen daar zij “te ingewikkeld”
zijn, en waardoor “hun naleving gemakkelijker en met meer zekerheid” en “de con-
trole efficiënter” zou(den) verlopen (12). De idee van een “enige controle” en van
de “oprichting van een centrale instelling belast met het toezicht op de toepassing
van de wetten van de sociale voorzorg” duikt op (13). Een voorontwerp van
gecoördineerde tekst inzake strafrechtelijke sancties in het arbeidsrecht zou
opgesteld geweest zijn, maar er is geen enkel spoor van terug te vinden (14).

*
Op een meer pragmatische benadering moet tot in het jaar 1961 worden gewacht
vooraleer een methodische, gestage beweging voor de uniforme opmaak van
strafrechtelijke normen inzake sociaal recht zich aftekent, onder impuls van de Raad
van State. In een onuitgegeven advies (15) van 24 maart van dit jaar, dat betrekking
heeft op een wetsvoorstel “dat de arbeidsreglementering codificeert”, haalt de Raad
van State, 2e kamer, de problematiek aan van de codificering van het sociaal recht
in zijn geheel (16) en stelt principieel dat – misschien is dit betwistbaar maar
onweerlegbaar vanuit zijn standpunt – de uniformering, “de vereenvoudiging aan de
codifice-ring moet voorafgaan”, onder andere voor wat de controle op de toepassing
van het voorgeschrevene van de teksten alsmede de sancties aangaat (17).

(11) Les grandes étapes du droit pénal social belge, loc. cit., p. 573. Zie tevens mijn Introduction au
droit pénal social (fédéral), Presses universitaires de Bruxelles, 6e uitg., 1987-1988/10, p. 49 en v.
Zie ook voor een recentere evaluatie, Ladrière, G., met de medewerking van Hautier, D., Les con-
damnations d’office en droit pénal social, de toespraak die gehouden werd tijdens de plechtige zit-
ting bij de opening van het gerechtelijk jaar in het Arbeidshof van Bergen op 4 september 2006, JTT,
2006, p. 437 ‘‘La réputation du droit pénal social souffre jusque dans les milieux judiciaires de son
extrême technicité. Compliqué, anachronique, particulier, truffé de pièges, sévère à l’excès, hermé-
tique, telles sont les appréciations parfois émises à son endroit dans les prétoires, pas toujours sans
raison’’.
(12) Les grandes étapes…, loc. cit, p. 574 en noot 18.
(13) Het Verslag van de Kamercommissie, voorgelegd door de heer Heyman, betreffende de begro-
ting van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg voor het dienstjaar 1936, wijst erop dat “het
wenselijk zou zijn dat de Inspectie die verbonden is aan de dienst sociale wetten, samengevoegd zou
worden in een geheel”, ibid., p. 575, noot 19.
(14) Ibid., noot 21. Inzake het ontwerp Velge van 1938 van een “toekomstig wetboek van de sociale
wetgeving” in zeven boeken handelend over het sociaal recht in zijn geheel en waarvan het vijfde
boek gewijd moest zijn aan de controles en de straffen, zie noot 22. Omtrent de bekommernissen
van hetzelfde type doorheen de parlementaire werkzaamheden, zie p. 576 en noot 24.
(15) Ref. L. 7389/2, 83 p.
(16) Ibid., p. 577 en noot 29.
(17) Ibid., p. 578.
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In 1964-1965 vraagt de Raad van State, naar aanleiding van het advies over de vier
regeringsontwerpen van wet die de wetten van 1964 en 1965 betreffende de
zondagsrust, de arbeidsduur, de arbeidsreglementen en de bescherming van het
loon van de werknemers zullen worden, opnieuw om de wetten op elkaar af te
stemmen en in de eerste plaats te vereenvoudigen en stelt hij voor, “teneinde de for-
mulering van de strafbepalingen in de verschillende sociale wetten gaandeweg te
uniformeren”, om voor elk van deze wetten identieke of bijna identieke teksten aan
te nemen, hetgeen is geschied. Vier sociale wetten van al deze die van belang zijn,
bieden dus voor de eerste keer, weloverwogen en terzelfder tijd, een gehar-
moniseerd strafrechtelijk stelsel aan. Dit stelsel zal voortaan als model dienen, waar-
bij de diensten van de twee grote sociale Ministeries, enerzijds Tewerkstelling en
Arbeid en anderzijds, Sociale Voorzorg of Sociale Zaken, er voor zover mogelijk voor
zorgen, in meer of mindere mate met succes, dat elk ontwerp van nieuwe sociale wet-
geving dezelfde algemene regels of hetzelfde strafrechtelijke schema bevat (18).

De volgende – drieledige – etappe dateert van 1971. Enerzijds neemt het Parlement
de wet aan van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk
in geval van inbreuk op sommige sociale wetten. Deze wet verandert niets aan het
eigenlijke strafrechtelijke instrument inzake sociaal recht, coördineert, harmoniseert
de bestaande strafrechtelijke bepalingen niet, maar biedt op zijn minst het grote
voordeel dat zij een homogeen strafrechtelijk, administratief stelsel heeft opgezet op
het vlak van het arbeidsrecht sensu-lato (in tegenstelling tot hetgeen gebeurt in het
socialezekerheidsrecht) en zo, terloops gezegd, het toenmalige strafrechtelijke ver-
bod om rechtspersonen te sanctioneren, kortsluit. Anderzijds zet de Nationale
Arbeidsraad zich, op vraag van de Minister van Sociale Voorzorg en in het kader van
een studie naar de vereenvoudiging van het socialezekerheidsstelsel voor werknemers,
aan een onderzoek naar de manier waarop de sancties in de ruime zin op elkaar
kunnen worden afgestemd, met inbegrip van de administratieve sancties, en dit
zonder het arbeidsrecht uit te sluiten. Deze werkzaamheden geraken vanaf 1973
definitief in onverschilligheid en laten uiteindelijk slechts een tabel of inventaris van
sancties inzake sociaal recht na (19). We hebben aan hen echter de erfenis te
danken van een systematische algemene bevatting van de studie over de
strafrechtelijke ondersteuning in het sociaal recht (arbeidsrecht in de ruime zin en
socialezekerheidsrecht in de ruime zin). Ten derde bevordert de invoering van de
arbeidsgerechten in dezelfde periode (1970-1971), voor wat de administratieve
sancties betreft, en van een openbaar ministerie gespecialiseerd in sociaal recht,
zowel voor wat de strafrechtelijke als de administratieve sancties aangaat, zonder te
raken aan het reglementair of wettelijk strafrechtelijk instrument, een gespe-
cialiseerde professionele – en dus meer open en verstandige – aanpak.

*

(18) Ibid., p. 579 en noot 42 en Introduction au droit pénal social, op. cit., p. 51-52.
(19) Over deze werkzaamheden, Introduction au droit pénal social, op. cit., p. 53.
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Vervolgens is 1978 vermeldenswaardig, dankzij het KB nr. 15 van 23 oktober 1978,
dat de verjaringstermijn van de strafvordering in het sociaal recht uniformeert door
het terug te brengen tot de verjaringstermijn van de strafvordering in het gemeen-
recht. Er wordt inderdaad naar standaardisering gestreefd maar, en dat is ongetwi-
jfeld veel belangrijker, er bestaat de wil om via deze mini- of microherschikking in
te gaan tegen de geringschattende houding waarmee het sociaal recht, het sociaal
strafrecht nog te vaak wordt bejegend, tegen de bewering volgens dewelke het
sociaal recht samen met het ondersteunende sociaal strafrecht normen zouden
veralgemenen van een andere aard dan de klassieke rechtsnormen, aanleiding
zouden geven tot minder ernstige tekortkomingen, uitdrukking zouden geven aan
regels met een lagere morele waarde. Door ondubbelzinnig uit te vaardigen dat de
verjaringstermijn van de strafvordering in het sociaal strafrecht voortaan dezelfde is
als deze die van kracht is in het gemeenrecht, werd er aangetoond dat er niets van
aan was (20).

*
De volgende stap is deze van de jaren (’80-81), deze van de Koninklijke Commissie
Sociale Zekerheid, waarop ik niet meer terugkom, met inbegrip van de verschil-
lende gevolgen ervan.

*
De jaren negentig trekken in de eerste plaats de aandacht door een van de drie
kaderwetten van 26 juli 1996 (21), deze tot modernisering van de sociale zekerheid
en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, waarvan
het artikel 44 de Koning machtigt om “de wetgeving die de oprichting, de organ-
isatie, de machtiging en de bevoegdheid van de sociale- en arbeidsinspectiediensten
regelt, te wijzigen, teneinde een doeltreffendere werking van deze diensten te waar-
borgen”, en waarvan het artikel 45 het mogelijk maakt om “bij een in Ministerraad
overlegd besluit”, “alle nuttige maatregelen te treffen teneinde te komen tot een
coördinatie, codificatie en vereenvoudiging van de verschillende bepalingen in het
socialezekerheids- en arbeidsrecht die tot doel hebben deze wetgevingen te doen
naleven, inzonderheid de bepalingen die behoren tot het sociaal strafrecht” (sic),
“de burgerlijke en administratieve sancties, met inbegrip van de wet van 30 juni
1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op som-
mige sociale wetten, en de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie”.

(20) Les grandes étappes…, loc. cit., pp. 580-581 waarvan p. 581, noot 45, het recht op antwoord van
de Minister van Tewerkstelling en Arbeid naar aanleiding van kritiek geleverd door een vertegenwoor-
diger van de Middenstand die zich tegen deze maatregel kantte.
(21) B.S. van 1 augustus 1996. Zie ook, als inleiding, de “Note politique sur la Lutte contre le Travail
au noir” (Ministerraad van 6 juni 1996). Deze nota zal, voor de uitwerking van het punt 4.4.4. ervan,
aanleiding geven tot een werkdocument van het Kabinet van Arbeid en Tewerkstelling van 12 maart
1998, dat handelt over de “Verbetering van de strafrechtspleging” en dat bestaat uit een ontwerp van
voorstellen van basisprincipes voor een nieuwe reglementering, de te volgen wetgevingstechniek en
de voorgestelde timing.
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De administratie van Tewerkstelling en Arbeid zal zich toeleggen op het voorberei-
den van een dossier inzake modernisering en harmonisering, dat verder behandeld
zal moeten worden in een interkabinettenwerkgroep, maar er zal geen enkele door
de Regering gevalideerde tekst uit voortvloeien.

*
In feite blijft men zich, geloof ik, de jaren negentig herinneren door wat er op het
einde ervan gerealiseerd werd: ‘‘de Algemene oriëntatienota met betrekking tot de
strijd tegen de illegale arbeid’’ d.d. 26 oktober 1999 (22). Deze nota werd door Lau-
rette Onkelinx, Vice-Eersteminister en Minister van Werkgelegenheid en van Gelijke
Kansen voorgelegd en in de Ministerraad van 29 oktober goedgekeurd. Op zich zou
deze al een analyse verdienen zozeer zou zij wel eens de basis kunnen vormen van
de ultieme inspanning, zou zij onvermijdelijk het fundament kunnen zijn van het
sociaal strafrecht van de 21e eeuw. Zij voert de regeringsverklaring uit doordat zij
aandringt op de ontwikkeling van een actieve sociale staat die nood heeft aan een
duidelijke verhoging van de activiteitsgraad aan de hand van zeven maatregelen,
waarvan de zevende precies bestaat uit de strijd tegen het zwartwerken of de ille-
gale arbeid. Nadat eraan herinnerd wordt wat er verstaan moet worden onder ille-
gale arbeid, in werkelijkheid en conceptueel gezien, wordt in de nota een actieplan
voorgesteld dat uit drie delen bestaat: preventie, actie en repressie, een plan waarin
men alles terugvindt, waaronder de bedoeling om het sociaal strafrecht te hervor-
men (punt 3.6) en de invoering van een commissie die hiermee belast is en waarin
vertegenwoordigers van de universiteiten, van de sociale ministeries, van bepaalde
openbare instellingen van sociale zekerheid, van rechtscolleges en van arbeidsaudi-
toraten verenigd worden. Deze hervorming beoogt het op elkaar afstemmen en het
verduidelijken van de terminologie, het zoveel mogelijk uit de strafrechtelijke sfeer
halen, het vergemakkelijken van het vaststellen van inbreuken en het identificeren
evenals het aansprakelijk stellen van opdrachtgevers, enz.

3. DE HUIDIGE VOORTEKENS

Natuurlijk is het ongepast om in deze inleiding een geannoteerde inventaris op te
maken van alles wat volgens mij de “voorbode” is en kan zijn van de “Graal” binnen
handbereik, wat in het sociaal strafrecht in de richting evolueert of kan evolueren
naar een coherente, evenwichtige, doeltreffende, efficiënte actie ... Een eindwerk
bij het einde van de stage of een eindverhandeling bij het einde van de studies, een
goed syntheseverslag voor een beleidscel, een studiedag om de balans op te maken,
zouden van pas komen en ons ongetwijfeld tonen dat behalve ingeval van een
onvoorspelbare lawine of een storm, de eerste touwgroepen eindelijk uit de nevel
zullen opdoemen. Ik zal mij beperken tot een kort overzicht als “aperitiefje”.

(22) 1999 is tussen haakjes het jaar waarin het gemeen strafrecht uiteindelijk de aansprakelijkheid of
de strafbaarheid van de rechtspersonen aanvaardt, hetgeen het sociaal strafrecht reeds sedert 1971
als verkenner had toegepast (Wet van 4 mei 1999, B.S. van 1 juni 1999).
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De ingrediënten van het dossier dat samengesteld moet worden, blijven vooreerst
van politieke aard. Talrijke andere regeringsnota’s tonen aan dat men het vanaf nu
niet langer kan hebben over een gebrek aan een doordacht strafrechtelijk beleid in
het sociaal recht, ook al is datgene waarover men beschikt nog in embryonale toe-
stand, valt er nog over te discuteren, blijft het aftasten.

Een van die nota’s is de tweede nota, die tevens een grondslag vormt omdat zij bij
de eerste aansluit. Deze draagt de titel “Respect voor sociale solidariteit” en werd
aangenomen door de buitengewone Ministerraad van Gembloux d.d. 16 en 17 janu-
ari 2004, op voordracht van de Ministers van Justitie, Werk en Pensioenen, Sociale
Zaken en Middenstand; zij vermeldt de hoofdlijnen van de strijd tegen de sociale
fraude en de illegale arbeid voor zover deze nog niet of onvoldoende geconcre-
tiseerd werden (23). Die hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld een betere preventie, een
verhoogde controle, een versterking van de inspectiediensten, enz., en nog steeds
de hervorming van het sociaal strafrecht, waarbij aan de ondertussen opgerichte
Commissie voor de hervorming gevraagd werd om een verslag uit te brengen aan-
gaande de vooruitgang van de werkzaamheden ervan.

Anderzijds vermeldt de “Kadernota integrale veiligheid” (119 p.) van 29 maart 2004,
voorgelegd door de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken in
de buitengewone Ministerraad van Brussel op 30 en 31 maart 2004, in punt 2.4.5.
(p. 54) de onderwerpen van het sociaal strafrecht, van de strijd tegen de illegale
arbeid en de sociale fraude. Deze wordt aangevuld door een nota van 30 maart 2004
van de Minister van Justitie, van de Minister van Werk en Pensioenen en van de Minis-
ter van Sociale Zaken, “Pour une politique effective en matière de lutte contre le
travail illégal et la fraude sociale” (24), een nota die voor de eerste keer officieel een
interministerieel beleid vastlegt omtrent deze concrete strijd door zes categorieën
aan te nemen van strafbare feiten die het waard zijn om bij voorrang verwezen te
worden naar de correctionele rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan het feit dat
men in het bijzonder aandacht moet blijven hebben voor “elke georganiseerde
fraude die de basis zelf van de sociale zekerheid van de werknemers aantast en op
ernstige wijze tornt aan de financiering van het systeem”. In deze beleidsnota wordt
nogmaals de belangstelling herhaald voor “een progressieve hervorming van het sociaal
strafrecht”, die de invoering omvat van een verruimde burgerlijke vordering voor de
arbeidsauditeurs, het oprichten van gespecialiseerde correctionele kamers bij de behan-
deling van sociale inbreuken en het aannemen van een sociaal strafrechtboek.

*
In de onmiddellijke nasleep hiervan en zonder hun ontstaansgeschiedenis, hun onder-
linge verbanden opnieuw uiteen te kunnen zetten, zullen verschillende wetgevende

(23) De inhoudsopgave van deze nota van 49 p. getuigt van een globale en geïntegreerde aanpak.
(24) Andere Ministerraden zouden zeker ook aangehaald mogen worden (de begrotingscontrole van
oktober 2005 bijvoorbeeld waarin de kwestie van de strijd tegen de fraude in het domein van de
sociale uitkeringen aan de orde gesteld wordt, de Raad van 28 september 2005 bijvoorbeeld, voor
het in herinnering brengen van de krachtlijnen, enz.), maar de klemtoon werd gelegd op deze tijdens
dewelke op een eerder uitzonderlijke manier een gedachtewisseling en gestructureerde voorstellen
werden voorgelegd. 13
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maatregelen voorgesteld en gestemd worden, waaronder (25) deze:
� van de wet van 3 mei 2003 (26) houdende oprichting van de Federale Raad voor

de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude (de zogenaamde “Colutril”),
het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen (27), een wet die
gecorrigeerd werd (28) door titel XII van de programmawet van 27 december
2006 (29), artikelen 309 tot 327, tot oprichting van de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst inzake de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid (de
zogenaamde “SIOD”), die samengesteld is uit de Algemene Raad van de Partners
en het Federaal Aansturingsbureau en de Partnerschapscommissie, terwijl de offi-
ciële bekrachtiging van de arrondissementscellen herhaald wordt;

� van de wet van 20 juli 2006 (30) houdende diverse bepalingen die, onder titel XIII
(Werk), hoofdstuk IV, artikelen 251 tot 265 heeft, door anticipatief elementen te
ontlenen aan het voorontwerp van het wetboek, verschillende wijzigingen aange-

(25) Ik heb enkel het belangrijkste naar voren gebracht van hetgeen raakt aan het sociaal strafrecht
en aan de relevante veranderingen die verband houden met de hervorming of met de inspanningen
tot codificering, maar bij een meer gedetailleerd onderzoek moet andere documentatie gevoegd wor-
den, a fortiori van exhaustieve aard, waaronder bijvoorbeeld de wet van 10 augustus 2005 tot wijzi-
ging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en
mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (B.S. van 2 september 2005; zie wat dit
onderwerp betreft “De l’abolition de l’esclavage, en passant par le droit pénal social, à la traite des
êtres humains”, een toespraak die gehouden werd tijdens de opening van het gerechtelijk jaar in het
Arbeidshof van Bergen op 1 september 2006, JTT, 2006, pp. 417-421 en La politique belge en
matière de traite des êtres humains. Etat des lieux, évaluation et options futures / Mensenhandel-
beleid in België: Status questionis, evaluatie en toekomstopties, verslag voor de Koning Boudewijn-
stichting – hernomen onder de nrs. 1638 en 1637, van Vermeulen, G., Brussel, 2006), of, ander
voorbeeld, de programmawet van 27 december 2006 (B.S. van 28 december 2005) die in titel XIII
(Aard van de arbeidsrelaties), art. 328 tot 343, een poging doet tot de burgerrechtelijke beknotting
van het fenomeen van de schijnzelfstandigen en herinnert aan het afwijzen van een sociale zekerheid
“à la carte”.
(26) B.S. van 10 juni 2003, inwerkingtreding 1 juli. Omtrent deze nieuwe organisatie, zie Heirman,
J.-C., Les pouvoirs des inspecteurs sociaux sous contrôle?, in De bijzondere inspectiediensten – Les
services spéciaux d’inspection, Brussel, Politea, 2006, pp. 75-120.
(27) Deze cellen werden in 1993 ingevoerd samen met een administratieve coördinatiestructuur die,
evenwel zonder bijkomende middelen, samen bestuurd wordt door de 4 grote sociale-inspectiedien-
sten (Sociale Inspectie van het Departement van Sociale Zaken, de Inspectie van de Sociale Wetten
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, de Inspectie van de RSZ, de Inspectie van de RVA).
(28) Het falen van de samenwerking tussen de Voorzitster, die aangesteld werd door de Federale
Raad en de Algemene Coördinator, die verantwoordelijk is voor het Federale Comité, ondanks een
zeer goede verstandhouding tussen zij die aan het hoofd staan van de 4 grote sociale-inspectiedien-
sten die hierin betrokken zijn, heeft de aanpassingen versneld. Naar aanleiding hiervan werd de
methodologie die bestaat uit een coördinatie eerder dan een fusie, opnieuw bekrachtigd. De SIOD
als overkoepelend orgaan of “het kruispunt waar de belangrijkste verantwoordelijken van de
betrokken administraties en inspectiediensten, de parketten en de federale politie elkaar ont-
moeten”, geniet een grotere autonomie wat het beleid betreft. Er wordt meer aandacht besteed aan
de basis, aan de arrondissementscellen, die beter begeleid zullen worden en in aanmerking zullen
komen voor een betere technische ondersteuning. De arbeidsauditeurs worden eraan herinnerd dat
zij hun verantwoordelijkheden moeten opnemen door het voorzitterschap van de cellen waar te
nemen en door een collectief proces bij te treden met gemeenschappelijke doelstellingen, waarvoor
een complementariteit nodig is met de administratie. Het zal gemakkelijker zijn om de sectoren te
bereiken die gecontroleerd moeten worden. De communicatie zal performanter zijn, enz.
(29) B.S. van 28 december 2006, inwerkingtreding: 28 december 2006.
(30) B.S. van 28 december 2006, 2e uitg.
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bracht in de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (eigenlijk
de sociale inspecties), zoals de uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden van
de inspecteurs met betrekking tot informatiedragers, meer bepaald wat de infor-
matica en de elektronica betreft, terwijl de rechten van de verdediging beter
beschermd worden door het erkennen van het recht om een beroep in te stellen
bij de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank bij inbeslagneming van infor-
matiedragers, bij verzegeling, enz. (de leertrekkingen uit de rechtspraak van het
Europees Hof van de Rechten van de Mens en van ons Hof van Cassatie worden
opgenomen wat betreft het zwijgrecht en het recht om niet bij te dragen tot zijn
eigen betichting), zoals de mogelijkheid om sommigen van hen te bekleden met
de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie, hulpofficier van de
Procureur des Konings en van de Arbeidsauditeur, en dus, zo kan men toch
hopen, de Procureur des Konings, de Arbeidsauditeur en zelfs de onderzoeks-
rechter de mogelijkheid te geven om te beschikken over specialisten die voor het
uitvoeren van hun taken rechterlijke macht hebben;

� van de wetten van 3 december 2006 betreffende of tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht (31) die enerzijds binnen de recht-
bank van eerste aanleg en het Hof van Beroep, een gespecialiseerde correctionele
kamer creëren (sociale correctionele kamer), die uitsluitend beslist over inbreuken op
het sociaal recht (32) en anderzijds aan de Arbeidsauditeur de mogelijkheid van een
specifieke en verruimde burgerlijke rechtsvordering bieden als alternatief voor de
behandeling van de misdrijven (33), kortom een rechtspraak garanderen die
tegelijkertijd competenter is en meer uit de strafrechtelijke sfeer gehaald wordt.

*

In aansluiting hierop heeft het College van de Procureurs-generaal, dat onder andere
als taak heeft het bepalen en het sturen van het strafrechtelijk beleid van de parket-
ten, zich eindelijk gemanifesteerd in het sociaal recht en dat, op initiatief van de
nieuwe procureur-generaal van Luik die met de materie belast is: twee toespraken
die werden gehouden bij het begin van het gerechtelijk jaar van het Arbeidshof van
Luik waren hieraan gewijd. Deze vonden respectievelijk plaats op 2 september 2005
(“Quelques réflexions sur l’évolution de la politique criminelle dans les matières

(31) B.S. van 18 december 2006, pp 72538-72539 voor de eerste en pp. 72540-72542 voor de
tweede, Advies van de NAR nr. 549 van 9 maart 2006.
(32) Hierbij dient het principe te worden aangestipt van de eenheid van het strafrecht, waarbij
sprake is van een gespecialiseerde aanpak van de zaken van sociaal strafrecht en een adequate oplei-
ding van de magistraten die zitting hebben, die hetzij zich hiernaar schikken, hetzij van de arbeids-
gerechten komen terwijl zij er werkzaam blijven zijn. Zie de korte toelichting die aan deze wet gewijd
werd door Hautier, D., in het JTT van 28 februari 2007, pp. 85-86, onder de titel: “Une première
ébauche de réforme du droit pénal social: la création de chambres spécialisées”.
(33) Daar waar hij strafrechtelijk kon dagvaarden voor de correctionele rechtbank, zal hij voortaan
burgerrechterlijk kunnen dagvaarden voor de arbeidsrechtbank om een juridisch onzekere situatie te
regulariseren, zonder ernaar te moeten streven om een strafrechtelijke sanctie te bekomen en zo
wordt dus gebruik gemaakt van een manier die beter aanvaard zou moeten worden omdat ze niet
“onterend” is, tijdswinst betekent en, een andere nieuwigheid, een rechtsgevolg inhoudt voor alle
betrokken werknemers die door dezelfde werkgever tewerkgesteld worden.
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relevant du droit pénal social”) en op 4 september 2006 (zonder titel maar gewijd
aan de strijd tegen de sociale fraude, het verslag en het voorontwerp van de Com-
missie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, de oprichting van de SIOD,
van de sociale correctionele kamers, het verruimde burgerrechtelijke toepassingsge-
bied van de arbeidsauditeurs).

Tien jaar na de oprichting ervan, “in de lijn van de kadernota integrale zekerheid”,
verspreidt het College trouwens met goedkeuring van de Minister van Justitie, de
“circulaire nr. Col. 3/2007” d.d. 18 januari 2007 “betreffende het strafrechtelijk
beleid van de auditoraten”. Het gaat erom een begin te maken met het zoeken van
een oplossing voor de zeer uiteenlopende niveaus wat de “proactiviteit”, de
motivering, de resultaten betreft in de auditoraten, door een beleid te bepalen dat
zowel toegespitst is op het opsporen van de inbreuken als op de organisatie van de
vervolgingen (enkel de dossiers die betrekking hebben op grote fraude naar de cor-
rectionele rechtbanken verwijzen; de minder belangrijke dossiers naar de dienst
administratieve geldboetes sturen; de betrekkingen met de politiediensten ver-
beteren; de rol van de auditeurs binnen de cellen versterken; een statistiek creëren
die gemeenschappelijk is voor de auditoraten, enz.). Het komt erop aan om, zoals
voor de inspecties trouwens, in voorkomend geval een stimulans te geven om een
bepaalde starheid, die te algemeen is, om een bepaald isolationisme, dat te uitge-
sproken is, om een bepaald individualisme, dat overdreven is en dat leidt tot
schadelijke discrepanties, achter zich te laten. Het is belangrijk om niet langer
obsessioneel in het onvermijdelijke partnership met de sociale administraties een
onduldbare bemoeienis te zien met het sacrosancte besloten jachtterrein van het
gerechtelijke domein.

*
In aansluiting hierop heeft onze Europese roeping van innoverende voorstelindiener
(34) weer kleur gekregen met het project “LIMOSA” dat vanaf 1 april 2007 een elek-

(34) Men zal zich herinneren dat België destijds op sociaal gebied twee originele Europese werkter-
reinen geopperd heeft, die vanuit de politiek wat meer aandacht verdienden: dat van de “Europese
sociale slang” en dat van de “Dertiende Staat” (vandaag zou men het hebben over de “Achtentwintig-
ste Staat”), die zopas, 17 jaar na de lancering ervan, het voorwerp hebben uitgemaakt van een
beperkte offerteaanvraag (bijzonder bestek nr. DG Soc. 1/2007) met het oog op hun heractivering
door een “onderzoeksproject” van 12 maanden “voor het samenstellen van convergentieprincipes
inzake de systemen voor sociale bescherming binnen de eurozone”. Het is de bedoeling om het
huidige compromis van de milde convergentie achter zich te laten zonder het terrein van de sociale
hulp te verwaarlozen (wat deze uitbreiding betreft, zie reeds Busquin, Ph., “De sociale slang en het
Europees programma ter bestrijding van armoede”, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, sept.-
okt.-nov. 1990, pp. 557-566) en door een werkwijze te voorzien die het mogelijk zou maken om
dezelfde doelstelling na te streven wat het fiscale aspect betreft (over de opvatting dat de “Europese
sociale slang” zijn bestaansrecht volledig behoudt, zie mijn algemene conclusies van de “XIXèmes
Journées juridiques” Jean Dabin, Le coeur d’Hybride, Brussel, RSZ, 2e uitg., 2007 – in afwachting van
de publicatie van de Actes bij Bruylant, p. 30; inzake de gedachte dat dit uitgebreid kan worden tot
het fiscaal gebied, zie het pleidooi van het (Franse) Syndicat national unifié des impôts, Pour un ser-
pent fiscal européen. De la concurrence à l’harmonisation, Parijs, Edit. Syllepse, 2005; omtrent de
initiële projecten, zie meer bepaald het speciale nummer van dit tijdschrift dat eraan gewijd is, nr. 12
van december 1990, mijn interview dat afgenomen werd door Jean-Jacqmain in het Bulletin de la
Fondation André Renard, nr. 186 van juli-augustus 1990, pp. 57-61 en, opnieuw in dit tijdschrift,
2002/1, pp. 131-133 evenals pp. 149-158).
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het ganse netwerk dat deze ontwikkeld heeft op basis
van de “loon- en arbeidstijdgegevensbank” van de RSZ, is een ander voorbeeld van deze Belgische
sociale knowhow die realiteit geworden is en een “best practice” bij uitstek vormt (zie mijn studie Le
paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore?, Brussel, Bruylant, 2e uitg., 2004).16
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tronische melding oplegt inzake het bestaan, de aanwezigheid, de aankomst in Bel-
gië voor elke werknemer, zelfstandige of stagiair, die tijdelijk komt werken in het
Koninkrijk (35), behalve indien hij hiervan vrijgesteld is. België is het eerste land
van de Unie waar een dergelijke migratiemelding elektronisch kan gebeuren. De
applicatie die door de RSZ en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
ontwikkeld werd en die geleidelijk moet evolueren naar een uniek loket voor de
buitenlanders die een tijd in België komen werken, is momenteel beschikbaar in 4
talen (Frans, Nederlands, Duits, Engels). Alles wat men hierover moet weten, is
terug te vinden in dit nummer, in de studie die Karel Deridder, Bruno De Pauw en
Benoît Van Braekel hieraan gewijd hebben. Volgens het VBO zelf is het een “belang-
rijke maatregel in de strijd tegen de sociale dumping en de oneerlijke concurren-
tie” (36). Het is de bedoeling om “LIMOSA” voor te stellen aan de Europese Com-
missie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een “pan-Europese” elektronische
sociale dienst; de architectuur van de toepassing is zo opgevat dat een dergelijk ini-
tiatief technisch mogelijk is (37).

*

(35) Zie de voormelde programmawet van 27 december 2006, Titel IV, Sociale zaken, hoofdstuk VIII,
Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, art. 137 tot 167.
(36) Info VBO, nr. 7 van 22 februari 2007, p. 3. Betreffende een analyse van de Europese regle-
mentering en rechtspraak inzake de bepaling van het socialezekerheidsrecht dat van toepassing is bij
een “detachering” van werknemers en zelfstandigen van een lidstaat naar een andere, een analyse die
gebeurde naar aanleiding van het dossier Herbosch Kier omtrent de beperkingen die opgelegd wor-
den door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende de
mogelijkheden van de instellingen van sociale zekerheid van de lidstaten om de naleving van deze
voorwaarden op een effectieve manier te controleren en op te leggen, betreffende de niet doeltref-
fende controlemogelijkheden, kortom betreffende de thematiek van de migratiestromen die binnen
de Unie een eerlijke concurrentie vernietigen, zie Verschueren, H., Sociale zekerheid en detachering
binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch Kiere: een gemiste kans in de strijd tegen grensover-
schrijdende sociale dumping en sociale fraude, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, nr. 3,
2006, pp. 403-449.
(37) In Europa en de Europese Unie zelf zijn initiatieven aan de gang, waar op een of andere manier
rekening mee gehouden moet worden, zoals bijvoorbeeld het aangekondigde voornemen van de
Commissie om tegen april 2007 een voorstel van richtlijn in te dienen dat gericht is op de illegale
tewerkstelling van werknemers uit derde landen, of het Europese project “Wederzijdse opleiding en
bekendmaking. Het Europese netwerk tegen het niet-gemelde werk” (vertaling), dat aanleiding gaf
tot een internationaal colloquium dat plaatsvond te Rome op 27 oktober 2006 en een eindverslag
(178 p.), Synthese van de resultaten van het project en eerste versie van de “Strategische richtlijnen
voor de strijd tegen het werk dat niet gemeld is” (oktober 2006). Het is de bedoeling om een
Europees, transnationaal netwerk te stimuleren van beheerders en beslissingsbevoegde organen
tegen de ondergrondse economie, tegen het werk dat niet aangegeven is “vergeleken met de arbeids-
politiek”, een netwerk dat “als doel heeft het ontwikkelen en het bevorderen van een stabiel systeem
voor de overdracht van kennis en van goede ervaring”, het creëren van een “Europese gemeenschap-
pelijke ruimte voor kennis en coördinatie”, voor het uitwisselen van ervaringen “omtrent de
manieren om het fenomeen te identificeren”, van het werk dat niet aangegeven is in de onder-
grondse economie, omtrent “de kwalitatieve en de kwantitatieve volumes evenals de verschillende
interventiewijzen”. Het radarsysteem van LIMOSA voor de migratie, vermenigvuldigd met 27, zou
een perfecte toepassing zijn van een dergelijke ruimte, wie weet wel de aanzet tot een “Eurosoc”, de
tegenhanger van “Europol”, daar waar het strafrechtelijke sociale een belangrijke vertraging vertoont
bij de internationale uitwisselingen.
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In aansluiting hierop worden managementtools ingevoerd die tegelijkertijd de
intrede behelzen van alle actoren die samen gestalte geven aan de huidige gover-
nance en hun ook de kans zouden moeten geven om een andere werkcultuur aan te
nemen. In overeenstemming met artikel 311 van voornoemde programmawet van
27 december 2006 beschikt de SIOD over een strategisch plan en een operationeel plan
2007, die betrekking hebben op het luik van de fraude bij de afhoudingen of de sociale
bijdragen en, dit is nieuw, op het luik van de fraude bij de sociale uitkeringen (38).

Het is bovendien de ambitie om vanaf 2008 een actieplan van de arrondissements-
cellen (AC’s) op te stellen zodat onder andere de activiteiten gepland kunnen wor-
den, de sterke en de zwakke punten opgespoord kunnen worden en er nagedacht
wordt over de meest geschikte manier om de middelen te gebruiken waarover men
beschikt. Een “Balanced Scorecard”-project (BSC) vervolledigt de reeks die men
voor ogen heeft om, volgens een techniek die in is maar aan het gebruik waarvan
wij nog veel moeten wennen, de prestaties van de support modules te beoordelen.
Er moet nog voor gezorgd worden dat deze tools werkelijk het management onder-
steunen en dat deze niet afglijden naar een nieuwe vorm van “administratieve romp-
slomp”, ook al is deze dan in een ander kleedje gegoten, dat van de nieuwe infor-
matietechnologieën (NICT’s).

*
In aansluiting hierop hinken de onderzoeksactiviteiten niet achterop.
In het kader van zijn programma “Actie ter ondersteuning van de strategische priori-
teiten van de federale overheid” financiert de programmatorische federale overheids-
dienst “Wetenschapsbeleid”, ter ondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid, een
project met als titel “Onderzoek naar een structurele oplossing voor de beeldvorm-
ing van de ondergrondse economie” (39), een project dat toevertrouwd werd aan
het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven,
onder leiding van professor J. Pacolet (40), een project dat doet denken aan het
Europese project waarvan sprake was toen begonnen werd met LIMOSA. De SIOD
volgt aandachtig de uitvoering ervan. De FOD Sociale Zekerheid organiseerde overi-

(38) Een luik waarvoor, naast de belangrijke ervaring en expertise van de RSZ, de tijd gekomen is om
gebruik te maken van gesofisticeerdere methodes voor analyse en tussenkomst, om eerder een
beroep te doen op bijvoorbeeld de risicoanalyse of de “continue” evaluatie / assessment, op “data-
mining” of “datamatching”. Inzake dit aspect van de actie van de SIOD en van een werkgroep die
opgericht werd in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, kan de uitstekende werknota SIOD
van Dubois, V. en Kermarrec, G. d.d. 13 februari 2007 worden geraadpleegd.
(39) Dit project heeft een dubbele doelstelling: het onderzoeken van de mogelijkheden en de voor-
waarden voor het invoeren van een permanent en gestructureerd kwantificeren van de onder-
grondse economie in België; het onderzoeken van de structuur (structuren) die de eerste doelstelling
zou(den) kunnen ondersteunen, in de vorm van een multidisciplinair steunpunt bijvoorbeeld voor de
beeldvorming van de ondergrondse economie en/of een permanente horizontale structuur die wat
dit betreft, de samenwerking organiseert van de betrokken federale en regionale statistische diensten.
(40) Uit de verschillende werken van Professor Pacolet of deze waaraan hij heeft meegewerkt, weze
hier herinnerd aan het speciale nummer dat het Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid heeft
gewijd aan het “Zwartwerk en fraude: een bedreiging voor de verzorginsstaat in België en Europa”,
nr. 3 van 2003 pp. 671-1068, onder zijn leiding en onder leiding van Marchal, A., verslag van een
Belgisch en Europees colloquium dat georganiseerd werd op 28 en 29 april 2003.
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gens in juni een congres gewijd aan de ondergrondse economie in Europa. De 27
lidstaten van de EU presenteerden er hun cijfers en bestrijdingsmethoden om een
gezamenlijke ontledingsstructuur op punt te stellen.

4. VAN DE STEK NAAR DE VRUCHTDRAGENDE BOOM

Het decor is in grote lijnen geschetst, de basiscomponenten werden bijeengebracht,
waaronder een voorontwerp van codificering of een veelbelovende kastanjestek,
die, voor de eerste keer in het sociaal strafrecht, mogelijkerwijs zijn parlementaire
traject kan starten van overweging en goedkeuring, die kan streven naar een statuut
van vruchtdragende boom, ook al staat het vast dat zijn groei zal stoppen tijdens de
federale verkiezingen en de vorming van de nieuwe Regering. De Minister van Justi-
tie op wiens beslissende rol er gewezen moet worden in de vooruitgang en haar
Adjunct-kabinetsdirecteur, die belast is met het dossier, ambachtsman-stuurman die
achter de schermen opereert, hebben in extremis “het goede moment kunnen
kiezen om naar het net te komen” (41), vooraleer de huidige zitting gesloten wordt
voor de grondige hervormingen. Hopelijk heeft men wat dit betreft, tijdens de vol-
gende legislatuur, opnieuw dezelfde “tegenwoordigheid van geest” (41), is men op
dezelfde manier “bezorgd op de overeenstemming tussen de actie en het juiste
moment” (41). Het sociaal strafrecht blijft een strafrecht van het sociaal recht, ik
heb niet de indruk dat het gezwicht is, wel integendeel, voor de sirenes van de
“penalisering van het sociale”, de hypothese die door Philippe Mary (42) weer-
houden werd voor het gebied van de politiek dat de openbare veiligheid bevordert
of voor het ongeplaatst lastig vallen van de ondernemingen zoals deze laatste of de
media het soms ervaren (43); het lijkt me in een eigen vorm zijn doordacht rijpings-

(41) Lamoure, C., Petite philosophie du tennis, Milan Editions, p. 33, 2004.
(42) Zie Mary, Ph., Insécurité et pénalisation du social, Brussel, Labor (coll. Quartier Libre), p. 26
en pp. 27-36, 2003, inzake de “resoluut punitieve wending” die genomen zou zijn door “het straf-
beleid in de loop van het laatste decennium”, in de Verenigde Staten althans, omtrent deze
“aankondiging” van het “invoeren van een nieuwe regering van sociale onzekerheid die erop gericht
is om het gedrag te moduleren van de mannen en de vrouwen die vastzitten in de turbulentie van de
economische deregulering en de omschakeling van de sociale hulp in een springplank die leidt naar
een precaire tewerkstelling” (vertaling), aangaande het feit dat in een dergelijke “liberaal-paternalis-
tische’ voorziening de politie en de gevangenis hun oorspronkelijke rol terugkrijgen: de weerspan-
nige bevolkingsgroepen onderwerpen aan de economische en morele orde die tevoorschijn komt”,
betreffende de uitvinding of de bevordering van een “nieuwe politiek van de precariteit”, zie Wac-
quant, L., Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Marseille, Agone,
2004. Het Belgische sociaal strafrecht lijkt dit scenario niet te moeten volgen ook al houdt men
rekening met de maatregelen die gericht zijn op de sociaal verzekerden, waaronder deze die verband
houden met een activering in de sector van de werkloosheidsverzekering.
(43) Zie bijvoorbeeld L’Echo van 3-5 maart 2007, p. 14, La responsabilité pénale – des entreprises –
explose, door Marlière, L., Trends van 15 februari 2007, pp. 16-20, Viseert Laurette Onkelinx ook uw
bedrijf? ‘Heksenjacht’ op zelfstandigen en bedrijven, door Brockmans, H., Pompen, E. en Mouton, A.
en Trends-Tendances van dezelfde datum en dezelfde auteurs, pp. 12-15, Les entrepreneurs sont-ils
devenus des criminels?”. Zie ook INFORVBO, 15 maart 2007/10, pp. 2-3.
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proces als zijtak van het strafrecht voort te zetten, door aan dit strafrecht, dit is een
recidive, originele perspectieven aan te reiken voor vernieuwing, voor herbronning
die zowel de “escalatie van het eindeloze en het uitzichtloze strafrecht” uitsluit (44)
als de loskoppeling van het “debat omtrent de criminaliteit van het sociale vraag-
punt” (44), zoals dit zich vandaag voordoet (45). Moet uitgediept worden. Moet
besproken worden.

(Vertaling; maart 2007)
__________

(44) Wacquant, L., op.cit., p. 305.
(45) Wat het werkterrein van al hetgeen op stapel staat betreft, kan, denk ik, erop worden gewezen
dat dit samen met het merendeel van de hervormingen “die in het domein van het strafrecht reeds
meer dan een eeuw geleden werden aangenomen” (Mary, Ph., op. cit., p. 86) het “grote” aantal
“negatieve kenmerken” niet deelt (ibid, bij hoogdringendheid invoeren, geen voorafgaandelijke
analyse, enz.), “die zeer dikwijls hebben bijgedragen tot opzienbarende mislukkingen”. Ook zal men
terloops opgemerkt hebben dat er tools voor de kennis van de beoogde criminaliteit ter beschikking
gesteld worden, de wil om substantie te geven of opnieuw te geven aan de preventie, enz.
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OP WEG NAAR EEN SOCIAAL STRAFWETBOEK*

DOOR LAURETTE ONKELINX

Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie

Dames en heren,

Voor u staat een tevreden en trotse minister van Justitie.
Ik ben trots, omdat ik een dag zoals die van vandaag kan inleiden, waarbij we kennis
zullen nemen van voorstellen voor belangrijke vernieuwingen inzake het sociaal
strafrecht.

En ik ben dubbel tevreden, omdat het onweerlegbaar een belangrijke stap is in de
richting van een noodzakelijke hervorming en omdat het niet meer of minder dan
de concrete verwezenlijking is van een politieke beslissing die ik in 1999 als minis-
ter van Werkgelegenheid nam.
Het was immers op 29 oktober 1999 dat de Ministerraad op mijn voorstel een
algemene oriëntatienota goedkeurde inzake de strijd tegen illegale arbeid en in die
nota werd reeds één en ander ontwikkeld over de hervorming van het sociaal
strafrecht.

Op dat moment werd het gebrek aan leesbaarheid en efficiëntie van het sociaal
strafrecht aan de kaak gesteld. De situatie is inmiddels nauwelijks verbeterd, maar
dat komt nog.
Wanneer, vraagt u? Binnenkort.
Het spijt me dat ik zo’n dubbelzinnig antwoord moet geven, maar ik kan nu moeilijk
een precieze timing geven voor de goedkeuring van wijzigingen die dermate funda-
menteel zijn.

Laat ik nu echter enkele jaren teruggaan in de tijd.
De Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht werd reeds op 19 juli
2001 opgericht.
Toen ik dit initiatief voorstelde aan mijn collega’s van Sociale Zaken en Justitie,
drong ik aan op een paritaire samenstelling van de Commissie. Het groot aantal
leden van de Commissie vormde uiteraard wel eens een struikelblok, maar het 

* Inleidende toespraak gehouden op de studiedag ‘‘Op weg naar een sociaal strafwetboek’’ van 20
april 2006 te Brussel.
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verenigen van vertegenwoordigers van de betrokken FOD’s, van de magistratuur,
van de sociale parastatalen en leden van de universitaire wereld en van de balie
maakten een meervoudige benadering mogelijk van de vragen inzake het sociaal
strafrecht.

Het resultaat heeft u nu voor u en dat is voor mij als minister van Justitie een van de
redenen waarom ik vandaag trots ben, aangezien de materie van het sociaal
strafrecht vanaf nu tot de bevoegdheden behoort van de minister van Justitie en ik u
derhalve het resultaat kan voorleggen van de werkzaamheden van de Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht.

Het afgeleverde werk was kwalitatief zeer hoogstaand en ik wil alle leden, onder-
zoekers en experts van de Commissie danken voor hun inzet en hun
doorzettingsvermogen om gezamenlijk tot een gecoördineerd geheel van normen te
komen dat een leesbare, samenhangende en volledige tekst vormt die de rechtszekerheid
zal kunnen verbeteren en de rechtsbeoefenaars bij hun dagelijks werk zal helpen.

Door bij te dragen tot de betere leesbaarheid van de wetteksten heeft de Commissie
actief deelgenomen aan het beleid van toegankelijkheid tot het gerecht waarvoor ik
sedert het begin van de regeerperiode ijver.

De Commissie heeft reeds een tijdje geleden de eerste voorstellen voorgelegd aan
de drie bevoegde ministers. Deze eerste voorstellen kregen concrete vorm in een
wetsontwerp dat momenteel besproken wordt in de Commissie voor de Justitie van
de Kamer. Dit wetsontwerp is inmiddels de wet van 3 december 2006 houdende
diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht geworden, bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2006, en bestaat uit twee delen.
Het eerste deel beoogt het instellen van een gespecialiseerde correctionele kamer
binnen de rechtbank van eerste aanleg, voorgezeten door een rechter die een gespe-
cialiseerde permanente vorming zal krijgen die door de Hoge Raad voor de Justitie
georganiseerd wordt.

Verder zal deze gespecialiseerde correctionele kamer wanneer ze collegiaal is,
samengesteld zijn uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg en van een
rechter van de arbeidsrechtbank.

Deze paritaire samenstelling werd eveneens voorzien op het niveau van het hof van
beroep, waar een raadsheer van het arbeidshof nuttig de zetel zal waarnemen.

Het tweede deel van het wetsontwerp heeft betrekking op artikel 138 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat een nieuwe actie erkend bij het arbeidsauditoraat, tot
regel verheft. Dit wetsontwerp maakt het mogelijk om de rechten daadwerkelijk
jurisdictioneel te beschermen door de uitoefening van de strafvordering te
beperken en door tegelijk de burgerlijke alternatieven te bevoordelen, wanneer die
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nuttiger blijken te zijn en die de belasting van de verschillende jurisdicties terug in
evenwicht brengen, aangezien deze burgerlijke rechtsvordering van het arbeidsaudi-
toraat tot de bevoegdheid zal behoren van de arbeidsgerechten en niet meer tot die
van de rechtbank van eerste aanleg.

De originaliteit en de rijkdom van het nieuwe instrument dat ten dienste van de
auditoraten wordt gesteld, berusten bij het feit dat het over een niet-repressieve
actie gaat, die aangepast is voor regulerende doeleinden, in het geval dat het debat
beter gearbitreerd wordt door een gespecialiseerde rechter, omdat het een open
vraag is, omdat de werkgever misschien goede reden, heeft om een strafrechtelijke
transactie of een bemiddeling te weigeren. Deze actie gebeurt niet alleen in het
exclusieve voordeel van de werknemers, het betreft een actie die de strafvordering
vervangt wanneer dat mogelijk is.

De auditeur stelt zich derhalve niet in de plaats van de werknemers, die in deze pro-
cedure hun eigen rol spelen, aangezien ze uitgenodigd worden om op de zitting te
verschijnen indien ze dat willen.
Dit instrument is verbonden met het depenaliseren van het sociaal strafrecht, waar-
door er initiatieven mogelijk zullen worden die thans niet kunnen.

Met het verdedigen van dit wetsontwerp voor het parlement wil ik de strafvorde-
ring terugschuiven naar de gevallen waarbij dat zeer bijzonder gerechtvaardigd is en
er strafrechtelijke elementen doorslaggevend zijn en wil ik tevens weldoordacht het
strafrechtelijke met het burgerrechtelijke kruisen, wat in feite heel normaal is.

Ik weet dat er in deze zaal talrijke arbeidsauditeurs aanwezig zijn en ik wil hen dan
ook geruststellen inzake hun “twee verschillende petten”. Er wordt u niet gevraagd
om raadsman te worden van de werknemers. Neen, zeker niet, u zult verder zoals nu
uw opdracht met de kenmerkende onafhankelijkheid ervan blijven uitvoeren, maar
morgen zult u genieten van een actie die men collectief kan noemen en die doet
denken aan een “class action”, waarmee het openbaar ministerie een burgerlijke pro-
cedure kan opstarten in naam van een groep personen die geschaad werden, zonder
daarbij hun expliciet akkoord te hebben. Dat resulteert in een aanzienlijk voordeel
voor de privépersoon die benadeeld werd, want hij moet niet meer alleen opdraaien
voor de kosten en alle zorgen die een gerechtelijke procedure meebrengen. Het feit
dat men de bevoegdheid voor een dergelijke actie toevertrouwd aan een gespe-
cialiseerde magistraat maakt het mogelijk te vermijden dat er lichtzinnig procedures
kunnen worden aangespannen, die het gevoel van een vorm van juridische stalking
kunnen geven. Bovendien heeft het openbaar ministerie hierbij geen enkel persoon-
lijk belang, het blijft oordelen over de opportuniteit van de vervolgingen.

Ook wil ik de nadruk leggen op het voordeel dat de ondernemingen kunnen halen
uit deze nieuwe actie. Thans worden immers werkgevers, zowel de natuurlijke als
de rechtspersonen, veroordeeld door de correctionele rechtbanken in zaken waar-
van de inzet in de eerste plaats berust op de appreciatie van een technische vraag
door een magistraat die veel uiteenlopende en algemene zaken behandelt. 25
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De fundamentele doelstelling van het ontwerp is een einde te maken aan deze situaties.
Enerzijds kan de zaak burgerrechtelijk worden geregeld, zonder verdere gevolgen
inzake veroordeling en strafblad en anderzijds kan de beslissing genomen worden
door een terzake gespecialiseerde rechter, wat de risico’s op een rechterlijke dwaling
sterk verminderd.

Dit wetsontwerp, dat geïnspireerd werd door de werkzaamheden van de Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, past tevens binnen de wil van de
regering om het sociaal recht te depenaliseren. De sociale partners (de Nationale
Arbeidsraad heeft op 9 maart 2006 advies nr. 1549 verstrekt) ondersteunen dit
ontwerp en onderstrepen in het bijzonder de positieve bijdrage ervan in termen van
depenalisering.

Laten we dan nu tot het thema van deze dag komen: “op weg naar een sociaal
strafwetboek”.
Ja, ja, ja, drie keer ja, laat ons een sociaal strafwetboek invoeren.

Deze dag komt bijzonder goed uit, aangezien de regering zich morgen zal uit-
spreken over een voorontwerp van wet dat het sociaal strafwetboek invoert.
Dit voorontwerp werd op 21 april 2006 goedgekeurd door de Ministerraad. Ik heb
me dus geïnspireerd op de werkzaamheden die u voor u heeft, om met mijn colle-
ga’s van Sociale Zaken en van Werk een voorontwerp van wet voor te bereiden dat
voor het einde van de regeerperiode bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal
worden ingediend.

Ik heb zeer ruim geput uit de voorgestelde tekst. Er zijn echter wel verschillen, want
misschien is het goed eraan te herinneren dat een voorontwerp van wet dat door een
regering wordt goedgekeurd, in de eerste plaats een politiek akkoord is. In het kader
van het voorontwerp van wet zijn we dus van bepaalde voorstellen afgeweken.

We hebben echter niet geraakt aan de voorgestelde structuren en we wijzigden
evenmin de voornaamste nieuwigheden die voorgesteld werden door de Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht.

Zodoende werden de inspanningen die de Commissie leverde voor het verbeteren
van de leesbaarheid en voor de samenhang, ondersteund. Ook de diversificatie van
de straffen werd bevestigd. Het voorgestelde systeem, dat aan de administratieve
boetes een belangrijkere plaats geeft, betekent een belangrijke wending en ik hoop
dat het de doeltreffendheid van de sanctie zal bevestigen.

De klassering van de overtredingen in drie niveaus is mijns inziens een prima initi-
atief. De administratieve boete wordt een werktuig voor het depenaliseren van de
overtredingen, maar ze wordt wel een volwaardige sanctie die niet meer in de plaats
komt van een strafrechtelijke sanctie.
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De Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht heeft zeer hoogstaand
werk afgeleverd en ik wil niet dat dit onderuit wordt gehaald door slechte wet-
gevende gewoontes.
Daarom heb ik in het voorontwerp van wet, met de steun van mijn collega’s, de
oprichting voorgesteld van een consultatieve raad voor het sociaal strafrecht bij de
minister van Justitie, een raad die de bewaker zal zijn van het sociaal strafwetboek.

De consultatieve raad zal onder meer als opdracht hebben te waken over de
overeenstemming van de bepalingen van de voorstellen en de wetsontwerpen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het
sociaal strafrecht enerzijds en anderzijds over het wetboek, teneinde de samenhang
hiermee te behouden.

Deze paritair samengestelde raad zal eveneens belast zijn met het uit eigen initiatief
of op verzoek verstrekken van adviezen over de integratie in het wetboek van de
wettelijke of de nieuwe bepalingen.

De consultatieve raad zal eveneens belast zijn met de coördinatie van de opmaak
van een jaarverslag over de manier waarop in de loop van het voorbije jaar vast-
gestelde en vervolgde overtredingen op de bepalingen van het sociaal strafwetboek
werden behandeld. Dit verslag zal eveneens ter kennis gebracht worden van de
directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau.

Ik hoop hiermee de continuïteit te kunnen garanderen van de werkzaamheden die
verwezenlijkt werden door de Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht en vooral het behoudt te garanderen van de samenhang die ingevoerd
wordt door het sociaal strafwetboek.

Tot slot wil ik u ook nog meegeven dat ik de volledige steun kreeg van mijn collega
Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, inzake het ontwerp
voor het sociaal strafwetboek.

Om af te sluiten wil ik nogmaals alle leden van de Commissie danken en meer in het
bijzonder de voorzitster ervan, mevrouw Fabienne Kéfer. Ik denk ook aan mijn
medewerkers die dit dossier over de jaren heen hebben gevolgd, en tot slot gaan
mijn gedachten heel bijzonder naar wijlen de heer Jules Beuls, eerste voorzitter van
het arbeidshof van Antwerpen, die reeds enkele jaren geleden is overleden en die ik
had aangewezen als vice-voorzitter van de Commissie voor de hervorming van het
sociaal strafrecht. Ik weet dat dit project hem na aan het hart lag, en ik denk dat hij
vandaag zeer trots zou geweest zijn op de voorgelegde resultaten.

Ik wens u een studiedag toe, rijk aan lering en nadenken.
Ik dank u voor uw aandacht.

__________
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EEN SOCIAAL STRAFWETBOEK:
OM WAT TE DOEN?

DOOR FABIENNE KEFER

Voorzitster Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, Hoogleraar Faculteit rechtsgeleerdheid, 

Universiteit Luik, Advocaat te Luik

De Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht heeft haar werkzaam-
heden aangevat op 11 januari 2001 en de officiële bekrachtiging ervan dateert van
19 juli 2001 (1).

De Commissie bestond uit 27 leden, te weten, Michel Aseglio, Jules Beuls, Henri
Bosly, Philip Braekmans, Patrick Bricout, Michel De Gols, Robert de la Porte, Filiep
Deruyck, Philippe De Koster, Stefaan D’Halleweyn, Marie-Sophie Hody, Jean-Paul
Janssens, Fabienne Kéfer, Wouter Langeraert, Philippe Laurent, Nadine Meunier,
Corinne Nolens, Paul Pirenne, Baudoin Stievenart, Philip Traest, Jackie Van Damme,
Benoît Van Braekel, Vincent Vandenameele, Pierre Vandervorst, Willy Van Eeck-
houtte, Didier Verbeke en Herman Verlinden.

Jules Beuls en ikzelf hebben het voorzitterschap van de commissie waargenomen.
Jammer genoeg is de heer Beuls ten gevolge van een ziekte plots overleden op 31
december 2001.

Na twee overlijdens – R. de la Porte en J. Beuls – en twee ontslagen – S.
d’Halleweyn en P. Braekmans – heeft de commissie een beroep gedaan op de
medewerking van Danielle Adams, France Baeckelant en Gabriella Didio.

Teneinde de regering de mogelijkheid te bieden spoedig ruchtbaarheid te geven aan
de werkzaamheden van de commissie, werd een eerste verslag afgeleverd in juli
2002, waarin de aanbeveling werd gedaan een aantal maatregelen met beperkt
gevolg goed te keuren, hoofdzakelijk op het vlak van de strafrechtspleging. De com-
missie was zeer verheugd vast te stellen dat uit het eerste verslag een ontwerp van
wet nr. 51-1610/001 is voortgevloeid, dat thans in het parlement wordt besproken.

De commissie heeft vervolgens een grondigere hervorming aangepakt van de ganse
opzet en in het bijzonder van de aangelegenheid van de depenalisering, die de kern
vormt van de opdracht die haar werd toevertrouwd.

(1) KB van 19 juli 2001, B.S. van 28 juli 2001.
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De depenalisering is de – wettelijke – afschaffing van de strafrechtelijke sanctie. In
de ruime zin omvat dit begrip twee aspecten:
� de decriminalisering, namelijk de afschaffing van de incriminatie, en bijgevolg, de

opheffing van het toezicht door de samenleving op de gedragingen, toch op zijn
minst van het toezicht door middel van verschillende repressieve mechanismen.
Het is dus het wegwerken van zowel de strafsanctie sensu stricto als de adminis-
tratieve geldboete, alsook van andere dwangprocedures;

� de depenalisering sensu stricto, namelijk het vervangen van het klassieke straf-
stelsel door een ander stelsel van sancties van overheidswege (administratieve,
burgerrechtelijke, bemiddeling) In tegenstelling tot wat zou kunnen worden
begrepen onder de term depenalisering, gaat het hier vaak om het uitbreiden van
de bestraffing en het toezicht door de samenleving.

Deze definities lopen gelijk met de hedendaagse rechtsinterpretatie op Belgisch en
Europees niveau (2).

Depenaliseren. Hoe begin je eraan? Op grond van welke criteria? Hoe vaak hebben
wij ons dat niet afgevraagd. Hoeveel rechtsvergelijkende onderzoeken en simulaties
werden ter zake niet verricht, die steeds tot dezelfde negatieve vaststellingen leid-
den. Het enthousiasme is evenwel niet afgenomen. Op een bepaald tijdstip heeft
een van de leden voorgesteld de strafbaarstellingen te inventariseren, wat bete-
kende elke tekst te ontleden en te omschrijven wat de traditionele formule “alle
overtredingen van de bepalingen van deze wet” inhield. Deze taak leek een noodza-
kelijke voorwaarde om een selectiecriterium te kunnen bepalen. Dit lid had vooral
de gave de anderen ervan te overtuigen dat dit monnikenwerk uitvoerbaar was als
enkele bereidwilligen zouden aanvaarden de taak onderling te verdelen.

Op die wijze werd dan geleidelijk het materiaal bijeengebracht dat de commissie de
mogelijkheid heeft geboden de voorstellen te formuleren onder de vorm van een
ontwerp van Wetboek van Sociaal Strafrecht. Van de geïnventariseerde straf-
baarstellingen heeft de commissie die strafbaarstellingen uitgesloten welke in de
XXIe eeuw verouderd leken; soms hadden de deskundigen in het veld vastgesteld
dat de toestand in een sector genormaliseerd was, zoals in de uitzendarbeid, zodat
het repressief optreden kon worden versoepeld. Met het oog op coherentie werden
ook strafbaarstellingen toegevoegd; ik denk inzonderheid aan de verplichting van de
werkgever de werknemers of hun vertegenwoordigers te informeren. De commissie
heeft lang nagedacht over de wijze waarop de aangelegenheid van de collectieve
arbeidsovereenkomsten – gedeeltelijk – kan worden gedepenaliseerd. 

(2) Zie bijvoorbeeld, A. De Nauw, Les métamorphoses administratives du droit pénal de l’entre-
prise, Gent, Mijs en Breesch, 1994, p. 36; G. Kellens, Punir, Luik, 2000, p. 1001; Commission pour
la révision du code pénal; J. Leclercq, “Variation sur le thème pénalisation-dépénalisation”, Rev.de.
pén., 1979, p. 807 en volg.; M. van de Kerchove, “”Médicalisation” et “fiscalisation” du droit pénal,
deux versions asymétriques de la dépénalisation”, Déviance et société, 1981, p. 1 en volg.; zie ook M.
Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Parijs, P.U.F.,1992; p. 278; Rapport du
comité d’experts du conseil de l’Europe sur la décriminalisation, Straatsburg.
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Dankzij deze werkmethode kon elke strafbaarstelling worden herschreven. De regel
volgens welke “elke overtreding van de bepalingen van deze wet wordt gestraft”
wordt geschrapt uit het voorstel van de commissie. De enige – voorlopige – uitzon-
dering is de aangelegenheid van de gezondheid en de veiligheid op het werk om de
in het verslag van de commissie uiteengezette redenen.

Vervolgens werden de strafbaarstellingen gerangschikt volgens zwaarwichtigheid
ten opzichte van elkaar  en daarna op logische wijze geordend.

Nadat deze stap was gezet, moest voor de passende sancties worden geopteerd. Met
het oog op vereenvoudiging en realiteitszin werden slechts drie strafniveaus in aan-
merking genomen. Het eerste niveau bestaat overigens enkel uit een administratieve
geldboete met uitsluiting van een strafrechtelijke straf. In gevangenisstraf wordt
enkel voorzien voor de overtredingen van de derde graad. 

Voor de zwaarste overtredingen zijn nieuwe bijkomende sancties ingevoerd, te
weten de sluiting van de onderneming en het beroepsverbod (3).

In het kader van het streven naar coherentie stelt de commissie voor de algemene
strafrechtelijke beginselen (recidive, verzachtende omstandigheden, enz.) te uni-
formeren.

De commissie heeft vervolgens de in het eerste verslag geformuleerde voorstellen
met betrekking tot de rechtspleging geperfectioneerd en de bepalingen inzake de
bevoegdheden van de inspectiediensten toegelicht door te pogen de noodzaak om
een steeds complexere moderne criminaliteit te beteugelen, te verzoenen met de
fundamentele waarden van een democratische staat die bekommerd is om de rechten
van de burgers en de inachtneming van de internationale normen.

Ten slotte werd de aangelegenheid van de administratieve geldboeten herzien.

De uitgave met de verslaggeving werd gepubliceerd bij uitgeverij Artemis (2006).

Tientallen vergaderingen (ongeveer een om de twee weken) en duizenden
werkuren waren noodzakelijk om tot dit resultaat te komen. Met uitzondering van
twee punten, waarover de meningen verdeeld zijn (4), is de commissie door de wil
te luisteren en te overleggen er steeds in geslaagd een consensus te bereiken.

De voorstellen van de commissie zijn wellicht niet van dien aard dat zij een juridische
aardverschuiving veroorzaken. Veeleer gaat het erom de toepassing van het sociaal
strafrecht te verbeteren door de leesbaarheid en de coherentie ervan te verhogen. 

(3) In de sluiting van de onderneming is thans enkel voorzien in de regelgeving inzake de tewerk-
stelling van illegaal in het land verblijvende buitenlandse werknemers.
(4) De gedeeltelijke depenalisatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de toekenning aan
de arbeidsinspectiediensten van een recht op huiszoeking zonder mandaat.
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De heer Killias heeft op doeltreffende wijze aangetoond dat de gebrekkige kennis
van de burger van de verbodsbepalingen een van de belangrijkste oorzaken is van
criminaliteit (5). De commissie heeft er vooral voor gezorgd dat het sociaal
strafrecht duidelijker, coherenter en leesbaarder werd, zulks door de regels op een
zo eenvoudig mogelijke wijze uit te drukken, zodat de burger makkelijker toegang
heeft tot de informatie. Om deze doelstelling te bereiken moet uiteraard de sociale
wetgever zelf erop toezien dat de bepalingen, waaraan het Wetboek van sociaal
strafrecht ten grondslag ligt, ook leesbaar en toegankelijk zijn.

Uiteraard zijn er tekortkomingen in deze werkzaamheden. Ik denk evenwel dat
iedereen die op de een of andere wijze heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van
dit ontwerp van wetboek, er terecht trots mag op zijn.

(20 april 2006)
__________

(5) M. Killias, “Dévalorisation de la peine par l’inflation des lois pénales?”, Le rôle sanctionnateur du
droit pénal, Fribourg, Edition universitaire, 1985, p. 193 e.v.
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DE PROCEDURE IN HET SOCIAAL 
STRAFRECHT, EEN PROCEDURE ALS GEEN
ANDERE (1)

DOOR HENRI VANDERLINDEN

Substituut-generaal, Auditoraat-generaal, Arbeidshof Antwerpen

INLEIDING (2)

Het procedurerecht is voor iedere rechtstak het sluitstuk met betrekking tot de
toepasselijkheid van de materiële rechtsregels. Om de auteurs van het “Rapport de
la commission de reforme du droit de Canada” te citeren “Sans règles de procédure
équitables et efficaces, les meilleurs règles de fonds ne veulent absolument rien
dire” (3). Het sociaal strafrecht vormt hier geen uitzondering op.

Men moet zich voor één misvatting hoeden. Namelijk sociaal strafrecht is geen
ander strafrecht dat het gemeen strafrecht. Het is strafrecht in beginsel en methode.
Dit geldt tevens voor de procedureregels (4). Bij het overlopen van de procedure-
regels die werden uitgewerkt door de commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht zal derhalve steeds de regels van het Wetboek van Strafvordering in het
achterhoofd dienen gehouden te worden.

Verder moet er ook op gewezen worden, en dit is van belang in het kader van deze
uiteenzetting, dat de arbeidsinspecteurs niet louter repressief optreden. De controle-
taken van de leden van de arbeidsinspectie situeren zich vooral in een administra-
tieve hoedanigheid. De regels die het voorontwerp van wetboek vooropstellen,
zullen dan ook grotendeels betrekking hebben op dit administratief optreden.

(1) De tekst is een weergave van de uiteenzetting die gegeven werd op 20 april 2006 naar aanleiding
van de voorstelling van de werkzaamheden van de Commissie voor de Hervorming van het Sociaal
Strafrecht. 
(2) Het verslag van de Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht is opgesteld in de
vorm van een voorontwerp van wet. Het is naar dit document dat telkenmale verwezen zal worden. 
(3) H.D. Bosly en D. Vandermeersch, Droit de la Procédure pénale, Brugge, La Charte, p. 9, 2005.
(4) Natuurlijk zijn er bepaalde elementen die specifiek op de leest van de bijzondere rechtstak zijn
geschoeid.
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Wat betreft de procedureregels die naar voor komen uit de werkzaamheden van de
commissie zal men er drieërlei aantreffen: enerzijds nieuw geconcipieerde regels,
anderzijds regels die, mits enige aanpassing, ontleend werden aan het Wetboek van
Strafvordering en tot slot de regels die al sinds jaar en dag het proceduregedeelte
van het sociaal strafrecht uitmaakten.

Laat ons thans onze wandeling aanvatten langs de wegen die de regels van de proce-
dure vormen.

1. DE INVOERING VAN BEPALINGEN IN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

Het eerste aspect dat we aan een nader onderzoek zullen onderwerpen, is de invoe-
ging van twee leden in het Wetboek van Strafvordering, namelijk in art 28ter, §3 en
56, §2 Wetboek van Strafvordering.

De doelstelling is het opvullen van een lacune die ontwaard werd in de bepalingen
van het Wetboek van Strafvordering (5). Het probleem dat aangesneden wordt,
betreft het vorderingsrecht van het O.M. en de onderzoeksrechter ten aanzien van
de inspectiediensten. Sedert de bepalingen van de wet Franchimont is het immers
zo dat het O.M. de verantwoordelijkheid en de leiding heeft van het opsporings-
onderzoek. Dit is geregeld in artikel 28bis Wetboek Strafvordering. De onderzoeks-
rechters hebben dezelfde verplichtingen in het kader van het gerechtelijk onder-
zoek. Voor hen is dit geregeld in de artikelen 55 en 56 Wetboek Strafvordering.

In het gemeenrecht leverde de invulling van het begrip “leiding” geen problemen,
gezien er een vorderingsmogelijkheid was vanwege het openbaar ministerie en de
onderzoeksrechters ten aanzien van de politiediensten. Dus “leiding en verantwoor-
delijkheid” werden onderbouwd door het feit dat de magistraat een vorderingsrecht
had ten aanzien van de politiediensten die het onderzoek dienden te voeren.

Inzake het sociaal strafrecht stelde zich echter een probleem. Niet zozeer ten
aanzien van de reguliere politiediensten doch wel ten aanzien van de bijzondere
opsporingsdiensten die de arbeidsinspectie is. Immers het vorderingsrecht ten
aanzien van de politiediensten blijft onveranderd ongeacht de materie waarin de
onderzoeken worden gevoerd. De onderzoekers worden aangesproken in hun
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie gelast met onderzoeksdaden inza-
ke misdrijven. Ten aanzien van de inspectiediensten zijn er echter twee verschilpun-
ten waarop de aandacht moet worden gevestigd. Enerzijds is er het feit dat de leden
van de arbeidsinspectie geen hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie

(5) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden, Louvain-la-Neuve, Anthemis, p. 96, 2006.
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hebben. Anderzijds geeft artikel 9 van de arbeidsinspectiewet hun drie mogelijke
reactiewijzen bij de vaststelling van een inbreuk. De inspecteur heeft namelijk het
optierecht om bij vaststelling van een inbreuk ofwel een waarschuwing te geven,
ofwel een regularisatietermijn te stellen, ofwel te verbaliseren.

Het probleem waarmee de commissie geconfronteerd werd, was dus het geven van
een oplossing voor de lacune die werd vastgesteld zonder dat er een beperking
werd opgelegd aan de prerogatieven van de arbeidsinspecteurs (6).

De oplossing die hiervoor gevonden werd, treft men aan in de nieuwe leden van het
Wetboek van Strafvordering. Door de nieuwe bepalingen zal, al naar gelang, het
O.M. dan wel de onderzoeksrechter, een functioneel vorderingsrecht hebben ten
aanzien van de inspectiediensten. Enkel voor de misdrijven die het voorwerp uit-
maken van het opsporingsonderzoek dan wel gerechtelijk onderzoek, moeten de
inspecteurs van de arbeidsinspectie gevolg geven aan de vorderingen. Voor de
nieuwe misdrijven die ze naar aanleiding van de uitvoering van deze gerechtelijke
opdrachten ontmoeten, blijven ze beschikken over de mogelijkheden die opgesomd
zijn in art. 9 arbeidsinspectiewet. De filosofie die achter artikel 9 zit, is immers dat
de arbeidsinspecteur in eerste instantie uitmaakt of het een inbreuk betreft waar-
voor moet worden overgegaan tot het opstellen van een PV en het zodoende ter
kennis te brengen van het O.M. Echter indien er reeds een strafonderzoek lopende
is, heeft het optierecht geen zin meer. Het O.M. is gevat en dient het misdrijf te
onderzoeken ingevolge zijn opsporingsplicht (7). De taak van de arbeidsinspecteur
bestaat er op dat ogenblik in om verder te werken aan de bewijsgaring onder het
toezicht van het parket.

Deze redenering geldt mutatis mutandis natuurlijk ook voor het gerechtelijk onder-
zoek (8).

2. DE REGELGEVING INZAKE DE FEDERALE RAAD

De eerste veertien artikelen van het ontwerp van wetboek betreffen bepalingen die
afkomstig zijn van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de federale
raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het federale coördi-
natiecomité en de arrondissementscellen. De bepalingen van de wet van 2003 wor-
den grotendeels overgenomen in het huidige ontwerp van wetboek. Wel werd er een
wijziging aangebracht aan de definitie van wat beschouwd diende te worden als sociale
fraude (9). Er werd afgestapt van de ruime omschrijving van wat begrepen diende te

(6) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden, p. 274.
(7) Artikel 28ter, §1, eerste lid, Sv.
(8) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden, p. 275.
(9) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden, p. 275.
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worden onder sociale fraude. De wet van 2003 bepaalde dat dit iedere inbreuk was
op een sociaalrechtelijke bepaling. Het huidige voorontwerp geeft bij de commen-
taar op de artikelen een aangepastere omschrijving weer. Het betreft namelijk
iedere handeling of ommissie, georganiseerd of niet, ongeacht het doel, dat de
sociale solidariteit aantast, zoals er zijn: de fraude ten aanzien van de socialezeker-
heidsinstellingen, de tewerkstelling van vreemde werknemers, enz.

In het artikel 6 van het voorontwerp wordt er een uitbreiding van bevoegdheden
voorzien voor de samenwerkingsprotocollen tussen de gewesten en de federale
overheid. Deze samenwerkingsprotocollen zijn niet meer beperkt tot de illegale
tewerkstelling, doch uitgebreid tot de sociale fraude op zich.

3. DE UITOEFENING VAN HET TOEZICHT

De artikelen 15 tot 55 vormen de kern van de procedureregels inzake het optreden
van de leden van de arbeidsinspectie alsook de vaststelling van overtredingen. Het is
niet de bedoeling om de diverse artikelen te overlopen, doch wel stil te staan bij de
meest markante wijzingen.

3.1. DE ADVIESBEVOEGDHEID
Het artikel 18 bepaalt de beoordelingsbevoegdheden van de inspecteurs. In de
gevallen dat er geen sprake is van de uitoefening van het vorderingsrecht van de
onderzoeksrechter of het O.M., zullen de inspecteurs de bevoegdheid hebben om
waarschuwingen te geven, regularisatietermijnen te stellen en desgevallend een PV
opstellen. Dit kwam reeds voor in het artikel 9 van de wet van 16 november 1972
betreffende de arbeidsinspectie. Nieuw is echter dat thans ook de adviesbevoegd-
heid van de sociale inspecteurs een wettelijke verankering verkrijgt. Het
verstrekken van inlichtingen en advies was al sinds oudsher een taak die inherent
was aan deze van de inspectiediensten, in sommige oudere wetgeving treft men dit
gegeven aan, zo bijvoorbeeld in art. 2 van het Regentsbesluit van 3 juli 1945
houdende het statuut van de sociaal controleur. Dit blijkt bovendien ook uit art. 3
(b) van de I.A.O. Conventie nr. 81. Deze bepaling is indicatief voor het opzet dat de
verdragsluitende staten voor ogen hadden bij de creatie van de inspectiediensten.
Indien men deze diensten zou beschouwen als een louter repressief orgaan dat
enkel bevoegd zou zijn vanaf het ogenblik dat er strafrechtelijk beteugelde
inbreuken kunnen worden vastgesteld, dan miskent men enkele van haar essentiële
taken. De huidige bepaling heeft zich, voor wat deze adviesbevoegdheid betreft,
gespiegeld aan het decreet van 30 april 2004 betreffende de inspectie van de
Vlaamse Gemeenschap (10).

(10) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 122.
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3.2. DE BEVOEGDHEDEN INZAKE CONTROLE
Benevens deze adviesfunctie zijn er natuurlijk de gebruikelijke controletaken, en de
hiermee samenhangende bevoegdheden van de inspecteurs. De artikelen 20 tot 33
regelen dit aspect. Deze bepalingen zijn ontleend aan artikel 4 van de arbeidsinspectie-
wet doch ten einde de leesbaarheid te bevorderen werden enkele vormwijzigingen
doorgevoerd. Ook hier zijn enkele punten die onder de aandacht moeten worden
gebracht.

3.2.1. Het visitatierecht
In het huidige ontwerp wordt de procedure inzake de visitatie bepaald in de artike-
len 21 en 22.

Het artikel 21 betreft de bevoegdheid van de inspecteurs om, in het kader van de
vervulling van hun controlefunctie, dag en nacht vrij binnen te gaan in alle werk-
plaatsen. Dit aspect blijft natuurlijk ongewijzigd. Het is immers essentieel voor een
doeltreffend optreden van de arbeidsinspectie. De belangrijkste wijziging is aan te
treffen in het artikel 22 wanneer het gaat over de toegang tot de bewoonde lokalen.
In de huidige bepalingen van de arbeidsinspectiewet is voorzien dat het visitatiebevel
wordt afgeleverd door de politierechter. Dit aspect wijzigt. In het voorontwerp
wordt gesteld dat de bevelen thans moeten afgeleverd worden door de onderzoeks-
rechter (11). De redenen die desbetreffend werden aangehaald zijn te vinden in het
feit dat de onderzoeksrechter de natuurlijke rechter is voor wat betreft maatregelen
die de fundamentele rechten van de burgers aantasten. Tevens werd overwogen dat
de onderzoeksrechters volgens een permanentiesysteem werken zodat in
spoedeisende gevallen desgevallend ook ’s nachts zou kunnen opgetreden worden.
Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de onderzoeksrechter door de vraag van
de inspectiediensten niet gevat is met een gerechtelijk onderzoek, noch met een
mini-onderzoek. En, voor wat betreft dit laatste, ook niet de mogelijkheid heeft om
de zaak naar zich toe te trekken in de zin van artikel 28septies Strafvordering. Het
was en blijft een eenvoudige machtigingsprocedure (12). 

Het huidige artikel 4 van de wet op de arbeidsinspectie is spaarzaam wat betreft de
procedure die dient gehanteerd te worden voor het aanvragen van een dergelijke
machtiging. In het voorontwerp van wet wordt dit ondervangen. De inspecteur zal
thans een met redenen omkleed verzoek dienen te richten tot de onderzoeks-
rechter. Deze laatste heeft een termijn van vijf dagen om over het verzoek te beslissen.
Hiertegen kan geen rechtsmiddel worden aangewend.

(11) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 123.
(12) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 123.
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3.2.2. De zoeking
In de artikelen 26 en 27 wordt een andere nieuwigheid geïntroduceerd. In de huidi-
ge stand van de wetgeving en de rechtspraak is het zo dat zodra de inspecteurs zich
in een arbeidsplaats of bewoonde plaatsen begeeft hij een passieve rol heeft.
Hij moet de voorlegging van de documenten vragen die hij nodig heeft om zijn con-
troletaken uit te oefenen. Er is dus geen sprake van enige zelfbediening. Zo de voor-
legging wordt geweigerd, kan de inspecteur een PV wegens verhindering toezicht
opstellen. In de nieuwe bepalingen gaat dit fundamenteel wijzigen. Inspiratie desbe-
treffend werd gevonden in de bepalingen van 63 btw-wetboek en de uitlegging van
dit artikel door het Cassatiearrest van 16 december 2003. (13) (14) Het arrest van
het Hof van Cassatie stelde immers dat de inspecteurs van de btw het recht hebben
om na te gaan welke stukken en boeken zich bevinden in de ruimten waar de
activiteiten worden uitgeoefend, en de stukken of boeken die ze aantreffen, te onder-
zoeken zonder voorafgaandelijk om de voorlegging ervan te moeten verzoeken.

Ingevolge de tekstwijziging zullen de arbeidsinspecteurs derhalve zelf actief op zoek
kunnen gaan naar de relevante documenten. Het zal dan ook een huiszoeking in de
regel zijn die dan plaatsheeft. Deze wijziging accentueert het belang om, voor de
bewoonde lokalen, de machtiging tot visitatie te laten afleveren door een onder-
zoeksrechter.

Een ander aspect van deze bepaling betreft de gegevens die in een informaticasys-
teem opgeslagen zijn. Het is de inspecteurs toegestaan om de desbetreffende toe-
gangscodes op te vorderen en zich desgevallend te laten bijstaan door de vereiste
persoon ten einde de gegevens uit het informaticabestand te halen.

Op dit punt moet ik ook even de aandacht vestigen op een punt van onenigheid dat
bestaat tussen de leden van de commissie. Het betreft de verenigbaarheid van het
voorgestelde systeem met de bepalingen van art. 6 E.V.R.M. (Europees verdrag van
de Rechten van de Mens) en 14 BUPO (het Internationaal Verdrag van 19 december
1966 inzake burgerrechten en politieke rechten). In de “discenting oppinion” (15)
die geuit wordt door de professoren Bosly, Deruyck, Kefer, Traest en Van Eeck-
houtte, wordt vooropgesteld dat de uitgewerkte regeling strijdig is met de interna-
tionaalrechtelijke verplichtingen die België op zich genomen heeft in het kader van
de mensenrechten. Inzonderheid betreft dit de vrijwaring van het privéleven en het
recht om zichzelf niet te incrimineren.

(13) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 124.
(14) Een deel van de werkzaamheden van de Commissie treft men thans reeds aan in de artikelen
251 e.v. van de wet van 20 juli, 2006 (B.S. 28 van juli 2006) houdende diverse bepalingen. Deze wet
voorzag in wijzigingen aan de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. 
(15) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 447.
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3.2.3. De vordering tot staking
De vordering tot staking, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken, blijft gehandhaafd. Zij is thans reeds voorzien in
de wet van 1972.

Er diende echter vastgesteld te worden dat de procedure zoals ze thans geconci-
pieerd is, te zwaar was. Luidens artikel 4, §2 arbeidsinspectiewet moet de proce-
dure bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel ingeleid worden door de
minister die voor de desbetreffende bepalingen bevoegd is. Het is duidelijk dat het
initiatiefrecht ter zake op een te hoog niveau werd geplaatst. Ten einde hieraan te
remediëren wordt er in artikel 33 van het voorontwerp voorgesteld om dit initia-
tiefrecht toe te vertrouwen aan de leidende ambtenaren van de respectievelijke
inspectiediensten (16). Het zullen dan ook deze ambtenaren zijn die de procedures
zullen inleiden bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

3.3. DE BEVOEGDHEDEN INZAKE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS
De maatregelen die thans opgenomen zijn in artikel 3 van de arbeidsinspectiewet
worden in het voorontwerp van wet opgesomd onder de bepalingen 34 tot 40. Het
betreft hier enkel vormwijzigingen (17) zodat ik mij kan vergenoegen met het louter
promemorie vermelden van deze artikelen.

3.4. BEROEP TEGEN MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE INSPECTEURS
Bij het overlopen van de bevoegdheden die de inspecteurs in het kader van hun
ambtshandelingen hebben zal het onmiddellijk opvallen dat deze zeer verregaand
zijn. Of het nu gaat om maatregelen die bevolen werden in het kader van de arbeids-
veiligheid, zijnde het huidige art. 3 van de arbeidsinspectiewet, in het voorontwerp
de artikelen 34 tot 40. Of nog de maatregelen die genomen worden in het kader van
de bevoegdheden die opgesomd zijn in het huidige artikel 4 van de wet van 16
november 1972, zijnde de artikelen 20 tot 33 van het voorontwerp.

Bij het overlopen van de bepalingen van de wet van 1972 kan men er niet omheen
dat de bescherming die aan de burger tegen deze maatregelen werd verleend zeer
rudimentair waren. Voor de maatregelen onder artikel 3 is een administratief beroep
voorzien, voor de maatregelen onder artikel 4 niets.

Reden waarom thans in de artikelen 41 en 42 (18) van het voorontwerp enkele pro-
cedurebepalingen worden uitgewerkt ter vrijwaring van de rechten van de burger.
Vooreerst is er artikel 42 dat enkele formele garanties regelt. Ingeval van inbeslag-

(16) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 125
(17) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 125.
(18) De bepalingen van de artikelen 41 en 42 van de werkzaamheden van de Commissie hebben hun weer-
slag gevonden in de artikelen 257 e.v. van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen.
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names, het nemen van stalen, verzegeling of van beperkende maatregelen in het
kader van de arbeidsveiligheid moet dit gegeven het voorwerp uitmaken van een
geschreven vaststelling die tegen een ontvangstbewijs moet worden overhandigd
(19).

Deze vaststelling dient de volgende vermeldingen te bevatten:
� tijds- en plaatsaanduiding;
� hoedanigheid van de ambtenaar;
� aard van de maatregel;
� weergave van artikel 195, hetgeen een strafbepaling is die de niet-naleving van de

bevolen maatregel beteugelt;
� de rechtsmiddelen die tegen de maatregel kunnen worden aangewend met

opname van de tekst van het hierna besproken artikel 42;
� opgave van de overheidsinstelling tegen wie de procedure desgevallend moet

worden ingesteld.

In het artikel 42 wordt een beroepsprocedure uitgewerkt bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank (20). De procedure, die niet opschortend is, is deze van “zoals in
kortgeding”. Het is een verplicht mededeelbare materie zodat het auditoraat zal
tussenkomen bij wijze van advies. De rechter heeft een controle inzake legaliteit en
opportuniteit van de door de inspecteurs opgelegde maatregel. Het spreekt voor
zich dat deze procedure kadert in het administratieve optreden van de inspecteurs
(21). In het kader van een strafprocedure zal de administratieve maatregel denatu-
reren naar een strafrechtelijke, waardoor de procedure van de wet, Franchimont zal
toegepast dienen te worden.

Wat nu de procedure zelf betreft. Het rechtsmiddel kan worden aangewend door
iedere persoon die werd benadeeld door de genomen maatregel. Het is dus niet zo
dat het beperkt zou zijn tot de werkgever of werknemers doch ook iedere derde
kan de procedure instellen. De rechtspleging is deze van het gemeenrecht. Ze
wordt ingeleid per dagvaarding met een dagvaardingstermijn die minimaal twee
dagen bedraagt. In voorkomend geval kan deze termijn bij bevelschrift van de
voorzitter van de arbeidsrechtbank ingekort worden (22).

(19) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 125.
(20) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 127.
(21) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 127.
(22) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 128.
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Er werd geopteerd om deze rechtspleging verplicht mededeelbaar te maken, daar
het O.M. zodoende de mogelijkheid heeft het dossier te evalueren met het oog op
het openen van een ambtshalve strafonderzoek indien de feiten dit zou rechtvaardi-
gen (23).

De beslissing van de voorzitter is uitvoerbaar bij voorraad. Zij is vatbaar voor verzet
of hoger beroep. In graad van beroep zal, bij gebreke aan andersluidende bepalin-
gen, het geschil in toepassing van artikel 109bis, §3 Ger.W. beoordeeld worden
door drie raadsheren van het arbeidshof.

4. DE PROCESSEN-VERBAAL

4.1. DE PROCESSEN-VERBAAL VAN VERHOOR
In artikel 50 van het voorontwerp worden de bepalingen van de wet-Franchimont
inzake de processen-verbaal overgenomen (24). Dit gebeurt in een aangepaste ver-
sie om te voldoen aan de noden van een administratieve procedure. Tot op heden is
het zo dat quasi alle inspectiediensten in het kader van de verhoren die ze afnemen
telkenmale melding maakt van de verplichtingen die voorvloeien uit de bepalingen
van de wet-Franchimont.
Door de nieuwe bepalingen zullen deze rechten thans hun eigen wettelijke basis krij-
gen voor wat betreft de administratieve procedure.

De verhoorde, en dit ongeacht zijn hoedanigheid, zal van rechten kunnen genieten
die vergelijkbaar zijn met dewelke voorzien zijn in de wet-Franchimont. Zo kan hij
vragen dat de vragen en antwoorden genoteerd worden in de gebruikte bewoordin-
gen, dat een onderzoeksmaatregel, die behoort tot de bevoegdheid van de
inspecteurs, wordt verricht en de verhoorde moet in kennis worden gesteld van het
feit dat zijn verklaring in rechte kan worden gebruikt. Hij zal tevens gebruik mogen
maken van de documenten die hij in zijn bezit heeft, of vragen dat deze op een later
tijdstip aan zijn verhoor wordt gevoegd.

Het proces-verbaal van verhoor zal tevens melding moeten maken van de personen
die hieraan deelgenomen hebben, de eventuele onderbrekingen en de mogelijke bij-
zondere omstandigheden waarin het verhoor plaatshad. Na het verhoor dient het PV
aan de betrokkene ter lezing gegeven tenzij hij vraagt dat hem dit wordt
voorgelezen.

(23) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 129.
(24) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 130.
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Ingevolge wat bepaald is in artikel 51, dient de verhoorde in kennis gesteld te wor-
den van het feit dat hij kosteloos een afschrift van het PV van verhoor kan verkrij-
gen. Dit heeft plaats onmiddellijk of uiterlijk binnen één maand. Doch ook in de
administratieve fase is het mogelijk om de afgifte hiervan uit te stellen. Daar men in
een administratieve fase zit, zal de beslissing ter zake niet genomen worden door
het O.M. of de onderzoeksrechter. De wetsbepaling voorziet dat de Koning de des-
betreffend bevoegde ambtenaar aanduidt (25). Wat betreft de termijn van het uit-
stel: deze bedraagt drie maand, die eenmaal kan verlengd worden.

4.2. DE PROCESSEN-VERBAAL VAN VASTSTELLING
Wat betreft de processen-verbaal van vaststelling van inbreuken, voorziet het
voorontwerp van wet ook enkele gegevens die minimaal dienen opgenomen te wor-
den in de desbetreffende akte. Dit gegeven is opgenomen onder artikel 52 (26).

Zo zullen minstens de volgende gegevens dienen te worden opgenomen:
� identiteit van de verbalisant;
� de bepaling waaraan de verbalisant zijn bevoegdheid tot optreden heeft ontleend;
� plaats en datum van de inbreuk;
� identiteit van de dader en de betrokkenen;
� de wetsbepaling die werd overtreden; een beknopt relaas van de feiten;
� datum en plaats van de opstelling van het proces-verbaal met desgevallend een

overzicht van de samenhangende processen-verbaal.

Artikel 53 regelt de instanties aan wie het PV moet worden overgemaakt alsook het
feit dat de overtreder en eventueel zijn werkgever in het bezit moeten gesteld wor-
den van een afschrift.

De artikelen 54 en 55 regelen de bijzondere bewijswaarde, deze beide bepalingen
nemen over wat thans reeds gestipuleerd is in art. 9 van de arbeidsinspectiewet (27).

5. DE VERVOLGING VAN DE INBREUKEN

De inbreuken inzake het sociaal recht worden opgedeeld in drie niveaus. Enkel de
inbreuken van het niveau 2 en 3 kunnen aanleiding geven tot strafvervolging. Voor
de inbreuken van niveau 1 is er enkel sprake van een administratieve beteugeling. 

(25) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 133.
(26) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 133.
(27) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 135.
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Voor de misdrijven die aanleiding geven tot strafvervolging, voorziet artikel 84 van
het voorontwerp een mededelingsplicht aan de inspectiedienst van het gevolg dat
aan deze vaststelling werd verleend (28). Deze verplichting bestaat thans ook. Ze is
vervat in art. 14 van de wet van 1972 op de arbeidsinspectie. Het verschilpunt is
echter dat in de nieuwe regelgeving dit automatisch dient te gebeuren, waar dit
thans enkel moet plaatshebben indien de inspectiedienst erom verzoekt.

Nieuw is ook dat luidens artikel 84, §2 de bevoegde administratie op de hoogte
moet gebracht worden van de beslissingen over de strafvordering. Dit zal zijn
belang hebben inzake de ambtshalve veroordelingen die uitgesproken worden op
basis van de RSZ-wetgeving of het KB van 1933 inzake de subsidiefraude of nog
voor een administratie die een beslissing genomen heeft op basis van een inbreuk
op de reglementering. Op verzoek van deze administratie wordt een kopie van de
beslissing overgemaakt.

In voorkomend geval moet ingeval van veroordeling ook de registratiecommissie
verwittigd worden, dit overeenkomstig de bepalingen van art. 84, §3.

__________

(28) Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht – FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden, p. 149.
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HET SOCIAAL STRAFRECHT: EINDELIJK
LEESBAAR EN COHERENT *

DOOR MARIE DEBAUCHE

Onderzoeker bij de Commissie voor de hervorming van het sociale strafrecht; jurist, Directoraat-generaal
Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie

INLEIDING

1. Verschillende factoren maken het sociaal strafrecht onleesbaar voor de rechts-
beoefenaars en onbegrijpelijk voor de justitiabelen, waardoor het de naleving van
het sociaal recht minder doeltreffend kan verzekeren. 

Momenteel zijn de wetsbepalingen van het sociaal strafrecht immers verspreid over
elk van de wetten die ze sanctioneren. De inflatie van de wetgeving maakt dit recht
steeds compacter. Met de toename van haar normen gaat ook een zekere incoheren-
tie gepaard. Het ontbreekt deze normen aan precisie en duidelijkheid, want het soci-
aal strafrecht maakt doorgaans gebruik van bepaalde strafbaarstellingstechnieken,
zoals strafbaarstelling door verwijzing of strafbepaling door verwijzing, enz. (1).
Deze factoren maken een hervorming van het sociaal strafrecht noodzakelijk.

Dat is precies wat in het Wetboek van sociaal strafrecht wordt voorgesteld (2). Dit
wetboek brengt eenvormigheid in het geheel van de strafrechtelijke bepalingen die
van de sociale wetten inzake arbeids- en socialezekerheidsrecht deel uitmaken, het 

(*) Sommige delen van deze tekst werden opgesteld in samenwerking met Fabienne Kéfer, Voorzitter
van de Commissie voor de hervorming van het sociale strafrecht, advocaat en docent aan de rechts-
faculteit van de Universiteit van Luik, en Henri Vanderlinden, Onderzoeker bij de Commissie voor de
hervorming van het sociale strafrecht, Substituut-generaal – Auditoraat-generaal bij het Arbeidshof
van Antwerpen.
(1) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet tot invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, p. 25, nr. 8 en 9.
(2) De Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, ingesteld door het KB van 19 juli
2001 (KB tot oprichting van een Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, B.S. van
28 juli 2001, p. 25709) kreeg als opdracht om aan de betrokken regeringen een voorontwerp voor te
leggen voor de hervorming van het sociaal strafrecht die de leemtes zou opvullen. In de eerste fase
van haar werkzaamheden werkte de Commissie een voorontwerp van wet uit tot wijziging van som-
mige sociaalstrafrechtelijke bepalingen van processuele aard, waarvan de omvang beperkt was. Een
aanzienlijk deel van dit werk werd overgenomen in twee wetsontwerpen die verschillende wet-
telijke bepalingen inzake sociaal strafrecht wijzigen en verschillende sociaalstrafrechtelijke bepalin-
gen bevatten. Deze twee wetsontwerpen beogen de oprichting van een gespecialiseerde strafkamer
die kennis moet nemen van de inbreuken op het sociaal strafrecht binnen de Rechtbank van eerste
instantie en het Hof van Beroep, alsook een actie ten gunste van het arbeidsauditoraat. Ze werden
door de Kamer goedgekeurd en zijn momenteel in de Senaat voor onderzoek (Parl. stukken, gew. zit-
ting, nr. 3/1755 en 3/1756). In de tweede fase van haar werkzaamheden vatte de Commissie een
grotere taak aan, met het opstellen van een voorontwerp van wet dat de vorm heeft aangenomen van
een Wetboek van sociaal strafrecht.
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vereenvoudigt de strafrechtelijke regeling van de straffen die worden opgelegd,
alsook de administratieve geldboetes. Het omvat de procedurevoorschriften die
eigen zijn aan dit onderwerp, waaronder de procedure van de administratieve geld-
boetes, en verenigt de bepalingen met betrekking tot de preventie van inbreuken.

De onderhavige uiteenzetting (3) heeft tot doel, de algemene structuur van het Wet-
boek, alsook de opmerkelijke vernieuwingen die het Wetboek in het sociaal
strafrecht invoert, voor te stellen teneinde te begrijpen in welk opzicht dit eindelijk
leesbaar en coherent is.

HET WETBOEK SOCIAAL STRAFRECHT

2. Net zoals het Wetboek van strafrecht bestaat het Wetboek van sociaal strafrecht
uit twee boeken:

BOEK 1 – DE PREVENTIE, DE VASTSTELLING EN DE VERVOLGING VAN DE
INBREUKEN EN HUN BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN
3. Het sociaal strafrecht bevat momenteel wettelijke beschikkingen die worden
gecoördineerd. Het gaat om de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve
geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten (4), de wet van
16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (5) en de 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 (6).

Deze beschikkingen vormen het eerste Boek van het Wetboek met de bepalingen
uit het strafprocesrecht, de sancties en de strafrechtelijke regeling. Het kreeg de
titel “De preventie, de vaststelling en de vervolging van de inbreuken en hun
bestraffing in het algemeen”.

4. Het eerste Boek bevat 6 titels.

Door het eerste Boek te beginnen, niet met de bestraffing van inbreuken op het
sociaal strafrecht, dan wel met de bepalingen van de wet van 12 november 1972 en
van de wet van 3 mei 2003, willen de Titels I en II van het Wetboek de klemtoon
leggen op de rol die de sociaal inspecteurs spelen bij de preventie van inbreuken op
het sociaal strafrecht, alsook op de rol van de organen van het COLUTRIL bij de
coördinatie van de acties die door de sociaal inspecteurs worden gevoerd op het
vlak van illegale arbeid en sociale fraude.

(3) Colloquium – Sociaal strafrecht – 20 april 2006.
(4) B.S. van 13 juli 1971.
(5) B.S. van 8 december 1972.
(6) B.S. van 10 juni 2003.
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De bepalingen met betrekking tot de processen-verbaal van verhoor en de
processen-verhaal tot vaststelling van een inbreuk verwijzen naar zowel de adminis-
tratieve procedure als de strafrechtelijke bestraffing. Deze vormen dan ook Titel III
van het Wetboek, gevolgd door Titel IV ter regeling van de vervolging van de
inbreuken.

Dan volgen enkele bijzondere bepalingen, die Titel V uitmaken. Titel VI tot slot is
gewijd aan de bestraffing van de inbreuken in het algemeen en voert een belangrijke
hervorming van de strafrechtelijke regeling van de inbreuken op het sociaal
strafrecht in: hierin wordt het niveau van de strafmaatregelen en de administratieve
geldboetes bepaald, alsmede de algemene beginselen die daarop van toepassing
zijn; verder worden nieuwe bijzondere strafrechtelijke sancties voorgesteld. Deze
Titel legt de link tussen het eerste en het tweede boek.

Titel I – Het beleid inzake preventie en toezicht
5. Titel I, genaamd “Het beleid inzake preventie en toezicht”, herneemt de wet van
3 mei 2003.

Met uitzondering van enkele wijzigingen (7) is de wet van 3 mei 2003 als dusdanig
in het Wetboek opgenomen. De rangschikking van de bepalingen is lichtjes gewijzigd
om rekening te houden met de integratie ervan in een coherent geheel (8). Deze
nieuwe wet moet haar waarde nog bewijzen.

Titel II – De uitoefening van het toezicht
6. Daarna volgt Titel II “De uitoefening van het toezicht”.

Titel II bevat de wetsbepalingen van 16 november 1972 en brengt aanzienlijke en
grondige wijzigingen aan in de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs (9).

(7) Het commentaar bij de artikelen van het Wetboek geeft een beter geschikte omschrijving van de
concepten “sociale fraude” en “illegale arbeid”, waarbij het steunt op de memorie van toelichting bij
de wet van 3 mei 2003 (Parl. stukken, Kamer, gew. zitting, 2002/2003, nr. 50-2233/1; Commentaar
bij art. 1 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Ver-
slag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 119). Het Wetboek breidt de taken van de Federale
Raad uit, aangezien het meer bepaald gaat om de uitwerking van samenwerkingsprotocols tussen de
federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie van de controles (Art. 6 van de CDPS,
Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden 2001-2005, o.c., p. 314). Tot slot wijzigt het Wetboek enigszins de bepaling gewijd aan
het jaarverslag (Art. 88 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD
Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 342).
(8) Art. 1 tot 14 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 311 tot 318.
(9) Enkele bepalingen van Titel II werden goedgekeurd door de wet van 20 juli 2006 houdende
diverse bepalingen B.S. van 28 juli 2006) nadat de inhoud ervan gedeeltelijk werd gewijzigd.
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Op die manier probeert het Wetboek de nood aan meer doeltreffendheid van de
controletaak van de sociaal inspecteurs te verzoenen met de bescherming van de
rechten van de personen die het voorwerp van deze controles uitmaken.

7. Aangezien het over de doeltreffendheid van de controletaken van de sociaal
inspecteurs gaat:
� past het Wetboek de bevoegdheid aan waarover de sociaal inspecteurs

beschikken om de informatiedragers met sociale gegevens alsook de andere infor-
matiedragers te laten voorleggen en in beslag te nemen (10). In dat opzicht steunt
het Wetboek van sociaal strafrecht op de bepalingen van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, zoals deze door het Hof van cassatie wer-
den geïnterpreteerd (11), teneinde aan de sociaal inspecteurs dezelfde
bevoegdheden toe te kennen als aan de ambtenaren die op het vlak van de BTW
bevoegd zijn. Door deze wijzigingen krijgen de sociaal inspecteurs een actievere
rol bij het zoeken naar informatiedragers; bovendien kunnen zij nu controles
uitoefenen in de computertechnologieomgeving;

� wijzigt het Wetboek de bepalingen van het Wetboek van strafvordering om uit
hoofde van het Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechter een vorderingsrecht
te creëren ten overstaan van de sociaal inspecteurs (12). Deze wijzigingen beogen
de verduidelijking van de betrekkingen tussen de wetshandhavingsinstanties die
de verantwoordelijkheid voor het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onder-
zoek op zich nemen, en de sociaal inspecteurs, die door hun onafhankelijkheid
worden gekenmerkt en in dat opzicht over een beoordelingsbevoegdheid
beschikken wanneer ze een inbreuk vaststellen. Volgens de wijzigende bepalin-
gen kan de vorderingsrecht uitsluitend betrekking hebben op de uitvoering van
precieze taken in het kader van een lopend strafonderzoek. Alleen die feiten die
het voorwerp van een vordering uitmaken, vallen buiten de beoordelings-
bevoegdheid van de sociaal inspecteurs (13).

8. Wat de rechten betreft van de personen die het voorwerp uitmaken van een con-
trole, verzekert het Wetboek de coherentie tussen de strafvordering en de adminis-
tratieve procedure:
� het Wetboek creëert een rechtsmiddel ten gunste van die personen die zijn

benadeeld door een dwangmaatregel die door de sociaal inspecteurs werd
voorgeschreven in het kader van de administratieve fase van hun controletaak
(14). Door deze beroepsprocedure in te voeren kent het Wetboek aan de justitia-

(10) Art. 26 en 27 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 322.
(11) Cass., 16 december 2003, Procureur-generaal van Gent c./ C. J. en co (rolnummer P031087N).
(12) Art. 1 en 2 van de wijzigende bepalingen van het voorontwerp van wet tot invoering van de
CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 411 en 412.
(13) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 95, nr. 68.
(14) Art. 42 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 327.
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belen dezelfde garanties toe als degene die door de wet Franchimont op het
strafrechtelijk kortgeding zijn voorzien (15). Het Wetboek behoudt aldus het
beginsel van non-discriminatie; het was immers verrassend dat een justitiabele
minder goed beschermd zou zijn als hij geen inbreuk heeft gepleegd dan wanneer
hij ervan wordt verdacht een inbreuk te hebben begaan (16);

� dienaangaande bepaalt het Wetboek dat de door de sociaal inspecteurs genomen
maatregelen het voorwerp moeten uitmaken van een geschreven vaststelling die aan
de personen die door de maatregelen worden benadeeld, wordt overhandigd tegen
ontvangstbewijs (17). De vermeldingen die deze verklaring moet bevatten, zijn erop
gericht hen correct te informeren over de rechtsmiddelen waarover ze beschikken,
alsook over de sancties die aan het niet nakomen van de maatregelen of van de
rechterlijke beslissing over het beroep zijn verbonden. Ook deze bepaling heeft als
bedoeling, het naleven van de door de sociaal inspecteurs opgelegde maatregelen of
het gebruik van de rechterlijke weg in geval van een conflict, te bevorderen.

9. Tot slot vertrouwt het Wetboek aan de onderzoeksrechter de huidige
bevoegdheid van de rechter van de politierechtbank toe om de sociaal inspecteurs
toe te staan om bezoeken op de bewoonde lokalen af te leggen, aangezien dit de
garantie is voor het recht op de privacy en voor het recht op bescherming van de
woning, rechten die door de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens wordt bekrachtigd (18). Het Wetboek schrijft een speci-
fieke machtigingsprocedure voor bezoek op de bewoonde lokalen voor; deze proce-
dure kan worden toegepast in het kader van een administratieve controle of in het
kader van een strafvordering en onderscheidt zich in dat opzicht van het
gerechtelijk onderzoek en de mini-instructie (19).

Titel III – Processen-verbaal
10. Titel III is gewijd aan de “Processen-verbaal”.

11. In een eerste hoofdstuk worden de processen-verbaal van verhoor toegelicht
(20). Het Wetboek bekrachtigt de praktijk van de sociaal inspecteurs, die hun inspi-
ratie vinden in de bepalingen van het Wetboek van strafvordering (21) als zij bij een 

(15) Art. 28sexies en 61quater van het Wetboek van strafvordering.
(16) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 91, nr. 64 tot 66.
(17) Art. 41 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 326.
(18) Art. 22 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 321.
(19) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 94, nr. 67.
(20) Art. 50 en 51 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 330 en 331.
(21) Art. 28quinquies, §2, 47bis, 57, §2, 70bis van het Wetboek van strafvordering.
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administratieve controle een verhoor afnemen. Dit hoofdstuk bevat de bepalingen
van de Wet Franchimont, die het verloop van de ondervragingen regelt, alsmede de
vermeldingen met betrekking tot de processen-verbaal van verhoor en de mededeling
van de processen-verbaal van verhoor aan de ondervraagde personen, waarbij deze
worden aangepast aan de verhoren die in de context van een administratief onder-
zoek worden gehouden. Met het toekennen van rechten die vergelijkbaar zijn met
de rechten die door het gemene recht van de strafprocedure worden gegarandeerd,
wordt de vrijwaring van het beginsel van non-discriminatie beoogd (22).

12. De reglementering inzake de processen-verbaal tot vaststelling van een inbreuk
maakt het voorwerp uit van sporadische bepalingen in de wet van 30 juni 1971
alsook in de wet van 16 november 1972 (23). Hoofdstuk II uniformeert deze
bepalingen, maar waakt er wel over dat ze zowel op de sociaal inspecteurs als op de
officieren van de gerechtelijke politie van toepassing zijn (24).

Titel IV – De vervolging van de inbreuken
13. Titel IV is gewijd aan “De vervolging van de inbreuken”.

14. Titel IV bevat de bepalingen uit het strafprocesrecht die worden toegespitst op de
procedure van de administratieve geldboetes bedoeld door de wet van 30 juni 1971.

Deze titel breidt het systeem van de administratieve geldboetes uit tot alle inbreuken
op het Wetboek, met inbegrip van de inbreuken op het socialezekerheidsrecht.
In het systeem van sancties die op inbreuken op het Wetboek van toepassing zijn,
vormt de administratieve geldboete een depenalisering van de inbreuken op het
sociaal strafrecht. Lichte inbreuken worden slechts met een administratieve geld-
boete bestraft.

De bepalingen van Titel IV omschrijven met andere woorden precies hoe de
strafrechtelijke fase en de fase van de procedure die is gericht op de toepassing van
een administratieve geldboete, worden gearticuleerd voor wat de matig zware en de
zware inbreuken betreft, en bekrachtigen de exclusieve bevoegdheid van de adminis-
tratie om de kleine inbreuken te behandelen (25).

(22) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 89, nr. 63.
(23) Art. 6 van de wet van 30 juni 1971 en art. 9 van de wet van 16 november 1972.
(24) Art. 52 tot 55 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 331 en 332.
(25) Art. 56 tot 61 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 333 en 334.
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Bovendien beklemtoont Titel IV de rechten op verdediging van de personen die het
voorwerp van een administratieve geldboete zouden kunnen uitmaken (26); hier wor-
den ook de bestaande praktijken gelegaliseerd en de bepalingen worden aangepast in
overeenstemming met de voorschriften van de arresten van het Arbitragehof (27).

15. Verder vermelden we de administratieve vereenvoudiging van het beheer van de
bestemming van de administratieve geldboetes. Het Wetboek verklaart de Koning
immers bevoegd om te bepalen dat een deel van het bedrag van de administratieve
geldboetes die in geval van een inbreuk op het Wetboek worden geïnd, en maxi-
mum vijftig procent van dat product wordt bestemd voor het globale beheer van de
RSZ; het saldo wordt aan de Schatkist gestort.

Titel V – Bijzondere bepalingen
16. In Titel V komen de “Bijzondere bepalingen” aan bod.

17. In het eerste Hoofdstuk van deze titel staan de bepalingen ter organisatie van de
mededeling van de uitspraken aangaande de strafvordering en de uitspraken die een
administratieve geldboete opleggen (28).

Momenteel schrijft de wet van 16 november 1972 voor dat de uitspraken aangaande
de strafvordering aan de inspectiedienst die het proces-verbaal van de inbreuk heeft
opgesteld, moeten worden meegedeeld (29). Het Wetboek van sociaal strafrecht
maakt hiervan een automatische mededeling, teneinde de administratie te vereen-
voudigen.

Dit hoofdstuk voert een nieuwe verplichting in, namelijk de overbrenging van uit-
spraken inzake de strafvordering aan de bevoegde administratie.

Insgelijks wordt bepaald dat de uitspraken die een administratieve geldboete tot
gevolg hebben, worden overgemaakt aan de inspectiedienst die het proces-verbaal
ter vaststelling van een inbreuk heeft opgesteld, aan het Openbaar Ministerie en aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

(26) Art. 66 tot 75 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 335 en 338.
(27) Bijvoorbeeld, A.H., 16 juni 2004, nr. 105/2004; art. 103 van de CDPS, Commissie voor de her-
vorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 347.
(28) Art. 83 tot 86 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 340 en 342.
(29) Art. 14 van de wet van 16 november 1972.
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Door de mededeling van de rechterlijke beslissing of de administratieve beslissing
weten de instanties die bij deze mededeling belang hebben, welke strafrechtelijke
of administratieve gevolg aan de processen-verbaal van vaststelling van een inbreuk
worden gegeven.

Tot slot wordt overgenomen, (30) de mededeling van de uitspraken gedaan inzake
de strafvordering en van de uitspraken die een administratieve geldboete opleggen,
aan de commissies die door de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de
erkenning van aannemers van werken (31) werden ingesteld, en aan de commissies
die krachtens artikel 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders door de
Koning werden ingesteld (32). Bovendien bepaalt het Wetboek dat de uitspraken
van de arbeidsrechtbanken inzake administratieve geldboetes eveneens moeten
worden meegedeeld.

18. Hoofdstuk II bepaalt de bestemming van de strafrechtelijke geldboete in
overeenstemming met de bepaling aangaande de bestemming van de adminis-
tratieve geldboetes (33).

19. De Hoofdstukken III en IV gaan over het jaarlijks verslag en de burgerlijke partijstelling (34).

Titel VI – De bestraffing van inbreuken in het algemeen
20. Titel VI behandelt “De bestraffing van inbreuken in het algemeen”.

Hier wordt de strafrechtelijke regeling van de strafmaatregelen en de adminis-
tratieve geldboetes gedefinieerd. Deze titel is belangrijk, want hij legt de link tussen
Boek I en Boek II. In deze Titel zijn de inspanningen voor harmonisatie en hervor-
ming het grootst.

21. Het eerste Hoofdstuk, dat aan algemeenheden is gewijd, betreft de niveaus van
strafrechtelijke sancties en administratieve sancties, de opdeciemen en de ver-
menigvuldigingsregel.

(30) Art. 26 van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak
tegen het zwartwerk, B.S. van 30 maart 1994.
(31) B.S. van, 6 april 1991.
(32) B.S. van 25 juli 1969.
(33) Art. 87 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 342.
(34) Art. 88 en 89 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 342 en 343; Deze bepalingen vinden hun
herkomst in de wet van 3 mei 2003.
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22. In dit gedeelte worden drie graden van ernst onderscheiden, waarmee drie
niveaus van sancties overeenkomen (35) (36).

Sancties van niveau 1 bestraffen lichte inbreuken met een administratieve geldboete
van 10 tot 250 EUR (x 5,5, dat wil zeggen 55 tot 1.375 EUR); sancties van niveau 2
bestraffen matig zware inbreuken met een strafrechtelijke geldboete van 250 tot
2.500 EUR (x 5,5, dat wil zeggen, 1.375 tot 13.750 EUR) of met een administratieve
geldboete van 125 tot 1.250 EUR (x 5,5, dat wil zeggen 687,5 tot 6.875 EUR) en
sancties van niveau 3 bestraffen zware inbreuken met een gevangenisstraf van zes
maanden tot drie jaar en/of met een strafrechtelijke geldboete van 500 tot 5.000
EUR (x 5,5, dat wil zeggen 2.750 tot 27.500 EUR) of met een administratieve geld-
boete van 250 tot 2.500 EUR (x 5,5, dat wil zeggen 1.375 tot 13.750 EUR).

Deze beschikking draagt bij tot de leesbaarheid en duidelijkheid van het sociaal
strafrecht en verzekert de naleving van het wettelijkheidsbeginsel van het sociaal
strafrecht.

Dankzij deze beschikking wordt de sanctie voor de in Boek II van het Wetboek
beschreven inbreuken immers niet gedetailleerd door een bedrag voor een
strafrechtelijke geldboete of administratieve geldboete of de duur van een gevangenis-
straf; de sanctie wordt door de graad van ernst bepaald.

Vervolgens helpt deze beschikking de justitiabele om kennis te nemen van het
volledige systeem van sancties die op die strafbaarstellingen van toepassing zijn.
Dankzij deze bepaling begrijpt hij de sanctiewaarde die aan dit systeem van opsplit-
sing van de sancties in drie niveaus wordt toegekend, om zo de verschillende
gedragingen te kennen die volgens Boek II strafbaar zijn. De huidige teksten bren-
gen de sancties immers niet in categorieën onder; daardoor zijn de strafrechtelijke bepalin-
gen versnipperd en dus ontbreekt het aan coherentie in de keuze van de sancties.

23. In tegenstelling tot het Strafwetboek, dat voor inbreuken op het gemene recht
de klemtoon legt op de bestraffing van de inbreuken door de voorstelling van de
straffen te beginnen met de criminele straffen, somt het Wetboek van sociaal
strafrecht eerst de lichtste straffen op en legt het de klemtoon op de depenalisering
van de inbreuken van het sociaal strafrecht.

(35) Art. 90 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 343.
(36) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 48, nr. 21.
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24. Het Wetboek vestigt de aandacht van de justitiabele op de grotere ruimte die in
het Wetboek voortaan wordt toegekend aan het sanctiemechanisme inzake de
administratieve geldboetes en bijgevolg ook aan de depenalisering van de straf-
baarstellingen (37).

Momenteel worden slechts voor een beperkt aantal inbreuken, beperkend opge-
somd door de wet van 30 juni 1971, administratieve geldboetes voorzien. Deze
dekken de aangelegenheden inzake arbeidsrecht. Bovendien zijn ze alleen voorzien
voor gedragingen die reeds strafrechtelijk door de wet werden bestraft; er is dus
geen gedraging die uitsluitend met een administratieve geldboete kan worden
bestraft (38).

Het Wetboek stelt voor om alle gedragingen van de drie niveaus van inbreuken met
een administratieve geldboete te associëren. Ze kunnen dus alle inbreuken van sociaal
strafrecht bestraffen, met inbegrip van de strafbaarstellingen op het vlak van sociale
zekerheid.

De administratieve geldboete is een middel om de inbreuken op sociaal strafrecht te
depenaliseren. In het Wetboek worden lichte inbreuken slechts met een adminis-
tratieve geldboete bestraft. Deze vormt een volwaardige boete die niet langer de
vervanging is van een strafrechtelijke sanctie.

25. Het Wetboek versterkt nog de doorslaggevende rol van de strafrechtelijke geld-
boete in de bestraffing van inbreuken op het sociaal recht. Het maakt van de geld-
boete de voornaamste straf in het Wetboek. De geldboete is de enige straf die de
matig zware inbreuken kan bestraffen. Maar de geldboete bestraft ook de inbreuken
van niveau 3 (39).

26. Gevangenisstraf bestraft uitsluitend inbreuken van niveau 3 en geldt alleen voor
zware inbreuken.

Enerzijds is gevangenisstraf niet voor alle overtredingen aangewezen. Bovendien
blijkt uit de praktijk dat ze slechts in zeer ernstige gevallen wordt uitgevoerd: korte
gevangenisstraffen worden niet uitgevoerd of worden met uitstel uitgesproken.

(37) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 49, nr. 24 e.v. 
(38) Art. 1, 1bis, van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk
in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.
(39) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 48, nr. 22 e.v.
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Door de gevangenisstraf voor slechts enkele feiten voor te behouden, wil het Wet-
boek duidelijk het onderscheid maken tussen zware inbreuken en andere
inbreuken.

Het Wetboek vormt een duidelijke en leesbare tekst, aangezien de ernstigste
gedragingen worden aangegeven door de gevangenisstraf die de misdadiger zou
kunnen oplopen indien hij een inbreuk begaat.

Het Wetboek wil preventiever werken: het arsenaal van repressieve maatregelen
wordt door de justitiabele ernstiger genomen; de strafwet bedreigt hem immers niet
langer met een gevangenisstraf zonder onderscheid te maken tussen lichte feiten en
zware feiten.

27. Verder bevat dit hoofdstuk een bepaling die eraan herinnert dat de
strafrechtelijke geldboetes met opdeciemen (vermenigvuldigd met 5,5) worden ver-
hoogd. Momenteel geldt voor sommige geldboetes niet dezelfde coëfficiënt als voor
andere (sommige worden met 2,5 vermenigvuldigd en niet met 5,5) (40). In het
Wetboek werden de inbreuken herschreven en de sancties gewijzigd. Dankzij deze
herschrijving geldt voor de strafrechtelijke geldboetes voortaan dezelfde coëfficiënt.

Het Wetboek vernieuwt door te bepalen dat de administratieve geldboeten even-
eens aan opdeciemen worden onderworpen (41). Tot op heden waren ze uitge-
sloten van het toepassingsgebied van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opde-
ciemen op de strafrechtelijke geldboeten. Op die manier kan het bedrag van de
administratieve geldboetes tegelijkertijd met de strafrechtelijke geldboetes worden
aangepast. De wetgever hoeft voor de administratieve geldboetes niet langer speci-
fiek tussenbeide te komen.

28. De regel voor de vermenigvuldiging van het bedrag van de strafrechtelijke geld-
boete met het aantal bij de inbreuk betrokken werknemers, wordt op verschillende
wijzen geformuleerd. In sommige sociale weten wordt de vermenigvuldigingsregel
zonder grensbedrag voorgeschreven. Voor de meeste sociale wetten wordt de ver-
menigvuldigingsregel voorgeschreven met een grensbedrag, maar dat verschilt
naargelang van de strafbaarstellingen waarvoor de regel geldt. Sommige sociale wet-
ten bevatten echter geen vermenigvuldigingsregel (42).

(40) Art. 1bis van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geld-
boeten, B.S. van 3 april 1952.
(41) Art. 91 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 343.
(42) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 69, nr. 44 e.v.
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De wet van 30 juni 1971 bevat bovendien verschillende vermenigvuldigingsregels
voor de administratieve geldboete (43).

Om het sociaal strafrecht leesbaarder en duidelijker te maken, schrijft het Wetboek
een vermenigvuldigingsregel voor die zowel op de strafrechtelijke geldboetes als op
de administratieve geldboetes betrekking heeft en die eenvormig op de inbreuken
van Boek II wordt toegepast indien deze regel werd voorzien (44).

29. Hoofdstuk II is gewijd aan de bijzondere strafrechtelijkke sancties (45).

Het sociaal strafrecht maakt slechts zeer weinig gebruik van originele sancties.
Momenteel voorziet alleen de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers de sluiting van de onderneming als straf indien
buitenlandse werknemers die illegaal hier verblijven, worden tewerkgesteld (46). 

Derhalve beschikt de strafrechter niet over een gevarieerd arsenaal van straffen
waarmee hij de sanctie zou kunnen aanpassen aan de feiten die hem worden
voorgelegd. Dit vormt een scherp contrast met het belang van de bevoegdheden
waarover de sociaal inspecteurs beschikken. Zij zijn immers bevoegd om dwang-
maatregelen op te leggen, zoals het stopzetten van de beroepsactiviteit of het
verzegelen van de arbeidsplaatsen.

De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van rechtspersonen (47) stelt dan weer een arsenaal van nieuwe strafmaatregelen
voor, waarbij de wetgever wordt verzocht om de uitvoeringsmaatregelen noodzake-
lijk om ze toepasbaar te maken, goed te keuren (48).

(43) Art. 11 van de hoger genoemde wet van 30 juni 1971.
(44) Art. 92 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 343.
(45) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 82, nr. 53 e.v.
(46) Art. 12, 2°, alinea 2, van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers, B.S., 21 mei 1999.
(47) B.S. van 22 juni 1999.
(48) Door een nieuwe categorie van misdadigers te bepalen, de rechtspersoon, creëert de wet van 4
mei 1999 straffen die deze eenheden bestraffen, die aan hun specifieke aard worden aangepast. De
hoger genoemde wet van 4 mei 1999 bepaalt de boete (artikel 7bis, alinea 1, 1°, van het Wetboek
van strafrecht) en de bijzondere verbeurdverklaring (artikel 7bis alinea 1, 2°, van het Wetboek van
strafrecht) in criminele, correctionele en politiezaken en de ontbinding (artikel 7bis alinea 2, 1°, van
het Wetboek van strafrecht), het verbod een activiteit uit te oefenen die deel uitmaakt van het
maatschappelijk doel (artikel 7bis alinea 2°, van het Wetboek van strafrecht), de sluiting van een of
meer inrichtingen (artikel 7bis alinea 2, 3°, van het Wetboek van strafrecht), de bekendmaking of de
verspreiding van de beslissing (artikel 7bis alinea 2, 4°, van het Wetboek van strafrecht) in criminele
en correctionele zaken.
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Het Wetboek van sociaal strafrecht maakt van deze mogelijkheid gebruik. Het weer-
houdt drie bijkomende straffen: de sluiting van de onderneming, het beroepsverbod
en het verbod om zelf of via een tussenpersoon een onderneming uit te baten (49).

Het Wetboek behoudt deze nieuwe sancties voor de zwaarste overtredingen voor,
namelijk wanneer het door de strafbaarstelling beschermde belang groter is dan de
gevolgen die door de sanctie worden teweeggebracht. De nieuwe sancties bestraf-
fen met andere woorden de inbreuken van niveau 3 en de inbreuken van niveau 2
inzake de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Deze bijkomende straffen
zijn facultatief. Ze zijn tijdelijk; ze kunnen door de rechter worden uitgesproken
voor een duur van één maand tot drie jaar.

30. Hoofdstuk III en Hoofdstuk IV hebben betrekking op de regels die op de
strafrechtelijke sancties en de administratieve sancties van toepassing zijn en door-
gaans de algemene beginselen worden genoemd (50).

De sociaal wetgever heeft zeer uiteenlopende regels gebruikt om eraan te herin-
neren dat de algemene beginselen van Boek I van het Strafwetboek van toepassing
waren op het sociaal strafrecht en om af te wijken van wat in artikel 100 van het
Strafwetboek van strafrecht wordt voorgeschreven.

In de jaren zestig stelde de Raad van State reeds voor, in zijn advies aangaande de
ontwerpen en voorstellen voor sociale wetten met strafrechtelijke bepalingen (51),
om het sociaal recht en het sociaal strafrecht te codificeren en de strafmaatregelen
en de strafrechtelijke regeling ervan te uniformeren.

In overeenstemming met de lering van de Raad van State, vereenvoudigt het Wet-
boek deze regels en uniformeert het ze met het gemeen strafrecht.

Zo stelt het een facultatieve regeling van bijzondere herhaling voor.

Het bepaalt dat de regels met betrekking tot de strafbare deelneming voorgeschreven
door het Wetboek van strafrecht van toepassing zijn op de inbreuken op het Wetboek.

(49) Art. 93 en 94 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justi-
tie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 344 en 345.
(50) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 65, nr. 43 e.v.
(51) Zie meer bepaald, het advies dat voorafgaat aan de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeids-
duur in de openbare en particuliere sectoren van ’s Lands bedrijfsleven, parl. stukken, Kamer
Volksvert., gew. zitting 1962-1963, nr. 476/1, p. 11 en 12, of het advies dat voorafgaat aan de wet
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités,
parl. stukken, Senaat, gew. zitting 1966-1967, nr. 148, p. 129. 
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Het veralgemeent het bijzondere stelsel van de verzachtende omstandigheden
ingevoerd door de wet van 13 februari 1998 houdende sociale beschikkingen (52)
tot de inbreuken op het Wetboek en uniformeert de drempel waaronder de
strafrechters niet mogen gaan in geval van verzachtende omstandigheden, namelijk
40% (53).

Tot slot heft het Wetboek de regels voor de verjaring op die zitten vervat in de
sociale wetten, ten gunste van het gemeen recht van de strafvordering (54).

Artikel 100 van het Wetboek van strafrecht is niet van toepassing op de beschikkin-
gen die een systeem van administratieve sancties voorzien.

Het Wetboek van sociaal strafrecht neemt zo de algemene beginselen over die wor-
den bepaald door de wet van 30 juni 1971 en uniformeert ze in lijn met de op de
strafmaatregelen toepasselijke regels. Zo voorziet het Wetboek ook een herhalings-
regeling; het bevat een bepaling inzake de materiële samenloop van strafbare
feiten, de ideale samenloop van strafbare feiten en de samenloop per eenheid van
misdadig opzet; het bepaalt een regel met betrekking tot de kwijtschelding van de
boete en tot het stelsel van de verzachtende omstandigheden; het voorziet een regel
inzake het uitstel (55) en de verjaring (56).

BOEK II – DE INBREUKEN EN HUN BESTRAFFING IN HET BIJZONDER
31. Boek II handelt over “De inbreuken en hun bestraffing in het bijzonder”.

Het bevat een uitputtende inventaris van de inbreuken op het arbeidsrecht en het
socialezekerheidsrecht. De gedragingen die niet door Boek II van het Wetboek wor-
den bedoeld, zijn niet langer strafrechtelijk strafbaar en kunnen niet langer met een
administratieve geldboete worden bestraft.

De inbreuken zijn intussen nauwkeurig omschreven: het Wetboek neemt het begin-
sel van de wettigheid van de strafbaarstellingen in acht.

(52) B.S. van 19 februari 1998.
(53) Art. 95 tot 97 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 345.
(54) Memorie van toelichting van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht, FOD Justitie, Rapport van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 65 e.v.
(55) Art. 98 tot 103 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD
Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 345 tot 347.
(56) Art. 70 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 345 tot 337.
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32. Niettemin werden in Hoofdstuk I, dat handelt over de inbreuken tegen de per-
soon van de werknemer, de strafbaarstellingen inzake de gezondheid en veiligheid
op het werk, in het Wetboek niet volledig herschreven (57).

Het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk (58) dat werd genomen ingevolge de wet van 4
augustus 1996 vormt het Wetboek betreffende het welzijn op het werk. Dit neemt
geleidelijk aan de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeids-
bescherming over. De strafbaarstellingen in dit verband zullen in het Wetboek van
sociaal strafrecht zijn geïntegreerd wanneer dit een definitieve structuur heeft
aangenomen.

Niettemin neemt Boek I de wetten van 16 november 1972 en van 30 juni 1971 over;
het omvat procedurebepalingen die afwijken van het gemeen recht van de straf-
procedure, en omschrijft de strafrechtelijke regeling voor de administratieve straffen
en geldboetes. De bepalingen inzake de gezondheid en de veiligheid zijn derhalve
als dusdanig in het Wetboek overgenomen opdat de bepalingen van Boek I er voor-
taan op van toepassing zouden zijn.

De inbreuken op het vlak van gezondheid en veiligheid worden voorlopig bestraft
met een sanctie van niveau 2, in navolging van de inbreuken die op de persoon van
de werknemer betrekking hebben. Zodra deze werden herschreven, zullen de
inbreuken inzake gezondheid en veiligheid op het werk uiteraard binnen de drie
sanctieniveaus kunnen worden ondergebracht.

33. Momenteel bestraft de wetgever met een identieke straf, alle overtredingen van
veranderlijk belang van een wet en van de uitvoeringsbesluiten daarbij.

(57) De sociale wetten inzake de gezondheid en veiligheid die strafrechtelijke beschikkingen bevat-
ten, zijn:
- de wet van 5 mei 1888 betreffende het toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichtingen en op de stoomtuigen en de stoomketels;
- de samengeordende wetten van 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen;
- de wet van 6 juli 1949 betreffende de huisvesting van de arbeiders in nijverheids-, landbouw- of
handelsondernemingen en exploitaties;
- de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat de bepalingen met betrekking tot de zwangere of
borstvoeding gevende werkneemsters betreft;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veilig-
heid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden.
(58) B.S. van 31 maart 1998.
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Het Wetboek breekt met die praktijken. Het brengt de inbreuken onder in drie
niveaus van ernst, waarmee drie sanctieniveaus overeenstemmen. Het bestraft de
inbreuken van dezelfde ernst met dezelfde straf.

Zo wordt het beginsel van de evenredigheid van de sancties in het sociaal strafrecht
hersteld.

34. Het belang dat door de strafbaarstelling wordt beschermd, bepaalt de ernst van
de inbreuk (59).

In het socialezekerheidsrecht bijvoorbeeld verplichten verschillende bepalingen de
werkgever ertoe om aan de werknemers de vereiste documenten te bezorgen opdat
zij hun rechten kunnen doen gelden. Overtredingen tegen die verplichtingen wor-
den met eenzelfde straf gesanctioneerd aangezien het beschermde belang hetzelfde
is: de bescherming van het recht van de sociaal verzekerden om toegang te verschaf-
fen tot de verschillende socialezekerheidsstelsels.

35. De inbreuken waarvan de bestanddelen overeenstemmen, maken het voorwerp
uit van één enkele strafrechtelijke bepaling (60). Dit geheel van onrechtmatigheden
depenaliseert tal van inbreuken. Lichte inbreuken kunnen immers alleen met een
administratieve geldboete worden bestraft. De straf die aan sommige overtredingen
wordt gekoppeld, wordt door een burgerlijke sanctie vervangen (61). Andere
gedragingen zijn niet langer strafbaar.

36. Niveau 1 bestraft de werkgever die zijn verplichtingen niet is nagekomen om
bepaalde formaliteiten te vervullen of bepaalde kennisgevingen uit te voeren uit-
gaande van administratieve regels die de goede werking van het socialezekerheids-
stelsel reglementeren of de arbeidsbetrekkingen beteugelt (62).

(59) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 51, nr. 25 e.v.
(60) De inbreuk inzake toelagen, vergoedingen en uitkeringen bijvoorbeeld; art. 215 van de CDPS,
Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaam-
heden 2001-2005, o.c., p. 345 tot 409.
(61) Art. 4, 5, 13, 15 van de wijzigende bepalingen van het voorontwerp van wet tot invoering van
de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden 2001-2005, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, p. 413 e.v.
(62) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 54, nr. 28.
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37. De categorie van inbreuken van niveau 2 bestraft de matig zware inbreuken.
Deze categorie bevat de inbreuken die de persoon van de werknemer en diens
belangen beschermen, en vormt bovendien een restcategorie. De inbreuken inzake
arbeidstijd en tegen andere arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld zijn inbreuken van
niveau 2 (63).

38. Niveau 3 bestraft de inbreuken van sociale fraude die door de Ministerraad tij-
dens zijn zitting van 30 maart 2004 als dusdanig werden omschreven: het feit dat
niet een onmiddellijk aangifte van tewerkstelling wordt ingediend of dat werkne-
mers bedrieglijk aan de sociale zekerheid worden onderworpen; het feit dat buiten-
landse werknemers die illegaal op het grondgebied verblijven, worden tewerk-
gesteld, en de verhindering van toezicht worden eveneens volgens niveau 3 bestraft
(64).

39. Behalve deze inbreuken van sociale fraude bestraft het Wetboek ook andere
overtredingen met een sanctie van niveau 3, wanneer het belang dat de strafbepa-
ling wil beschermen, dit vereist (65):

Geweldpleging, pesterijen of seksuele intimidatie op het werk en het feit dat geen
einde wordt gesteld aan de geweldpleging, de pesterijen of de seksuele intimidatie
op het werk binnen de termijn die door de rechterlijke beslissing ter stopzetting van
deze daden werd bepaald, kunnen eveneens zeer ernstig zijn en dienen eveneens te
worden bestraft met een sanctie van niveau 3. Zo moet ook de effectiviteit van de
beslissing van de burgerlijke rechter worden verzekerd en het niet naleven ervan
dient te worden bestraft met een sanctie van niveau 3 (66).

De inbreuken met betrekking tot kinderarbeid, de inbreuken aangaande jonge sport-
beoefenaars in loondienst, de inbreuken die de veiligheid en de gezondheid van
jonge werknemers aantasten, worden bestraft met een sanctie van niveau 3 (67).

Behalve de werkgevers die illegaal op het grondgebied verblijvende, buitenlandse
werknemers tewerkstellen, straft het Wetboek met een sanctie van niveau 3, de
tussenpersonen die illegaal betrokken zijn bij de toepassing van de wetgeving inza-
ke de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (68).

(63) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 52, nr. 27.
(64) Art. 163, §1, 169, 194, 206 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden, o.c., p. 374, 380, 395, 403.
(65) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 51, nr. 26.
(66) Art. 108 en 109 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD
Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 351.
(67) Art. 123, 124 en 126 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht,
FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 357 tot 359.
(68) Art. 163, §3 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 375.
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Terbeschikkingstelling, die vaak door koppelbazen gebeurt, wordt bestraft met een
sanctie van niveau 3 (69).

Bovendien worden inbreuken op de bepalingen inzake de individuele rekening door
het Wetboek met een sanctie van niveau 3 bestraft. Met deze inbreuken kan
zwartwerk immers worden gecamoufleerd en het naleven van deze bepaling vormt
de sleutel voor de controlemogelijkheden (70).

De inbreuken op het algemeen personeelsregister, op het bijzonder personeelsregis-
ter en op het aanwezigheidsregister worden eveneens met een sanctie van niveau 3
bestraft. Deze bepalingen hebben als bedoeling, aan de werknemers de naleving te
garanderen van de sociale bepalingen waarmee met name kan worden nagegaan of
de werknemers correct werden ingeschreven en of de bepalingen in de verschil-
lende sociale wetten worden nageleefd (71).

Het feit dat geen ondernemingsorganen worden opgericht, wordt eveneens door
een sanctie van niveau 3 bestraft, want deze inbreuk schaadt immers zeer ernstig de
collectieve betrekkingen binnen de onderneming (72).

Het niet naleven door de werkgever van de maatregelen die door de sociaal
inspecteurs werden genomen op het vlak van gezondheid en veiligheid, alsook het
niet naleven van de rechterlijke beslissing in geval van beroep tegen deze maatregelen,
worden bestraft met een sanctie van niveau 3 (73).

Het niet naleven van een vonnis waarin een beroepsverbod, een verbod om een
bedrijf te exploiteren of een sluiting van een bedrijf wordt uitgesproken, wordt
bestraft met een sanctie van niveau 3 (74).

40. Bovendien voorziet het Wetboek een strafverzwaring wanneer de overtreder
frauduleus heeft gehandeld of wanneer hij de overtreding willens en wetens en vrij-
willig heeft begaan. In dat geval wordt hij niet alleen vervolgd voor de gepleegde
daad, maar ook wegens de ingesteldheid waarin hij heeft gehandeld (75).

(69) Art. 165 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 378.
(70) Art. 173 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 382.
(71) Art. 174 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 382.
(72) Art. 175 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 383.
(73) Art. 195, §1 en 196, alinea 2, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 395.
(74) Art. 93, §3 en 94, §3 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht,
FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 344.
(75) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 54, nr. 30.
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Worden derhalve met een sanctie van niveau 3 bestraft: 
� de werkgever die vrijwillig geen wetsverzekeringspolis afsluit waarmee werkne-

mers die het slachtoffer worden van arbeidsongeval, kunnen worden vergoed
(76);

� de werkgever die vrijwillig geen sociale balans van de onderneming heeft opgemaakt (77);
� de revisor, de zelfstandige accountant of de commissaris die vrijwillig een sociale

balans in illegale omstandigheden goedkeurt (78);
� de werkgever die willens en wetens en vrijwillig weigert om informatie te ver-

strekken of die onjuiste inlichtingen verstrekt of onjuiste verklaringen aflegt in
geval van toepassing van de bepalingen aangaande de prestaties van algemeen
belang in vredestijd (79);

� de schendingen van de vertrouwelijkheid van de gegevens in het kader van de
wet houdende de organisatie en de oprichting van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid, gepleegd met algemeen opzet of met bijzonder opzet (80);

� de werkgever die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan de Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden geen aangifte met verantwoording van het
bedrag van de verschuldigde bijdragen laat geworden wanneer deze feiten willens
en wetens en vrijwillig worden gepleegd (81);

� de inbreuken op het vlak van toelagen, vergoedingen en uitkeringen, alsook vals-
heid en gebruik van valse stukken (82).

41. Boek II verenigt de inbreuken in verschillende hoofdstukken, volgens thema’s,
wat de leesbaarheid van het sociaal strafrecht moet bevorderen. Het Wetboek
groepeert de inbreuken niet volgens de sociale basiswetten waaruit ze voortvloeien.
Eenzelfde hoofdstuk kan strafbepalingen bevatten vervat in verschillende sociale
wetten.

(76) Art. 170, alinea 2, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD
Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 380.
(77) Art. 189, §1, alinea 2, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht,
FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 393.
(78) Art. 191, alinea 2, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD
Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 394.
(79) Art. 193, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 395.
(80) Art. 200, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 399.
(81) Art. 208, §1, alinea 2, van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht,
FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 404.
(82) Art. 215 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 409.
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42. Hoofdstuk I bevat de inbreuken tegen de persoon van de werknemer en bevat
verscheidene bepalingen die de werknemer beschermt tegen gedragingen die zijn
privéleven schade berokkenen door medische onderzoeken, tegen discriminatie,
tegen intimidatie; deze wetten dragen ook bij tot zijn gezondheid en veiligheid op
het werk. Andere bepalingen gaat over de leeftijd van toegang tot de arbeidsmarkt (83).

43. Hoofdstuk II betreft de inbreuken op het vlak van arbeidstijd (84).

Om dit hoofdstuk structuur te geven, baseert het Wetboek zich op een globale con-
ceptie van arbeidstijd (85). Volgens deze conceptie wordt de arbeidstijd in zijn ver-
schillende onderdelen beschouwd: dagelijks, wekelijks, jaarlijks en voor de volledi-
ge levensloop.

Dit hoofdstuk bevat de strafbaarstellingen voorzien door de arbeidswet van 16 maart
1971 (86) of de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen (87). Hierin zijn
ook de strafbepalingen opgenomen aangaande het brugpensioen, de loopbaan-
onderbreking, de zwangerschapsrust, enz. Deze reglementeringen betreffen immers
het arbeidsvolume dat een werknemer in de loop van zijn leven verricht.

44. Hoofdstuk III behandelt de inbreuken met betrekking tot de andere arbeidsvoor-
waarden: het bevat de inbreuken aangaande de controlegeneeskunde of het loon,
alsook de andere vermogensvoordelen. Een inbreuk verzekert dat de werkgever
documenten overmaakt waardoor de werknemers hun rechten op uitkeringen kun-
nen laten gelden in geval van sluiting van de onderneming. De regels met
betrekking tot het educatief verlof en de bepalingen die de tuchtmaatregelen regle-
menteren, worden eveneens gesanctioneerd in Hoofdstuk III (88).

(83) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 43, nr. 19.
(84) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 44, nr. 19.
(85) Commentaar bij art. 127 tot 147 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal
strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 176; M. Jamoulle, E.
Geerkens, G. Foxhal, F. Kéfer en S. Bredael, Le temps de travail, Transformations du droit et des
relations collectives de travail, Brussel, Editions du Crisp, 1997, 580 bladzijden.
(86) B.S. van 30 maart 1971.
(87) B.S. van 31 januari 1974.
(88) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 45, nr. 19.
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45. Hoofdstuk IV is gewijd aan illegale arbeid en groepeert de strafbaarstellingen
betreffende de buitenlandse arbeidskrachten, de uitzendarbeid of de terbeschikking-
stelling van werknemers. Hoofdstuk IV omvat de inbreuken die bepaalde bijzondere
activiteitensectoren reglementeren, zoals de havenarbeid, de zeevisserij of de diamant-
industrie (89).

46. Hoofdstuk V betreft niet-aangegeven arbeid. Het handelt over de inbreuken met
betrekking tot de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en bestraft het feit dat
geen wetsverzekeringspolis werd afgesloten (90).

47. Hoofdstuk VI bevat de inbreuken aangaande de sociale documenten zoals die
worden gereglementeerd door het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het
bijhouden van sociale documenten (91) en de uitvoeringsbesluiten daarbij, alsook
de strafbepaling betreffende het register van de uitzendkrachten (92).

48. Hoofdstuk VII handelt over de inbreuken aangaande de collectieve arbeids-
betrekkingen. Deze hebben betrekking op het niet oprichten van de ondernemings-
organen en op de belemmering van de werking van de ondernemingsorganen; dit
hoofdstuk bestraft het niet nakomen van de plicht tot voorlichting en raadpleging
van de werknemers of het ontbreken van de kennisgeving in geval van collectief
ontslag of bedrijfssluiting; het groepeert de strafbepalingen inzake het arbeidsregle-
ment, de sociale balans en de prestaties van algemeen belang (93).

49. Hoofdstuk VIII betreft de inbreuken met betrekking tot het toezicht. Hiertoe
behoort de strafbaarstelling wegens verhindering van toezicht; het bevat ook sanc-
ties voor het niet naleven van de door de sociaal inspecteurs genomen dwangmaat-
regelen of het niet naleven van de rechterlijke beslissing naar aanleiding van het
beroep tegen die maatregelen (94).

50. Hoofdstuk IX handelt over de inbreuken aangaande de sociale zekerheid (95).

(89) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 45, nr. 19.
(90) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 47, nr. 19.
(91) B.S., 2 december 1978.
(92) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 47, nr. 19.
(93) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 47, nr. 19.
(94) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 47, nr. 19.
(95) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 42, nr. 18. 65

HET SOCIAAL STRAFRECHT: EINDELIJK LEESBAAR EN COHERENT

DEBAUCHE-NED.qxp  16/07/2007  16:21  Pagina 65



De wetten op het vlak van sociale zekerheid regelen de organisatie van de verschillende
socialezekerheidsstelsels. Na een horizontale lezing kunnen de inbreuken eenvoudig in
categorieën worden onderverdeeld, naargelang van het beschermde belang.

In dit hoofdstuk zijn opgenomen:
� de bepalingen die de belangen van de sociaal verzekerden beschermen. Hier zijn

meer bepaald de strafbepalingen gegroepeerd die de werkgever bestraffen die
heeft nagelaten om aan de werknemer die documenten te verstrekken die hij
nodig heeft om zijn rechten te doen gelden, alsook de werkgever die een arbeids-
ongeval niet heeft aangegeven;

� de bepalingen die de belangen van de Staat beschermen. Het gaat om inbreuken
als het niet betalen van de bijdragen aan de instellingen in kwestie of bedrieglijke
onderwerping aan de sociale zekerheid; dit thema houdt tevens de strafbepalin-
gen in die de benamingen “Fonds voor bestaanszekerheid” en “erkend sociaal secre-
tariaat” beschermen; het gaat om strafbaarstellingen die zorgen voor het overma-
ken van documenten aan de instellingen door de werkgevers en die voor de beoe-
fenaars van de geneeskunde zijn bestemd; in dit hoofdstuk staan de bepalingen
betreffende de werkloosheidscontrole en de sociale identiteitskaart;

� de bepalingen die het privéleven van de sociaal verzekerden beschermen. Dit
thema verenigt de strafbepalingen van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (96) en
de inbreuk op de bescherming van het privéleven in geval van een arbeidsongeval.

51. Hoofdstuk X gaat over de inbreuken op het vlak van subsidies, vergoedingen en
uitkeringen (97) (98).

Deze nieuwe strafbaarstelling moet de strijd aanbinden tegen fraude inzake
socialezekerheidsuitkeringen, sociale bijstand, loopbaanonderbreking en educatief verlof.

Momenteel en met uitzondering van enkele sociaalstrafrechtelijke bepalingen (99),
is de enige wettelijke basis om dit type van fraude te vervolgen, het KB van 31 mei
1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedin-
gen en toelagen (100).

(96) B.S. van 22 februari 1990.
(97) Art. 215 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 409.
(98) Memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet ter invoering van de CDPS, Commissie
voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de werkzaamheden 2001-
2005, o.c., p. 74, nr. 45 e.v.
(99) Bijvoorbeeld, art. 175, alinea 1, 1° e) van het KB van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, B.S. van 31 december 1991, of art. 156 van 1939 met betrekking tot de
kinderbijslag voor werknemers, gecoördineerd op 19 december 1939, B.S. van 22 december 1939.
(100) B.S. van 1 juni 1963.
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Dit koninklijk besluit is een gemeenrechtelijke bepaling die, behalve bij samenloop
of samenhang, niet onder de bevoegdheid van het arbeidsauditoraat en de sociaal
inspecteurs valt, dan wel onder die van de Procureur des Konings.

Niettemin is het wenselijk dat de sociaal inspecteurs en het arbeidsauditoraat op
grond van hun specifieke opleiding in sociaal recht bevoegd zijn om deze inbreuken
te kennen wanneer de fraude op sociaal vlak wordt begaan.

Om deze ongemakken te ondervangen en de arbeidsinspectie en het arbeidsaudi-
toraat bevoegd te maken in alle gevallen van sociale fraude, bevat het Wetboek een
specifieke en uniforme strafbepaling die derhalve alle aangiften beoogt die dienen te
worden gedaan voor de verschillende taken van de sociale zekerheid, op het vlak
van loopbaanonderbreking, educatief verlof en een specifieke strafbaarstelling voor
valsheid en gebruik van valse stukken.

52. Hoofdstuk IX bevat de regels die gemeenschappelijk zijn voor de vorige hoofd-
stukken (101).

Dit brengt wijzigingen aan in de ambtshalve veroordelingen (102).

In de eerste plaats uniformeert het hoofdstuk de veroordelingen tot het betalen van
bijdragen, bijdrageoplagen en verwijlinteresten.

Insgelijks voorziet het een bepaling die de overtreder ertoe verplicht om de onrecht-
matig ontvangen bedragen terug te betalen wanneer hij wordt bestraft voor het ont-
vangen van sociale uitkeringen waarop hij geen recht had, ten gevolge van een
onjuiste of onvolledige aangifte, van valsheid of het gebruik van valse stukken (103).

In geval van niet-onderwerping of bedrieglijke onderwerping van werknemers aan
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt de werkgever
ambtshalve veroordeeld tot de betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
van een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan het drievoud van de bedrieglijk
ontdoken of aangegeven bijdragen (104). De reglementering voor de jaarlijkse
vakantie bevat hetzelfde type van veroordeling ten gunste van de kas voor jaarlijkse
vakantie (105).

(101) Art. 216 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 410.
(102) Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie, Verslag van de
werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 283 e.v. 
(103) Art. 216 van de CDPS, Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht, FOD Justitie,
Verslag van de werkzaamheden 2001-2005, o.c., p. 410.
(104) Art. 35, §1, alinea 4 en 5 van de wet van 27 juni 1969.
(105) Art. 55, §2 van de wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers gecoördineerd op 28 juni 1971, 30 september 1971.
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Uit de praktijk blijkt dat de feitenrechters vele jaren lang hebben gepoogd om de
verplichting om ambtshalve veroordelingen uit te spreken, te omzeilen, wegens de
starheid en strengheid van de regel. In 1999 bevestigde het Arbitragehof (106) de
overheersende strafrechtelijke aard van deze sanctie. Sindsdien koppelen de feiten-
rechters de maatregel vaak aan een volledig uitstel, zelfs in de veronderstelling dat
de fraude werd erkend.

Wegens de starheid en strengheid ervan verlengt het Wetboek de veroordeling niet
ambtshalve tot het drievoudige en stelt het andere oplossingen voor om te strijden
tegen bedrieglijk gedrag.

Met het Wetboek beschikken de rechters over een arsenaal dat gediversifieerder is
dan en minstens even streng is als in het verleden:
� de ernstige inbreuken op het socialezekerheidsrecht, dat wil zeggen de inbreuken

die bedrieglijk worden gepleegd, worden met een zwaardere sanctie bestraft;
� bedrieglijke niet-onderwerping en bedrieglijke onderwerping kunnen leiden tot

de sluiting van de onderneming en/of het verbod om een onderneming recht-
streeks of met een tussenpersoon uit te baten.

CONCLUSIE

53. Het Wetboek van sociaal strafrecht is een leesbare, coherente en volledige tekst,
die tot doel heeft de juridische veiligheid voor de justitiabelen te verbeteren en de
rechtsbeoefenaars te helpen bij de toepassing van het recht.

Het uniformeert de strafbepalingen van de volledige sociale wetgeving. Bovendien
wil het het sociaal strafrecht dichter bij het algemene strafrecht, waaronder de straf-
procedure, brengen.

Het stelt voor om de sancties te variëren, deze worden opgesplitst volgens graad
van ernst. In dat opzicht waakt het Wetboek erover dat de minst ernstige inbreuken
– dat wil zeggen inbreuken waarvoor bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van
administratieve geldboetes of, desgevallend, een burgerlijke sanctie – worden gede-
penaliseerd, eerder dan dat ze aan zware gerechtelijke procedures worden onder-
worpen. Het Wetboek hecht ook meer belang aan de strafrechtelijke boetes en de
administratieve geldboetes, die worden veralgemeend tot alle materies van sociaal
recht. Andere gedragingen, waarvoor op dit ogenblik geen repressieve ondersteuning
nodig is, zijn niet langer strafbaar. Insgelijks behoudt het Wetboek de gevan-
genisstraf voor voor ernstige inbreuken.

(106) A.H., 15 september 1999, nr. 98/99, J.L.M.B., 1999, p. 1619 en opm. O. Michiels. J.T.T. 2000, p.
17 e.v. en opm. F. Kéfer.
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Het Wetboek legt de klemtoon op preventieve acties die erop gericht zijn de
toepassing van de sociale wet te verbeteren en er op die manier voor te zorgen dat
minder vaak een beroep wordt gedaan op de repressieve regeling.

De harmonisatie en hervorming die het Wetboek voorstelt, zullen de toepassing en
de naleving van het sociaal recht doeltreffender maken en verbeteren.

Dit streven naar doeltreffendheid gebeurt met respect voor de grondbeginselen,
zoals vermoeden van onschuld, respect voor de rechten van verdediging en de cor-
recte motivering van de gerechtelijke beslissingen, de wettigheid van de straf-
baarstellingen en de sancties, hun evenredige verhouding.

(Vertaling)
__________
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DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IN HET
VOORONTWERP VAN SOCIAAL
STRAFWETBOEK. NIEUWE MOGELIJKHEDEN,
NIEUWE UITDAGINGEN

DOOR JACKIE VAN DAMME

Adviseur-generaal, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie administratieve

geldboeten

1. HISTORIEK

Om de plaats van de administratieve geldboeten in het voorontwerp van Sociaal
Strafwetboek toe te lichten en na te gaan welke de nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen zijn die dat oplevert, dient eerst even de historiek van het voorontwerp
van Sociaal Strafwetboek in herinnering te worden gebracht.

Dit jaar is het precies 45 jaar geleden dat in een advies van de Raad van State
gewezen werd op de noodzaak van een dergelijke hervorming. In zijn advies van 9
maart 1962 bij het wetsontwerp dat de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 is
geworden, stelde de Raad van State: “De noodzakelijkheid om meer eenvormigheid
in de strafrechtelijke bepalingen te bekomen, werd door de Raad van State onlangs
nog duidelijk in het licht gesteld in zijn advies van 24 maart 1961 over een voorstel
van wet tot codificering van de arbeidsreglementering (1)”.

Dat wetsvoorstel tot codificering van de arbeidsreglementering is er echter nooit
gekomen. Voor ontwerpteksten in verband met de éénvormigheid in de
strafrechtelijke bepalingen hebben wij tot nu moeten wachten.

Dat wil echter niet zeggen dat er van 1961 tot nu niets werd ondernomen op dat
vlak. Immers, in de jaren zestig werd door het knippen en plakken van de toezichts-
en strafbepalingen van bestaande wetten naar nieuwe wetten geprobeerd enige uni-
formiteit te bewaren op dit vlak. Zo kon professor Herman Lenaerts in 1973 nog
stellen: “Sedertdien heeft de Minister van Tewerkstelling en Arbeid … erover
gewaakt dat dezelfde strafbepalingen werden opgenomen in alle wetten … die op
zijn initiatief door de wetgever werden goedgekeurd… (2)”.

(1) Kamer, 1962-1963, Gedr. St., nr. 471/1, p. 29.
(2) Inleiding tot het sociaal recht, Story, Gent, p. 400, 1973.
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Die poging is echter al snel ontspoord, zoals verder wordt uiteengezet in deel 2,
‘Depenalisering en administratieve geldboeten’.

De wet Administratieve geldboeten van 30 juni 1971 (WAG ‘71) was eigenlijk een
eerste stap in de richting van meer eenvormigheid in de sanctioneringsbepalingen.
De inbreukomschrijvingen, de procedure en de sancties werden in één wet
samengebracht. Het ging in 1971 om de sanctionering van inbreuken op 28 verschil-
lende wetten uit de arbeidswetgeving; in 2006 is dit aantal opgelopen tot 44 wetten.
In 1971 was er ook maar één sanctieniveau, namelijk een minimum van 500 en een
maximum van 10.000 BEF (3).

De memorie van toelichting van deze wet van 1971 geeft ook duidelijk het opzet
weer van de invoering van het stelsel van de administratieve geldboeten. Het was in
de eerste plaats de bedoeling te komen tot een grotere vervolgingsgraad van de sociaal-
rechtelijke inbreuken. Tegelijk werd ervoor geopteerd de strafvervolging voor te
behouden voor de ernstige inbreuken en koos men ten slotte voor het opleggen van
de administratieve geldboete aan de werkgever, om te vermijden dat “de onderne-
ming zich ongestraft zou kunnen verrijken bij een onrechtmatige handeling (4)”.

Bij de wet van 23 juli 1980 werd de “Koninklijke Commissie belast met de codifice-
ring, de harmonisering en de vereenvoudiging van de wetgeving betreffende de
Sociale Zekerheid” ingesteld. Deze “Commissie Dillemans-Van der Vorst”, heeft vijf
jaar gewerkt aan een ontwerp van wetboek sociale zekerheid.
Dit wetboek sociale zekerheid is er niet doorgekomen, maar een onderdeel ervan
kon later toch worden opgevist. Het gaat meer bepaald om de toezichtsbepalingen
van dit ontwerp van wetboek. Deze werden uitgewerkt in een subwerkgroep onder
leiding van de heer P. Van der Vorst. Ze zijn terug te vinden in Boek I, Titel VII,
Toezicht en Sancties (art. 321 t.e.m. 365) van dit ontwerp van wetboek (5).

De toezichtsbepalingen van dit ontwerp van wetboek sociale zekerheid werden
immers overgenomen in de arbeidsinspectiewet van 16 november 1972 via de
grondige wijziging ervan door de Programmawet van 22 december 1989 (art. 190).

De Programmawet van 22 december 1989 heeft niet alleen de arbeidsinspectiewet
van 16 november 1972 volledig herschreven, maar heeft tegelijk in 43 wetten in het
arbeids- en socialezekerheidsrecht de toezichtsbepalingen vervangen door een uni-
forme verwijzingsbepaling naar deze aangepaste arbeidsinspectiewet.

Nadien was het de bedoeling deze oefening nog eens over te doen voor wat de
sanctiebepalingen betreft. Pogingen daartoe werden ondernomen in de loop van de
jaren negentig. Een eerste maal gebeurde dit naar aanleiding van wat dan achteraf “de wet

(3) Op dit ogenblik zijn er 14 vorken van minima en maxima voor de administratieve geldboeten.
(4) Kamer, 1970 -1971, Gedr. St., 939/1, pp. 1-2.
(5) Kamer, 1984 - 1985, Gedr. St., 1352 (29 augustus 1985).
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bestraffing tewerkstelling van illegalen” van 1993 is geworden (6) en een tweede
maal ter gelegenheid van “de wet maatregelen tegen het zwartwerk” van 1994 (7).
Maar de politieke agenda in die periode maakte het niet mogelijk effectief deze her-
vorming door te voeren bij deze wetsontwerpen.

Wél heeft de “Rondetafelconferentie Bestrijding Zwartwerk” van 13 mei 1996 een
beleidsnota opgeleverd waarin onder andere voor het eerst sprake is van de invoering
van 3 sanctieniveaus (8).

Het nieuwe millennium betekende meteen ook een nieuwe start in de lange weg
naar een ontwerp van een Sociaal Strafwetboek.
In januari 2000 kon immers een “Project Kruispuntbank Sociaal Handhavingsrecht”
worden opgestart. Het ging hier om een van de projecten “modernisering ambtenaren-
zaken” die voormalig Minister Luc Van den Bossche indertijd in ieder Ministerie
heeft op gang getrokken. Dit project heeft heel wat bruikbare resultaten opgeleverd
voor de latere werkzaamheden van de Commissie Hervorming Sociaal Strafrecht.

Zo werd werk gemaakt van een volledige inventaris en analyse van alle strafsancties
en administratieve geldboeten in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Het resul-
taat van dit monnikenwerk is een naslagwerk van 600 p. geworden (9).

Maar dit project heeft ook nog andere interessante resultaten opgeleverd. Zo wer-
den onder andere de werkzaamheden opgestart die aanleiding hebben gegeven tot
de invoering van de Geïntegreerde Informatica Applicaties Administratieve geld-
boeten (GINAA), de volledig herschreven databank van de Directie Administratieve
Geldboeten die operationeel is sinds april 2006. Verder werd ook werk gemaakt van
een model van éénvormig proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken. Het is de
bedoeling dat het uit deze werkzaamheden voortgekomen uniform model van pro-
ces-verbaal binnenkort kan worden ingevoerd als “e-PV” (elektronisch proces-ver-
baal).

Uiteindelijk zijn de werkzaamheden voor de herschrijving van het sociaal strafrecht
pas goed van start kunnen gaan nadat mevrouw L. Onkelinx, toenmalig minister van
Werkgelegenheid, op de Ministerraad van 15 december 2000 het akkoord tot de
oprichting van de Commissie Hervorming Sociaal Strafrecht heeft kunnen bekomen.

(6) De wet van 1 juni 1993 betreffende de bestraffing van werkgevers omwille van de tewerkstelling
van illegaal in België verblijvende vreemdelingen (B.S. 17 juni 1993).
(7) De wet van 23 maart 1994 houdende maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk
(B.S. 30 maart 1994).
(8) Beleidsnota van 6 juni 1996, punt 4.4.4.: opstart van de herschrijving van het sociaal strafrecht,
Ministerraad van 28 juni 1996.
(9) Raadpleegbaar in de bibliotheek van de Afdeling juridische studiën van de FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg.

73

DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IN HET VOORONTWERP VAN SOCIAAL STRAFWETBOEK ...

VANDAMME-NED.qxp  16/07/2007  16:31  Pagina 73



De juridische grondslag werd gelegd door het KB van 19 juli 2001 tot oprichting
van een “Commissie voor de hervorming van het sociaal strafrecht (10)”. Het
voorontwerp van sociaal strafwetboek, dat het resultaat is van de werkzaamheden van
deze commissie, maakt het mogelijk dat er uiteindelijk gevolg zal kunnen worden
gegeven aan de oproep van de Raad van State van 1961, nu 45 jaar geleden.

De commissie kreeg van de regering onder meer de opdracht mee de mogelijkheden
tot depenalisering te onderzoeken. Hoe de administratieve geldboeten passen in
deze zoektocht naar depenalisering wordt hierna toegelicht.

2. DEPENALISERING EN ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN

De hierboven vermelde inventaris en analyse van het Belgisch sociaal strafrecht
heeft aangetoond dat er een onverantwoord groot aantal verschillende regelingen
bestaat voor de sanctionering in het sociaal recht.
De enige verklaring hiervoor is dat deze regelingen ongecoördineerd, wet per wet,
tot stand zijn gekomen, zonder dat er enige inhoudelijke verantwoording is terug te
vinden voor deze verschillen.

Zo zijn er bijvoorbeeld 17 categorieën van gevangenisstraffen, 40 verschillende cate-
gorieën van minima en maxima voor de bedragen van de strafrechtelijke geld-
boeten, 5 maximumplafonds bij vermenigvuldiging van de strafrechtelijke geldboete
met het aantal werknemers, 14 verschillende herhalingsregels, 8 onderscheiden
redacties voor de toepassing van Boek I van het Strafwetboek en nog eens 8 syste-
men om de verjaring te regelen. Verder zijn er nog 14 vorken van minima en maxi-
ma voor de administratieve geldboeten.
Een harmonisering van zoveel onverantwoorde verschillen was dan ook een
absolute noodzaak. Maar zoals gevraagd door de regering heeft de commissie zich
niet beperkt tot een loutere codificatie en harmonisering van de bestaande toestand,
maar is zij ook gaan zoeken naar de mogelijkheden van decriminalisering en depenalisering.

Bij decriminalisering worden bepaalde gedragingen niet langer als inbreuken
beschouwd en zijn er daarvoor niet langer sancties voorzien, noch strafrechtelijke,
noch administratieve geldboeten. Bij depenalisering wordt de handhaving van de
norm gewaarborgd met minder of zonder strafrechtelijke sanctionering van de
inbreuken.

Zo werd in het voorontwerp van sociaal strafwetboek de adviserende rol van de
sociale-inspectiediensten in de wetteksten zelf opgenomen. Waar mogelijk werden
blanco strafwetten vervangen door uitgeschreven inbreukomschrijvingen. De gevan-
genisstraf werd in de meeste gevallen afgeschaft en het systeem van de admini-
stratieve geldboeten werd herwerkt.

(10) B.S. van 28 juli 2001.
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Voor deze hervorming van het stelsel van de administratieve geldboeten werd
onderzoek gedaan naar de situatie in het buitenland. Onder meer de stelsels
gebruikt in Duitsland en in Spanje werden van nabij bekeken.
Op grond hiervan heeft de commissie 7 verschillende mogelijke pistes onderscheiden.
Meestal gaat het hier om varianten op het Duitse en het Belgische systeem.

In de onderstaande tabel betekent “S” dat voor een inbreuk enkel strafsancties
mogelijk zijn. “A” betekent dat voor een inbreuk enkel administratieve geldboeten
mogelijk zijn. Bij “S + A” zijn beide sancties theoretisch mogelijk, in de praktijk natuurlijk
slechts een van beiden vanwege het beginsel “non bis in idem”.

TABEL 1: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE 7 MOGELIJKE BETEUGELINGSPISTES

S / A Duits systeem
S / S + A Huidige Belgische situatie
A / S + A Variante op Duits en Belgisch systeem
S + A Variante op Belgisch systeem
S / A / S + A Variante op Duits en Belgisch systeem
S Belgisch systeem vóór de WAG ‘71
A Onvoldoende voor zware criminaliteit

De laatste twee pistes kwamen voor de commissie in ieder geval niet in aanmerking.
Enkel strafsancties voorzien zou een terugkeer betekenen naar de Belgische situatie
van vóór de wet Administratieve geldboeten van 1971. Anderzijds is het ook
duidelijk dat de theoretische piste van enkel administratieve geldboeten totaal
onvoldoende zou zijn bij de zwaardere inbreuken op het sociaal recht.

De combinatie van strafsancties én administratieve geldboeten laat verschillende
varianten toe. Uiteindelijk werd in het voorontwerp van sociaal strafwetboek
gekozen voor piste 3, namelijk “A / S + A”, waarbij het idee van de 3 sanctieniveaus
van “de Rondetafelconferentie Bestrijding Zwartwerk van 1996” werd gecombi-
neerd met een variante op het Duitse en het Belgische systeem.

TABEL 2: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE GEKOZEN PISTE IN HET VOORONTWERP VAN
SOCIAAL STRAFWETBOEK

Inbreuken Sancties

Piste Gevangenisstraf Strafrechtelijke geldboete Administratieve geldboete

Niveau 1 A / 10 - 250
Niveau 2 S + A / 250 – 2.500 125 – 1.250
Niveau 3 S + A 6 m – 3 j 500 – 5.000 250 – 2.500
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Zo voorziet niveau 1 enkel administratieve geldboeten, niveau 2 bevat strafrechtelijke
én administratieve geldboeten en niveau 3 kent beide soorten geldboeten én een
gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.

Enkele van de redenen die geleid hebben tot deze keuze zijn onder andere de doel-
stellingen van de wet van 1971 die nog altijd actueel zijn, namelijk een grote vervol-
gingsgraad en strafvervolging voor de ernstige inbreuken.

Eén van de voorgestelde hervormingen bestaat erin ook de bedragen van de admini-
stratieve geldboeten te koppelen aan de verhoging met de opdeciemen. Op die
wijze zal ook in de toekomst de in het voorontwerp voorgestelde verhouding tussen
de bedragen van de strafrechtelijke en de administratieve geldboeten kunnen
behouden worden.

In Boek II van het ontwerp van Sociaal Strafwetboek is uiteindelijk in 12% van de
gevallen gekozen voor sanctieniveau 1, in 63% van de gevallen voor niveau 2, en in
25% van de inbreuken voor niveau 3.

Wanneer men 40 verschillende vorken van strafrechtelijke geldboeten en 14 vorken
van minima en maxima van administratieve geldboeten herleidt tot 3 sanctieniveaus,
dan treden er onvermijdelijk wijzigingen op ten opzichte van de huidige bedragen.
De voorgestelde bedragen en de indeling van de inbreuken over die drie niveaus
zullen in de latere behandeling van het voorontwerp van sociaal strafwetboek
ongetwijfeld nog aanleiding geven tot discussies. Wat daarbij van belang zal zijn, is
de coherentie te bewaren waartoe de commissie in haar voorstel is gekomen, ook
als bepaalde bedragen hier en daar zouden moeten worden aangepast.

3. TEKSTBRONNEN VOOR DE REGELING VAN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN IN
HET VOORONTWERP VAN SOCIAAL STRAFWETBOEK

Vandaag regelen 15 artikelen in de “wet Administratieve geldboeten van 1971” het
systeem van de administratieve geldboeten. In het voorontwerp van Sociaal
Strafwetboek is dit geëvolueerd naar in totaal 40 artikelen.

Voor het schrijven van die nieuwe artikelen werd inspiratie gevonden in een aantal
voor de hand liggende bronnen zoals de rechtspraak van het Arbitragehof en van
het Hof van Cassatie, het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en het
Vlaams Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en
strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aan-
gelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd
zijn (11).

(11) B.S. 5 augustus 2004.
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Verder werd ook 35 jaar praktijk met de administratieve geldboeten vertaald in de
ontwerpteksten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het versturen van een
afschrift van het aanvullend opsporingsonderzoek door de arbeidsauditeur aan de
Directie administratieve geldboeten, de termijn van 30 dagen om schriftelijk ver-
weermiddelen in te dienen, het feit dat men verweermiddelen ook mondeling kan
indienen, het eventueel toekennen van de mogelijkheid de administratieve geld-
boete af te betalen in schijven en de regeling van eenheid van opzet die al sinds
jaren naar analogie met artikel 65 SW wordt toegepast in de beslissingen tot het
opleggen van administratieve geldboeten.

Daarnaast bevat het voorontwerp van Sociaal Strafwetboek ook een aantal inno-
vaties, zoals de mogelijkheid voor de Directie administratieve geldboeten om zélf
bijkomende inlichtingen op te vragen, de koppeling van de bedragen van de adminis-
tratieve geldboeten aan de opdeciemen en de uitwissing van de administratieve
geldboete na verloop van 3 jaar voor wat de al dan niet toekenning van verzachtende
omstandigheden betreft bij de beoordeling van een nieuw dossier ten aanzien van
diegenen die in het verleden al een administratieve geldboete hebben opgelopen.

4. NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN

Wat zijn nu de nieuwe mogelijkheden die het voorontwerp van Sociaal Strafwet-
boek biedt voor de administratieve geldboeten?

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat het aantal materies waarvoor admini-
stratieve geldboeten kunnen worden opgelegd zal toenemen, doordat ieder sanc-
tieniveau de mogelijkheid voorziet tot het opleggen van een administratieve geld-
boete. In 1971 waren administratieve geldboeten mogelijk in geval van inbreuken
op 28 wetten in het arbeidsrecht, heden bij inbreuken op 44 wetten. Door het
voorontwerp van Sociaal Strafwetboek worden inbreuken op 57 wetten vatbaar
voor het opleggen van een administratieve geldboete. Momenteel zijn admini-
stratieve geldboeten enkel mogelijk in het arbeidsrecht, door het voorontwerp van
Sociaal Strafwetboek wordt dit nu ook mogelijk voor inbreuken inzake sociale zekerheid.

Door de werkzaamheden van de commissie is men uiteindelijk ook gekomen tot een
nieuw evenwicht, met enerzijds een versterking van de rechten van de verdediging
en anderzijds een aantal bijkomende bevoegdheden voor de administratie.

Voor wat de versterking van de rechten van de verdediging betreft, kan onder
andere worden verwezen naar de volgende maatregelen:
� zeven verplichte vermeldingen in de uitnodiging tot het indienen van verweer-

middelen (art. 66 van het voorontwerp neergelegd door de commissie);
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� eveneens een zevental elementen die moeten voorkomen in de beslissing tot het
opleggen van een administratieve geldboete (art. 73);

� de verweermiddelen kunnen schriftelijk – ook via e-mail – of mondeling worden
ingediend (art. 67);

� de mogelijke inzage in het dossier wordt in het voorontwerp geregeld (art. 68); 
� de regels die gelden betreffende de bewijslast voor de strafrechtspleging, zijn van

toepassing op de beroepsprocedure tegen beslissingen tot het opleggen van
administratieve geldboeten voor de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven (art. 77);

� de verjaring van de rechtsvordering tot invordering van de administratieve geld-
boete wordt geregeld bij art. 80 van het voorontwerp;

� ook de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn op de mogelijk-
heid nog een administratieve geldboete op te leggen worden geregeld in het
voorontwerp (art. 72).

En er zijn ook een reeks bijkomende bevoegdheden voor de Directie admini-
stratieve geldboeten. Zo kan de directie nu ook zélf bijkomende inlichtingen opvra-
gen aan andere overheden (art. 65). Dit is het logische gevolg van het feit dat voor
inbreuken van niveau 1 nog enkel administratieve geldboeten kunnen worden
opgelegd. In die dossiers zal de directie bijgevolg geen gebruik kunnen maken van
een aanvullend onderzoek van de arbeidsauditeur.

Ook werd er voorzien in een uitgebreide gegevensuitwisseling tussen de Directie
administratieve geldboeten en de sociale inspecties, de arbeidsauditeurs en de
administratie van de Domeinen (art. 83 t.e.m. 86).

Sinds jaren wordt toegelaten dat, wanneer daarom wordt verzocht, de admini-
stratieve geldboete in schijven kan worden afbetaald. Die mogelijkheid wordt nu ook
uitdrukkelijk in de wet ingeschreven (art. 78). Hoewel dit moeilijk kwantificeerbaar
is, lijken er daardoor minder beroepen te zijn tegen de beslissingen tot het opleggen
van administratieve geldboeten. Momenteel wordt slechts tegen 5% van deze
beslissingen beroep ingesteld. Anderzijds draagt dit ook bij tot een betere inning
van de administratieve geldboeten.

5. NIEUWE UITDAGINGEN

Deze nieuwe mogelijkheden leiden ook tot nieuwe uitdagingen. De uiteindelijke
doelstelling is al die decennia dezelfde gebleven: een betere en efficiëntere hand-
having van het sociaal recht.

Daarbij denkt men meestal automatisch en uitsluitend aan meer controles. Maar ook
door aangepaste sancties en een coherente wetgeving – twee middelen waartoe het
sociaal strafwetboek zeker zal bijdragen – en natuurlijk ook door het realiseren van
een hogere vervolgingsgraad, kan men komen tot een efficiënter sociaal handhavingsrecht.
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Die hogere vervolgingsgraad zal al voor een stuk uit het Sociaal Strafwetboek zelf
voortvloeien omdat nu 57 in plaats van 44 wetten vatbaar zullen zijn voor een
administratieve geldboete.

Anderzijds zal die hogere vervolgingsgraad natuurlijk in de eerste plaats op het ter-
rein moeten worden waar gemaakt. Doordat men in het sociaal recht inbreuken kan
vervolgen hetzij voor de correctionele rechtbank, hetzij met een minnelijke
schikking, hetzij met een administratieve geldboete, bereiken de arbeidsauditeurs
en de Directie administratieve geldboeten momenteel samen een vervolgingsgraad
van 68%. Of anders gezegd: 7 inbreuken op 10 in het arbeidsrecht worden
momenteel reeds gevolgd door een sanctie.

Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, zodat een vervolgingsgraad van 80 tot
85% kan worden bereikt. Vraag is natuurlijk hoe die hogere vervolgingsgraad te
realiseren? Volgende voorstellen hebben enkel betrekking op de Directie van de
administratieve geldboeten.

Een eerste middel is de verbetering van de kwaliteit van de processen-verbaal tot
vaststelling van inbreuken. Die kwaliteit is doorgaans al vrij goed, anders zouden wij
nooit een vervolgingsgraad van 70% kunnen halen. Maar door de invoering van een
elektronisch proces-verbaal en door de juridische vorming en begeleiding van de
controleurs en inspecteurs zal het uiteindelijk mogelijk zijn minder PV’s zonder
gevolg te moeten klasseren omdat bijvoorbeeld de inbreuk onvoldoende bewezen is.

Ook de productiviteit binnen de Directie administratieve geldboeten zelf kan wor-
den verbeterd door een reeks maatregelen, zoals een verder doorgedreven automa-
tisering en gegevensuitwisseling via de nieuwe databank GINAA, alsook door het
consolideren en voort uitbouwen van het – bij deze directie goed lopend – project
thuiswerk, waaraan momenteel 7 juristen en criminologen deelnemen. En ten
slotte, behalve een reeks andere maatregelen, ook door de betere exploitatie van de
boordtabellen en statistieken die de Directie administratieve geldboeten sinds jaren
gebruikt voor de opvolging van de productiviteit. Daarvoor wordt gedacht aan de
installatie van een “Management Cockpit” zoals bij de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening.

Maar al het meerwerk door bijkomende bevoegdheden en door meer controles zal
niet kunnen worden opgevangen door productiviteitsverhogingen alleen. Op een
bepaald moment zal ook hier moeten worden overgegaan tot een grondige analyse
van de reële personeelsbehoeften.
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6. BESLUIT

Tegelijk met de invoering van het Sociaal Strafwetboek en het uitvoeringsbesluit
ervan, is het zeker wenselijk een “Globaal Protocol van Samenwerking” (GPS) te
sluiten waarbij álle actoren in het sociaal strafrecht, van de sociale inspecties en de
politie, over de arbeidsauditoraten, de arbeidsgerechten en de Directie van de
administratieve geldboeten, tot de Administratie van de Domeinen participeren om
gezamenlijke beleidsprioriteiten te bepalen en om praktische werkafspraken vast te
leggen. Daarbij zal het maximaliseren van de elektronische gegevensuitwisseling
een centrale rol moeten spelen.

Een Protocol van Samenwerking is onontbeerlijk, omdat samenwerking, ook in deze
materie, de noodzakelijke olie is voor de goede werking van deze langverwachte,
nieuwe motor voor het sociaal strafrecht, het Sociaal Strafwetboek.

__________
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1. INLEIDING

Dit artikel geeft de trends weer die naar voor kwamen in de interviews die we afna-
men van zo een zeventig CEO’s van socialezekerheidsadministraties (1) in 15 West-
Europese landen, te weten Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duits-
land, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden
en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat alle EU-lidstaten van voor de laatste uit-
breiding van de Unie bezocht werden, behalve Griekenland. Noorwegen, lid van de
Europese Economische Ruimte, werd ook in het onderzoek betrokken (2). We zijn
elk van de bezochte CEO’s dankbaar voor de tijd en de ideeën die ze met ons wilden
delen.

De interviews vonden plaats tussen mei 2005 en juni 2006; de interviews werden
afgenomen door de auteurs van dit artikel. Het uitgebreide rapport kan gelezen wor-
den op het web (3) en zal ook afzonderlijk gepubliceerd worden.

(1) Uitzonderlijk hebben we ook directeurs van onderzoeksgroepen geïnterviewd wanneer deze
werkzaam waren voor socialezekerheidsadministraties en CEO’s van dat land naar hen verwezen.
(2) Werden geïnterviewd: Hans Jürgen Ahrens, Francisco Javier Aibard Bernad, Gerhard Aigner,
Jacques Augustin, Daniel Barr, Luigi Bassani, Ulrich Becker, Maurizio Benetti, Thomas Børner, Håkan
Ceder, Alexis Cleveland, Erwin Dehlinger, Michel Depoortere, Stephan Fasskamer, Fidel Ferreras
Alonso, Henk Fijn van Draat, Martin Gleitsmann, Edoardo González López, Octaviano Granado Mar-
tinez, Paola Grandoni, Alain Gubian, Jan Gysen, Bjørn Halvorson, Gertrud Hedenström-Eriksson,
Patrick Hermange, José A.M. Hilgersom, Päivi Huotari, John Hynes, Helen Johnston, Josef Kandl-
hofer, Bernadette Lacey, Anne Kari Lande Hasle, Adriana Lender, Markku Lento, Joop Lindhorst,
Maria Luís Ferreira, Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho, Luigi Marchione, Mostéfa Messaoudi,
Michael Mussil, Harald Nybøen, Filippo Palumbo, Guido Perl, Heikki Pohja, Walter Pöltner, Jukka
Rantala, Uwe Rehfeld, Frank Robben, Angel Rodríguez Castedo, Lars Rohde, Annie Rosès, Mariette
Scholtus, Peter Schönefeld, Georges Schroeder, Karen Sejersdal Christensen, Dermoth Smyth, Jorgen
Søndergård, Philippe Steck, Hans Stefanis, Erry Stoové, Vincenzo Tomassini, Shirley Trundle, Jan Uyt-
terhoeven, Clement van de Coevering, Norbert Vanas, Jan A. van den Bos en Markku Wallin.
(3) Zie: eiss.be/whatsnew.php.
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Elke CEO werd gevraagd naar zijn/haar persoonlijke visie omtrent de toekomst van
de sociale zekerheid op korte en middellange termijn (respectievelijk op 3 en 12
jaar van nu). De interviews duurden gemiddeld anderhalf uur. De interviews volg-
den een semi-open patroon.

Eerst werd het doel van het interview aan de geïnterviewde duidelijk gemaakt: te
weten hoe de CEO’s als bevoorrechte getuigen de toekomst van de sociale zekerheid
in hun land zien. Ook peilden we ernaar hoe de CEO’s de positie van het
socialezekerheidssysteem in een bredere context (nationaal, Europees en globaal)
situeren en hoe zij de toekomst van de socialezekerheidsadministratie percipiëren.
Daarbij ging uiteraard speciale aandacht naar de uitdagingen waarmee de eigen
instelling geconfronteerd werd.

In elk interview werden de volgende domeinen aangesneden:
� sociale zekerheid in het algemeen (als dusdanig, niet de administratie ervan); en

daarna
� de socialezekerheidsadministratie en het eigenlijke werk van de socialezekerheids-

instelling van de geïnterviewde.

Telkens vroegen we de CEO naar de belangrijkste risico’s en uitdagingen die hij/zij
ontwaart, evenals naar de belangrijkste hervormingen die hij/zij op zich ziet
afkomen in de nabije toekomst evenals op de langere termijn.

De volgende onderwerpen werden door de interviewers telkens vermeld: deter-
minerende levensfactoren, bepalende juridische, politieke en ideologische factoren,
de sociaal beschermde personen, de financiering, de uitkeringen, de activering en
proactieve arbeidsmarktpolitiek, de positie van de socialezekerheidsgerechtigden,
van de werkgevers enz., en de uitvoeringsorganisatie.

In een daaropvolgend deel van de interviews werd gepeild naar de externe factoren
die volgens de CEO’s hun invloed lieten gelden op de toekomst van de sociale zeker-
heid en de administratie daarvan. Daarbij werd dan gedacht zowel aan de interna-
tionale en Europese omgeving, als aan een aantal beleidsopties en algemene poli-
tieke evoluties buiten de sociale zekerheid, die de normale ontwikkeling van de
sociale zekerheid zouden kunnen beïnvloeden.

Tot slot gaven we elke geïnterviewde CEO de gelegenheid zijn/haar ‘boodschap’
met betrekking tot de toekomst van de sociale zekerheid ‘uit te sturen’ naar de
wereld.

De interviewers drongen erop aan dat de geïnterviewden hun persoonlijke mening
zouden te kennen geven; toch diende vastgesteld te worden dat de CEO’s vaak ver-
wezen naar de officiële standpuntbepalingen van de instellingen waar ze werken.
Een verklaring hiervoor kan natuurlijk zijn dat hun persoonlijke visie en deze van de
instelling samenvallen.
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Ook konden we zien dat de meeste CEO’s zich liefst beperkten tot uitspraken over
de socialezekerheidsregelingen en de administratie van deze, waarvoor zij zelf ver-
antwoordelijkheid dragen, zich dus onthoudend van commentaar over andere
socialezekerheidsdomeinen en hun uitvoering.

Tot besluit van deze inleiding zij nog opgemerkt dat ofschoon de interviewers
telkens het onderscheid maakten tussen de korte termijn (zo een drie jaar van nu)
en de middellange termijn (zo een twaalf jaar verder), de meeste CEO’s hun visie te
kennen gaven op ‘de toekomst’ zonder een onderscheid te maken tussen de korte
en de middellange termijn. Ook gaf menig CEO er de voorkeur aan ‘voorspellingen’
te maken over de toekomst eerder dan een eigen persoonlijke visie te uiten over
hoe de sociale zekerheid er in de toekomst zou kunnen of moeten uitzien.

2. DE INTERVIEWS

Een samenvatting pogen te geven van al wat er tijdens de interviews gezegd werd,
zou ons uiteraard veel te ver leiden. In ons uitgebreid rapport neemt zulke samen-
vatting reeds meer dan tachtig bladzijden in. We geven er dan ook de voorkeur aan
in de volgende bladzijden onze eigen conclusies naar voor te schuiven: wat hebben
wij geleerd van al deze interviews? Maar alvorens dit te doen, kan het interessant
zijn even te vermelden welke onderwerpen door de geïnterviewde personen
aangesneden werden onder de verschillende hoofdingen die we hun hebben gepre-
senteerd.

Wanneer we het hadden over de belangrijkste factoren die in de opinie van de
CEO’s bepalend zouden zijn voor de toekomst van de sociale zekerheid, vermeldden
ze de volgende onderwerpen. Eerst kwamen de demografische problemen, daaron-
der verstaande zowel de vergrijzing van de samenleving, met de daarbij horende
nood aan meer zorg, als de ontgroening, met het mogelijke gevaar dat we in de
toekomst met een gebrek aan arbeidskrachten zullen geconfronteerd worden.
Immigratie werd ook vermeld als een belangrijk nieuw gegeven waarmee de sociale
zekerheid rekening dient te houden. De veranderingen in familiepatronen, de evolu-
tie van de werkloosheid en de algemene economische toestand werden verder ver-
meld als factoren die van belang zijn voor de toekomst van de sociale zekerheid. Het
belang van het groeiende aantal mensen die werken zonder sociale bescherming,
was beslist een andere bron van bezorgdheid bij vele CEO’s, evenals de ver-
slechterende sociale moraal. De steeds toenemende verwachtingen en eisen die de
sociaal beschermden stellen, zowel ten aanzien van de inhoud van de sociale zeker-
heid als van de administratieve uitvoering, waren andere factoren die als bepalend
voor de toekomst van de sociale zekerheid werden beschouwd. Ook bredere onderwer-
pen zoals de privatisering en de decentralisering werden door diverse CEO’s vermeld.
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Waar we informeerden naar de evoluties die verwacht werden wat de kring van
beschermde personen betreft of wat de gepresteerde socialezekerheidsuitkeringen
aangaat, raakten de CEO’s een brede waaier van onderwerpen aan. Als dusdanig
kunnen vermeld worden: de integratie van bijzondere socialeverzekeringsregelin-
gen voor bijzondere groepen, waaronder (sommige groepen) zelfstandigen, in het
algemene socialezekerheidsstelsel; middelentoetsing; de problematiek van de non-
take-up van prestaties; de interactie tussen de verschillende socialezekerheids-
regelingen. Ook meer gedetailleerde vragen betreffende deze of gene uitkering
passeerden de revue.

Waar we het thema financiering van de sociale zekerheid aansneden, werden vol-
gende onderwerpen naar voor geschoven door de CEO’s: de structuur en de bron-
nen van socialezekerheidsfinanciering; de nood om voorzorgsmaatregelen te nemen
voor de toekomst van de financiering van de sociale zekerheid; of nog de moeilijk-
heden die verband houden met het onvermogen van sommige werkgevers om de sociale-
zekerheidsbijdragen af te dragen.

Waar we dan peilden naar de toekomst van de administratie van de sociale zeker-
heid, ging veel aandacht naar de interactie tussen de verschillende betrokken adminis-
traties (of eerder het gebrek hieraan); naar de relatie tussen de administratie en haar
cliënten; naar de rol toegewezen aan organisaties van de werkgevers en aan de
werknemersvakorganisaties; naar IT en e-government en naar de nood naar meer en
betere data.

Waar de CEO’s gevraagd werd naar de impact van buitenlandse en internationale
actoren op het socialezekerheidsstelsel, werden de globalisering en de delocalise-
ring vaak vermeld, samen met het beklemtonen van het nog steeds hoofdzakelijk
nationale karakter van het socialezekerheidsdebat.

Nogmaals verwijzen we wie meer wil vernemen over de inhoud van de interviews
met de CEO’s, naar ons uitgebreide rapport, waarin we ook een overzicht geven van
de “boodschappen aan de wereld” die de CEO’s te kennen gaven.

3. CONCLUSIES VAN DE ONDERZOEKERS

Wanneer we de vele gesprekken die we hadden met meer dan zeventig CEO’s in 15
landen overschouwen, wanneer we tevens de veelheid aan de daarin uitgedrukte
opinies in herinnering brengen, dan ervaren we het als onze plicht die verklaringen
en opinies hier bijzonder te belichten die ons het interessantst leken. We hebben
daarbij geenszins de ambitie een samenvatting te bieden van wat al samenvattingen
van meer dan zeventig interviews zijn!
We selecteerden voor onze conclusies de onderwerpen op basis van hun belang. Dit
belang kan erin bestaan dat vele CEO’s eenzelfde opinie vertolken, maar het belang
kan er ook in bestaan dat een visie bijzonder origineel was. We hebben met andere
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woorden die onderwerpen die reeds vroeger elders veel aandacht kregen, eerder
buiten beschouwing gelaten en deze onderwerpen bevoorrecht die problemen
behandelen die nog te weinig aan bod kwamen in de literatuur en soms ook een
beetje een taboekarakter over zich hadden.
Onze selectie is dus een persoonlijke. De lezers van ons uitgebreid rapport kunnen
andere verklaringen van de CEO’s als interessanter ervaren. Het belangrijkste blijft
echter dat de lezers van deze conclusies gestimuleerd mogen worden om er nader
over te reflecteren en initiatieven te nemen die leiden tot een betere dienst aan de
bevolking.

Vermits we ons moesten beperken, zullen we het hierna hebben over twaalf onder-
werpen die onze bijzondere aandacht verdienen:
� het fundamentele geloof in de sociale zekerheid;
� de interactie tussen sociale zekerheid en democratie;
� de nood aan zekerheid én hervormen;
� de nood aan meer interactie en coördinatie tussen regelingen en tussen administraties;
� de intergenerationele solidariteit;
� werken zonder socialezekerheidsbescherming;
� de impact van immigratie;
� het activeringsbeleid;
� vragen met betrekking tot de financiering en de privatisering;
� de nood om het groeiende aantal klachten te beheren;
� de nood aan een interne herstructurering van de socialezekerheidsadministaties;
� de nationale sociale zekerheid in een grotere wereld.

3.1. HET FUNDAMENTELE GELOOF IN DE SOCIALE ZEKERHEID
Het is opvallend vast te stellen hoe menig CEO zijn of haar fundamenteel geloof in
de sociale zekerheid tot uitdrukking brengt. Sociale zekerheid wordt gezien als een
waardevol goed dat moet gekoesterd worden. Tegelijkertijd beklemtonen vele
CEO’s de noodzaak om duidelijk te maken waar het in de sociale zekerheid om te
doen is: solidariteit tussen de sterkeren en de zwakkeren. Solidariteit betekent ook
dat de sociaal verzekerden deelnemers zijn, met rechten en plichten, en niet louter
consumenten van de socialezekerheidsprestaties. Als we de sociale zekerheid willen
bewaren, dan impliceert dit ook het beklemtonen van de fundamentele waarden die
aan de basis liggen van de sociale zekerheid. Een van deze beginselen is ongetwij-
feld dat elke man en elke vrouw die het aankan, een job op de arbeidsmarkt dient
op te nemen.

Er blijkt een fundamentele behoefte te bestaan om de basislogica van de solidariteit
die vervat zit in de sociale zekerheid, aan de bevolking in zijn geheel en inzonder-
heid aan de jongere generaties en aan mensen met een andere culturele achtergrond
uit te leggen. Daarbij moet grondig nagedacht worden hoe we kunnen uitleggen
waar sociale zekerheid uiteindelijk voor staat. Socialezekerheidsadministraties zullen
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hun communicatie moeten verbeteren, niet alleen wat betreft praktische vragen
(zoals b.v. hoe een socialezekerheidsuitkering aanvragen en dergelijke meer), maar
ook en zelfs misschien nog meer betreffende de fundamentele waarden waar de
sociale zekerheid voor staat. Dit impliceert een radicaal nieuwe communicatiestrategie,
naast en fundamenteel verschillend van de communicatiestrategieën die de
socialezekerheidsadministraties nu reeds volgen. Onderwijs en opvoeding, al vanaf
de basisschool, moeten hierbij een rol spelen. Ook vormingsinitiatieven naar de
bredere bevolking toe kunnen overwogen worden. Men denke zo bijvoorbeeld aan
informatieve TV-programma’s maar ook aan het inbouwen van allerlei socialezeker-
heidsinhouden in ontspanningsprogramma’s van allerlei slag, zoals bijvoorbeeld
soaps.

Terwijl de CEO’s van de socialezekerheidsinstellingen hun fundamentele geloof in
de sociale zekerheid uitspreken, beklemtonen ze ook de fundamentele interactie
tussen de sociale zekerheid en de economie. Enerzijds, zo stellen zij, kan geen enkel
socialezekerheidssysteem overleven zonder een leefbare financiële en economische
basis, anderzijds beklemtonen zij ook dat sociale zekerheid kan en moet gezien wor-
den als een positieve economische factor. Deze interactie tussen sociale zekerheid
en economie kan eveneens gezien worden als een essentieel kenmerk van de
sociale zekerheid, dat verstaan moet worden door en dus duidelijk gemaakt moet
worden aan de hele bevolking.

Wanneer de mensen een beter begrip krijgen van waar het in de sociale zekerheid
echt om te doen is, kan men ervan uitgaan dat de verwachtingen van de bevolking
ten aanzien van de inhoud van de socialezekerheidsregelingen ook realistischer
zullen worden. Wanneer een persoon zich zelf kan zien als een participant, een
deelnemer aan een socialebeschermingsregeling (en niet louter als een mogelijke
consument van socialezekerheidsprestaties), dan zal hij of zij beter verstaan dat hij
of zij een billijke, zij het niet een minimale bijdrage dient af te dragen en/of dat hij
of zij gerechtigd is op een faire, zij het niet de allerhoogste uitkering. Natuurlijk
zullen de burgers blijven aandringen op waar voor hun geld. Maar wanneer men de
sociale zekerheid juist verstaat, dan moet ‘waar voor zijn geld’ hier geëvalueerd wor-
den op een collectief en niet op een individueel niveau.

De sociale zekerheid is natuurlijk niet geïsoleerd van de samenleving in zijn geheel
en van de trends in de publieke opinie en de cultuur die in een samenleving
heersen. Zo willen de jongere generaties meer en meer geïndividualiseerde infor-
matie, maar lijken zij minder geneigd zelf inspanningen te leveren om de soms com-
plexe realiteit van de sociale zekerheid te verstaan. Naast de vele andere redenen
daartoe, noopt deze vaststelling ertoe te pleiten voor een radicale vereenvoudiging
van de socialezekerheidsstelsels. Vele generaties socialezekerheidsexperten en
beleidsmakers, generaties CEO’s ook, hebben er al vroeger op aangedrongen de
sociale zekerheid te vereenvoudigen. Terwijl ze dit deden, werden de stelsels echter
meer een meer gecompliceerd, ten dele omdat men voor elk afzonderlijk geval een
bijzondere, aan de situatie prefect aangepaste, oplossing wou voorzien. Vereen-
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voudiging is vandaag meer dan ooit een noodzaak, maar kan alleen verwezenlijkt
worden wanneer de bevolking verstaat waarvoor de sociale zekerheid uiteindelijk
staat en bereid is een consumistische benadering achter zich te laten.

De burgers vragen waar voor hun geld en ze zijn daartoe ook gerechtigd, inzonder-
heid wanneer het gaat over de socialezekerheidsadministratie en de wijze van optre-
den van deze. Meer nog dan de inhoud van de socialezekerheidsstelsels, is het de
manier waarop de socialezekerheidsadministratie omgaat met mensen die het voor-
werp vormt van kritiek van de sociaalverzekerden, van de werkgevers en van de
prestatiegerechtigden. In vele landen werd en wordt een aanzienlijke inspanning
geleverd door de socialezekerheidsadministraties om hun service te verbeteren; uiter-
aard dienen deze inspanningen voorgezet te worden. De bevolking is inderdaad
gerechtigd op een behandeling door de socialezekerheidsadministratie die hen
dezelfde, zoniet een betere, service biedt dan vergelijkbare particuliere instellingen
zoals verzekeringsinstellingen of banken.

De CEO’s beklemtonen niet alleen de noodzaak om aan de bevolking beter uit te
leggen waar het bij sociale zekerheid om gaat, maar dringen er ook op aan dat de
sociaalverzekerden bewuster zouden gemaakt worden van hun rol als participanten,
met rechten maar ook met plichten. Meer in het bijzonder zijn de meeste CEO’s er
tegenstander van de problematiek van de non-take-up van de uitkeringen aan te
pakken door middel van het automatisch toekennen van socialezekerheidsuitkerin-
gen aan de gerechtigden. De CEO’s houden liever vast aan de vereiste dat een uit-
kering moet aangevraagd worden, maar willen hun inspanningen concentreren op
een betere informatieverstrekking aan de potentiële uitkeringsgerechtigden en hulp
bij het formuleren van de aanvraag. Een creatieve verkenning van de diverse kanalen
hoe potentiële uitkeringsgerechtigden kunnen bereikt worden, lijkt daarom aangewezen.

3.2. SOCIALE ZEKERHEID ALS EEN ESSENTIELE COMPONENT VAN EEN DEMOCRATISCHE
SAMENLEVING
Vele CEO’s beschouwen de sociale zekerheid als een essentiële component van een
democratische samenleving. Sociale zekerheid geeft mensen meer gelijke kansen
om te participeren in de samenleving; het maakt een inclusieve maatschappij
mogelijk. Indien democratie niet de dictatuur van de meerderheid van de dag is,
maar ook geeft om de mensenrechten van allen en in het bijzonder van de
zwakkeren en de marginalen, dan moet sociale zekerheid inderdaad beschouwd
worden als een fundamentele pijler van de democratie. Meer nog, sommige CEO’s
beklemtonen dat voor vele zwakkeren in de samenleving het gezicht van de staat,
van de democratie, in het dagelijkse leven vaak de man of de vrouw van de
socialezekerheidsadministratie is. Het is daarom van wezenlijk belang dat de
socialezekerheidsadministraties beseffen dat zij de democratie dagelijks moeten
waarmaken.
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Ook wanneer de sociale zekerheid kan beschouwd worden als een pijler van de
democratie, zijn democratie en sociale zekerheid niet altijd goede vrienden. In een
parlementaire democratie trachten de verschillende drukkingsgroepen de
socialezekerheidsregelingen te beïnvloeden voor hun eigen profijt, wat niet zelden
leidt tot een steeds gecompliceerdere sociale zekerheid. Deze complexiteit kan er
dan weer de oorzaak van zijn dat mensen vervreemden van de fundamentele waar-
den van de sociale zekerheid.
De CEO’s beklemtonen dat de belangrijke socialezekerheidshervormingen dan ook
best pas plaatsvinden na een brede raadpleging van de bevolking. Dergelijke her-
vormingen worden ook best gestemd met ruime meerderheden, liefst met minder-
heid en meerderheid samen. Springerige hervormingen waarbij de ene regering
weer terugdraait wat zijn voorganger gerealiseerd heeft, zijn slecht voor de sociale
zekerheid. Als hervormingen geïntroduceerd worden, dan moeten zij ook uitgelegd
worden aan de bredere bevolking daar het succes zelf van de hervormingen er kan
van afhangen. Dit kunnen we bijvoorbeeld zien in landen waar de problemen
omtrent de leefbaarheid van de ouderdomspensioenen aanleiding gaven tot belang-
rijke hervormingen. Daarbij was het vaak zaak de gekapitaliseerde of ‘defined con-
tributions’-regelingen te promoten, direct of onrechtstreeks ten nadele van de
eerste pijler, de wettelijk verplichte pensioenregelingen die op basis van het omslag-
stelsel opereren. Het is echter nodig dat de bevolking dan beseft wat er dan aan de
hand is, wil men niet geconfronteerd worden met een te lage opname van tweede
en derdepijlerregelingen, zoals dat in sommige landen kan vastgesteld worden.

Juist omdat de sociale zekerheid zo belangrijk is voor het dagelijkse leven van de
mensen en voor de democratie zelf, en omdat het concept van sociale zekerheid
juist essentieel inhoudt dat (in de tijd) zekerheid verschaft wordt, stuiten socialeze-
kerheidshervormingsplannen vaak op belangrijke sociale en politieke weerstanden.
Dat leidt er dan toe dat hervormingen waarover alle deskundigen het eens zijn dat
ze noodzakelijk zijn, toch vaak gedurende jaren in de la blijven liggen en niet wor-
den doorgevoerd. Bijzondere voorrechten zoals een lagere pensioenleeftijd voor
bepaalde geprivilegieerde groepen worden bijvoorbeeld als onbillijk ervaren, ook
door de brede bevolking, zonder dat het politiek en sociaal mogelijk blijkt deze privi-
legies af te schaffen. Dit conservatisme dient ons zeker niet tot fatalisme te brengen,
maar moet ons veeleer aanzetten te komen tot een betere opvoeding en informatie
over sociale zekerheid. Staatsmanschap is vereist om voldoende krachten te kunnen
verzamelen om een brede ondersteuning voor de nodige hervormingen te mobili-
seren. Leiderschap is vereist om hervormingen, eens ze beslist zijn, ook daadwerke-
lijk om te zetten in de praktijk. Bij dit alles kan men zich afvragen of de procedures
van democratische besluitvorming vandaag aangepast zijn aan de noden van de
sociale zekerheid. Heel wat landen kennen vandaag al vormen van territoriaal fede-
ralisme, waarom zouden we ook niet een functioneel federalisme kunnen ontwikke-
len, waarbij bijvoorbeeld socialezekerheidsvragen zouden behandeld worden door
apart daartoe verkozen assemblees, die een grotere stabiliteit dan de gewone
algemene politieke structuren zouden kunnen vertonen. Om het enigszins brutaal te
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stellen: regeringen vandaag halen hoogstens zo een vier jaar, een politieke generatie
duurt meestal niet langer dan twintig jaar. Een pensioenhervorming echter zal zijn
belangrijkste effecten pas sorteren twintig of meer jaren nadat de hervorming
beslist werd. Men moet met deze realiteit durven rekening te houden, ook wanneer
men politieke moed vraagt van de politici van vandaag.

De nood om aangepaste vormen en kanalen van democratische besluitvorming in
verband met sociale zekerheid (uit) te vinden, vergroot nog waar vele CEO’s vast-
stellen dat de rol van de sociale partners, werkgeversorganisaties en vakorganisaties,
in de sociale zekerheid in toenemende mate in vraag gesteld wordt.

In een moderne samenleving wordt het beginsel van de gelijke behandeling zeer
hoog geschat. Daarom is de ongelijke toepassing van dezelfde wetgeving in diverse
regio’s een zorgwekkend probleem, dat soms kan leiden tot het ondermijnen van de
solidariteitsfundering van het stelsel zelf.

Een bijzonder probleem ontstaat waar een gerechtelijke beslissing (in concrete
zaken) bepaalde normen van een socialezekerheidsregeling buiten toepassing laat
omdat deze het Europese, het internationale, het constitutionele of ander hoger
recht zou schenden. Als een gevolg daarvan worden de socialezekerheidsadminis-
traties met een bijzonder dilemma geconfronteerd: enerzijds is er de gerechtelijke
beslissing in een welbepaalde zaak die moet nageleefd worden, maar de litigieuze
regeling blijft vaak ook nog bestaan. Moet de administratie dan de regeling zoals ze
werd aangepast door een hof in een welbepaalde zaak toepassen of moet de adminis-
tratie zich houden aan de regeling zoals ze nog steeds in het wetboek staat? Dit is
een concreet probleem in vele landen en verdient meer aandacht. Dit niet doen,
kan immers het geloof in de sociale zekerheid aantasten en raakt ook nog een ander
belangrijk beginsel van onze hedendaagse democratie, te weten de eerbied voor de
rechtstaat.

3.3. ALS WE DE SOCIALE ZEKERHEID WILLEN BEWAREN, MOET ZE VERANDEREN!
Sociale zekerheid is nog steeds in een ruime mate het antwoord dat vijftig, ja soms
honderd jaar geleden gegeven werd aan de problemen van die tijd. Niettegen-
staande de fundamentele gehechtheid van de CEO’s aan de sociale zekerheid wordt
eveneens duidelijk gesteld dat als sociale zekerheid bewaard moet worden, deze
zich zal moeten aanpassen om de gepaste antwoorden te geven op de bijzondere
sociale problemen van vandaag en van morgen. In zekere zin zijn de woorden van
Giusseppe Tomasi di Lampedusa’s ‘Il Gattopardo’ hier van toepassing: “Se vogliamo
che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” (“als we willen dat alles blijft
zoals het is, is het nodig om alles te veranderen”).

Dit betekent dat we moeten reflecteren over de zinvolheid en wenselijkheid
bepaalde socialezekerheidsregelingen als dusdanig te behouden. Het sociaal risico
‘overleven’ en de corresponderende weduwen en weduwnaarspensioenen zullen
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wellicht op lange termijn verdwijnen; zij het dat de ontmanteling van de nabestaan-
denregelingen politiek vaak zeer gevoelig ligt. De toekomst van de professionele risi-
coverzekeringen, de arbeidsongevallenverzekering en de beroepsziekteverzekering,
wordt ook in vraag gesteld. Zo lijkt het karakter zelve van deze verzekeringen in de
toekomst te zullen veranderen, met meer klemtoon op preventie en reïntegratie en
wellicht ook met het dekken van risico’s buiten de werksfeer, zoals ecologische risico’s.
Maar ook wanneer de sociale risico’s en de daarbij horende sociale regelingen niet
in vraag gesteld worden, dan kan hun inhoud soms grondige aanpassing vragen. Zo
is het duidelijk dat in bepaalde landen het pakket van de sociale gezondheidszorg –
welke diensten en producten gedekt worden en welke niet – aan herziening toe is.

Dat sociale zekerheid hervormd moet worden, is ook te wijten aan het gegeven dat
een aantal voorwaarden en vooronderstellingen waarop de socialezekerheidsregelin-
gen gebouwd werden, vandaag gewoonweg niet meer aanwezig zijn. Al te vaak gaat
onze sociale zekerheid vandaag nog steeds uit van de idee dat de “normale” of
“default”-situatie in het leven is dat één man en één vrouw eenmaal huwen en
samen kinderen hebben die ze samen grootbrengen. Niet zelden kan dit beeld nog
vervolledigd worden met de man die buitenshuis werkt en een inkomen verdient
terwijl de vrouw thuisblijft en zorgt voor het gezin. Dit beeld stemt uiteraard niet
meer overeen met de werkelijkheid van vandaag, maar vaak gaat de sociale zeker-
heid er nog van uit dat andere levenspatronen als uitzonderingen op de ‘default’
positie moeten opgevat worden. Het is belangrijk dat de sociale zekerheid de funda-
mentele veranderingen in de samenleving beter in rekening zou brengen en er
socialezekerheidsregelingen zouden uitgewerkt worden die de huidige pluraliteit
aan levensvormen beter tot zijn recht zouden laten komen. Vele CEO’s wezen in die
richting wanneer zij vragen stelden betreffende het groeiende aantal echtscheidin-
gen en wedersamengestelde gezinnen, het fenomeen van co-ouderschap, de soms
belangrijke aantallen eenoudergezinnen, enz. Daarbij wordt dan soms ook de deli-
cate vraag gesteld: dient de sociale zekerheid een neutrale houding aan te nemen
ten aanzien van al deze fenomenen of dient de sociale zekerheid bepaalde levenspa-
tronen boven andere te bevoorrechten?

3.4. GEEN SOCIALEZEKERHEIDSREGELING STAAT OP ZICHZELF
Bijna alle geïnterviewde CEO’s spreken op één of andere wijze hun bezorgdheid uit
betreffende het gegeven dat socialezekerheidsregelingen al te vaak geïsoleerd van
elkaar worden beschouwd. Ook baart het zorgen dat de socialezekerheidsregelingen
los gezien worden van de andere socialebeleidsinstrumenten. De CEO’s beklagen
zich er verder over dat de beleidsverantwoordelijken ook vaak alleen maar oog
hebben voor hun eigen domein en dat de socialezekerheidsadministraties soms
amper weten wat er zich afspeelt in de belendende percelen van de sociale zeker-
heid en de sociale bescherming.
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Sommige CEO’s pleiten uitdrukkelijk voor een holistischere benadering van de
sociale bescherming. Het kan niet verder dat de beleidsmakers en de socialezeker-
heidsadministraties vandaag in een zo gefragmenteerde manier opereren, zonder
rekening te houden met wat er zich in de andere socialezekerheidsdomeinen
afspeelt.

Het naast mekaar bestaan van verschillende prestatieregelingen die geen rekening
houden met elkaar, produceert uiteraard minder gewenste effecten, niet alleen wat
de administratie ervan betreft, maar ook wat de beleidsresultaten aangaat. Zelfs wan-
neer de administraties die erbij betrokken zijn, met elkaar een goed contact hebben,
moeten de regelingen zelf ook goed op mekaar afgestemd zijn.

Een betere communicatie en coördinatie tussen verschillende administraties wordt
trouwens nog steeds als zeer belangrijk ervaren. De gemakkelijkste oplossing voor
een slechte interactie tussen socialezekerheidsadministraties zou er kunnen in
bestaan, deze socialezekerheidsinstellingen gewoonweg te fuseren, inzonderheid
dan wat de kleinere instellingen betreft. De CEO’s zijn echter doorgaans eerder
sceptisch wat de politieke haalbaarheid van zulke fusies betreft, en verwachten
geen belangrijke veranderingen in de structuur van de uitvoeringsorganisatie van
het eigen socialezekerheidsstelsel.

Vandaar dat vele CEO’s de noodzaak beklemtonen van een betere samenwerking
tussen de bestaande socialezekerheidsadministraties, die verschillende maar onder-
ling verbonden regelingen uitvoeren. 

De verdere doorvoering van IT zal het eenvoudiger maken een holistische benade-
ring van de sociale zekerheid aan te nemen. Beleidsmakers en administraties zal het
gemakkelijker vallen om voor- en nadelen van geplande socialezekerheidsmaatrege-
len af te wegen. Socialezekerheidsadministraties zullen niet alleen gemakkelijker
met elkaar kunnen communiceren maar zullen ook van elkaars data (beter) gebruik
kunnen maken. Nooit tevoren zijn zoveel data opgeslagen en kunnen ze, al dan niet
gecombineerd, gebruikt worden om een beter sociaal beleid en een betere
socialezekerheidsadministratie te faciliteren.

De werkelijkheid noopt er ons echter toe ook een aantal nadelen onder ogen te
zien. Eerst en vooral mag de invoering van IT er zich niet toe beperken papieren
formulieren om te zetten in digitale. Veeleer moeten de ganse socialezekerheidsadminis-
traties, zoniet de socialezekerheidsregelingen zelf, hervormd worden om aangepast
te zijn aan de mogelijkheden van IT. Daarmee is echter nog niet eens een begin
gemaakt. Merkwaardig genoeg lijkt de moderne technologie daarenboven soms een
goede onderlinge verbinding tussen socialezekerheidsinstellingen eerder te storen
dan te promoten. Het is daarom ook heel belangrijk dat nationale strategieën op
poten worden gezet die “computers van de verschillende instellingen met elkaar
laten praten”.
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Er moet ook rekening gehouden worden met een aantal externe hinderpalen. Een
belangrijke hindernis voor de socialezekerheidsbeleidsmensen en de administraties
om ten volle de mogelijkheden van de moderne technologie uit te buiten, lijkt te
liggen in een overdreven gebruik van de privacybeschermingsregels. Deze lijken
allerhande nieuwe maatregelen voor een betere service aan de sociaal verzekerden
substantieel in de weg te staan. Daarbij pleiten wij er niet voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer naast ons te leggen, maar veeleer om een minder
formele en efficiëntere benadering te kiezen waarbij de burgers en de samenleving
ook in de mogelijkheid gesteld worden om de vruchten van technologische vooruitgang
te plukken.

Tot slot moet een bijzondere opmerking gemaakt worden betreffende de verhou-
ding tussen de sociale zekerheid en de belastingadministratie. Sociaal beleid kan op
één of andere manier van het belastinginstrument gebruik maken. Er kan zelfs op de
belastingadministraties een beroep gedaan worden om socialezekerheidsbijdragen
te innen of om uitkeringen uit te betalen. Vele CEO’s van de sociale zekerheid
wijzen erop dat wanneer de belastingsautoriteiten betrokken zijn bij het vormgeven
aan het sociaal beleid of een rol toegewezen krijgen in de uitvoering van de
socialezekerheidsregelingen, men er moet over waken dat de relatie tussen de
belastingsadministratie en de andere socialebeleidsinstrumenten en met name de
sociale zekerheid niet uit het oog wordt verloren. Meer in het algemeen bestaat er
bij de CEO’s een bezorgdheid dat de belastingsoverheid niet altijd dezelfde priori-
teiten stelt als deze die socialebeleidsmakers of socialezekerheidsadministratoren
hebben.

3.5. DE INTERGENERATIONELE SOLIDARITEIT
In de socialezekerheidsliteratuur wordt het thema van de intergenerationele soli-
dariteit reeds uitvoerig behandeld. Meestal wordt de aandacht dan wel gefocust op de
vraag of de toekomstige generaties bereid zullen blijven te betalen voor de toekomstig
gepensioneerden (in het omslagstelsel). Sommige CEO’s drukken ook hun bezorgd-
heid hierover uit, maar velen beklemtonen dat de jonge en de jongste generaties van
vandaag ook niet mogen vergeten worden. Menige socialezekerheidshervorming,
inzonderheid in de pensioensector, die recent doorgevoerd werd of die thans op
stapel staat, vertoont immers een extreem respect voor de verworven rechten en
tracht ook allerhande privilegies te vrijwaren van mensen die nu nog aan het werk
zijn maar ouder zijn dan veertig of vijftig jaar. Welke hervorming dan ook, het mag
hen niet schaden, zo luidt het dan. Met een dergelijke benadering zijn het niet zelden
de jongste generaties die de rekening gepresenteerd krijgen: van hen wordt gevraagd
om solidariteit te betonen om al de verworven rechten en gevestigde verwachtingen
te honoreren, maar ook om te zorgen voor een eigen pensioen later (in een tweede-
of derdepijlerarrangement). Het is gepast de vraag te stellen of de intergenerationale
solidariteit ook niet moet bekeken worden vanuit het perspectief van de lasten die
gelegd worden op de jongste segmenten van onze samenleving.
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3.6. WERKEN ZONDER SOCIALEZEKERHEIDSBESCHERMING
Op een of andere manier zijn de meeste sociale verzekeringen verbonden met
arbeid. In een typisch Bismarckiaanse benadering vormt werk de sleutel tot de
sociale verzekering. Maar ook in andere benaderingen van de sociale zekerheid is
het belangrijk voor de sociale zekerheid te weten wie aan het werk is (en dus niet
arbeidsongeschikt, werkloos enz.). Daarom baart het groeiende aantal mensen dat
aan het werk is zonder evenwel sociaal verzekerd te zijn, heel wat CEO’s bijzondere
zorgen.

Een eerste oorzaak voor de niet-sociaal-verzekering van sommigen kan gevonden
worden in hun onregelmatige arbeidspatroon of in allerhande bepalingen die
bepaalde groepen werkenden van sociale zekerheid “bevrijden”. Sommige groepen
werkenden (kleine jobs, bepaalde zelfstandigen, enz.) worden inderdaad door de
wetgever vrijgesteld van sociale verzekering: zij dienen geen socialezekerheidsbij-
dragen af te dragen (wat hen zeer aantrekkelijk kan overkomen) maar hun zullen
ook geen socialezekerheidsrechten toegekend worden later. Vroeger kon een vrij-
stelling van registratie van bijvoorbeeld kleinere, kortdurende jobs nog verklaard
kon worden door de bureaucratische last die hun aansluiting zou meebrengen. In tij-
den van IT en e-government kan deze rechtvaardiging zeker niet meer gehandhaafd
worden.

Een volgende categorie werkenden die niet aangesloten zijn bij de sociale zekerheid
van het land waar ze werken, wordt gevormd door gedetacheerde werknemers. Zij
worden uitgezonden vanuit een ander land en zij blijven ressorteren onder het
socialezekerheidsstelsel van dat land. Nationale socialezekerheidsoverheden kunnen
mensen aan het werk vinden die niet sociaal verzekerd zijn in het land; maar bij con-
trole duiken de detacheringsbewijzen dan op, die ze voor waar moeten aanvaarden.
Of de betrokkene dan werkelijk sociaal verzekerd is in de uitzendstaat kan vaak niet
gecontroleerd worden en lijkt ook van minder belang vermits toch geen rechten op
de sociale zekerheid zullen geopend worden in de ontvangststaat. In de zendstaat
bestaat er ook weinig interesse voor een gedegen controle van de socialezekerheids-
situatie van de uitgezonden mensen. Gevolg van een en ander is dat de gede-
tacheerde werkende (rechtmatig of niet) niet sociaal verzekerd is in de ontvangst-
staat en, zelfs wanneer hij in de uitzendstaat verzekerd is, dit meestentijds zal leiden
tot sociale zekerheidsuitkeringen die weliswaar relevant zijn in de uitzendstaat maar
volstrekt ontoereikend in de ontvangststaat. Voor de ontvangststaat blijken deze
gedetacheerde werkenden dan ook vaak goedkope arbeidskrachten. En men ver-
gisse zich hier niet: de EU-detacheringsrichtlijnen handelen alleen over arbeids-
rechtvragen en laten de socialezekerheidsregelingen ongemoeid. Daarenboven is de
controle op de naleving van die richtlijnen ook niet zonder problemen. Voor alle
socialezekerheidsaspecten van een detachering zijn dan ook innovatieve benaderin-
gen hoogst gewenst. IT en e-govenment kunnen hierbij bijzonder goed van pas
komen, tenminste als de nationale socialezekerheidsadministraties het probleem van
detachering echt willen aanpakken.
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Een laatste groep personen die werken zonder sociaal verzekerd te zijn, bestaat uit
mensen die onrechtmatig werken zonder aangesloten te zijn bij de sociale zekerheid
(zwartwerkers) en allerlei soorten mensen die weliswaar aangesloten zijn bij de
sociale zekerheid, maar niet al hun werk kenbaar maken (de grijze sector). Wanneer
de CEO’s bevraagd worden over het belang van het zwarte en het grijze arbeids-
circuit in hun land, aarzelen ze nogal vaak om hun visie ronduit mee te delen. Heel
algemeen ontstaat de indruk dat de CEO’s in elk land er zich van bewust zijn dat er
zich bij hen een fenomeen van zwart- en grijswerk in meer of mindere mate voor-
doet en dit op een onderscheiden manier naar de diverse sectoren van de
economie. Ook wordt er op gewezen dat al heel wat maatregelen tegen zwart- en
grijswerk genomen werden in het verleden, maar dat wellicht nog meer moet
gedaan worden om deze fenomenen te bestrijden. Vaak wordt ook uitdrukkelijk de
band gelegd tussen zwart- en grijswerk, enerzijds, en legale en vooral illegale immi-
gratie, anderzijds. Hierover straks meer. Daarenboven beklemtonen sommigen dat
zelfs wanneer het fenomeen van het zwart- en grijswerk kwantitatief misschien nog
niet zo belangrijk is, desalniettemin deze fenomenen ernstig aangepakt dienen te
worden omdat zij de solidariteitslogica zelve van de sociale zekerheid aantasten.
Sommigen spreken bij deze val een ‘kankergezwel’ in het socialezekerheidsstelsel.

3.7. IMPACT VAN DE TOEGENOMEN MIGRATIE
Alle landen die we bezochten, kenden recent in meer of mindere mate een toename
van de migratie. Meestal betekent zulks een toename in het aantal mensen die naar
het land geïmmigreerd zijn, maar soms betekent zulks ook een groeiend aantal
mensen uit het land die voor een aantal jaren buiten het land gaan werken of leven.

In de meeste landen zijn de socialezekerheidsbeleidsmakers en -administratoren er
nog niet in geslaagd een omvattende visie over de impact van migratie op het
socialezekerheidsstelsel te ontwikkelen. Dit mag ons ook niet verwonderen, gelet
op het gegeven dat in vele landen er nog geen gestalte gegeven werd aan een
omvattende migratiepolitiek. Maar in de sociale zekerheid zal de uitdaging in alle
geval dienen opgenomen te worden.
Wat lijkt vast te staan voor de meeste CEO’s is dat de migratie het demografisch
probleem niet zal oplossen. Ten hoogste zal het de demografische problemen met
enkele jaren vooruit schuiven. Wat evenzeer lijkt vast te staan, is dat de immigratie
van grote groepen buitenlanders die komen vanuit een andere culturele achter-
grond problemen met zich zal meebrengen, ook voor de sociale zekerheid. Deze
problemen zullen aangepakt moeten worden, onder meer met een bijkomende
inspanning om duidelijk te maken waar het in de sociale zekerheid om te doen is en
bijvoorbeeld ook om vrouwen van bepaalde migrantengroepen beter op de arbeids-
markt te integreren. De problemen die verband houden met de immigratie kunnen
opgelost worden, maar de eerste stap daartoe moet er in alle geval in bestaan deze
problemen te onderkennen en te benoemen.
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Het is evident dat heel wat problemen samenhangen met de immigratie van mensen
die geen toestemming hebben om naar het land te komen en/of om er te werken;
anders gezegd, de zogenaamde illegalen stellen de sociale zekerheid voor een bij-
zonder probleem. De fenomenen van zwart- en grijswerk zijn duidelijk verbonden
aan de aanwezigheid op het grondgebied van grotere groepen arbeidsmigranten,
wie het niet toegestaan is op het grondgebied te werken en die daardoor alleen al
min of meer naar de zwarte sector worden geduwd. 
Een diepgaande reflectie over de sociale rechten die aan de illegalen dienen toege-
kend te worden, en een consequente toepassing van een duidelijk sociaal beleid ten
aanzien van de illegalen worden dan ook als hoogstnodig ervaren.

Daarenboven moet er rekening mee gehouden worden dat het perspectief van de
immigranten zeer verscheiden kan zijn: sommigen van hen willen in het land blijven
en daar een nieuw leven uitbouwen, anderen hebben de ambitie om terug te keren
naar het land van oorsprong of nog om door te reizen naar andere landen. Deze ver-
schillende instellingen van immigranten kan leiden tot een gediversifieerd antwoord
aangaande hun sociale zekerheid. Ook dit moet nog nader bekeken worden. Een en
ander geldt trouwens mutatis mutandis niet alleen voor de immigranten naar het
eigen land maar ook voor de mensen die het eigen land al dan niet voor een tijdje
verlaten.

3.8. ACTIVERING
Er is de laatste jaren al heel wat te doen geweest over activering. In sommige delen
van Europa heeft dit begrip geleid tot hervormingen van de sociale zekerheid inzon-
derheid wat de pensioenen en de werkloosheidsregelingen betreft. Sommige CEO’s
wijzen erop dat in een volgende stap de arbeidsongeschiktheidsregelingen dienen
aangepakt te worden. Ze zijn immers van oordeel dat heel wat mensen vandaag
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krijgen die eigenlijk slechts (verdoken) werk-
lozen zijn. In overeenstemming met ons opzet bij de selectie van de onderwerpen
voor onze conclusies willen wij onder de hoofding van ‘activering’ vooral een aantal
reflecties vertolken die geen algemeen gemeengoed zijn.

De ondervraagde CEO’s drukten hun bezorgdheid uit over de blijvende structurele
mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze wordt verbonden met
onaangepast onderwijs (te laag of te academisch), met een gebrek aan geografische
mobiliteit (bepaalde regio’s met hoge werkloosheid terwijl in de naburige regio’s
bepaalde vacatures niet kunnen ingevuld worden) en met een te gering verschil
tussen het inkomen van de werkenden en het inkomen van zij die op een vervangings-
inkomen zijn aangewezen. De nood aan meer en betere kinderopvangmogelijk-
heden om gemakkelijker gezinsleven en arbeid te verzoenen, wordt eveneens vermeld.
Sommige CEO’s voegden hier echter een aantal andere elementen aan toe die een
aantal nieuwe aspecten van de activeringsproblematiek blootleggen. Zo wordt er
gewezen op de vermindering in arbeidsethos. Ook wordt erop gewezen dat de
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geografische mobiliteit gehinderd wordt door de nieuwe patronen van gezinssamen-
stelling. Zo zal bijvoorbeeld in wedersamengestelde gezinnen de ouder niet alleen
rekening moeten houden met het werk en de arbeidsplaats van de partner, maar er
ook moeten op toezien dat hij/zij het bezoekrecht van zijn/haar kinderen met een
vroegere partner nog kan uitoefenen. Wanneer van een partner nog een zekere
meegaandheid kan verwacht worden in deze, ligt het anders bij een ex-partner. Ver-
huizen is dan ook vaak een moeilijke optie wanneer er een job wordt aangeboden
op een andere plek.

Ook vragen sommige CEO’s bijzondere aandacht voor de revalidatie van sommige
arbeidsongeschikten, inzonderheid wanneer de arbeidsongeschiktheid voortspruit
uit mentale of psychologische stoornis. Deze niet-fysieke arbeidsongeschiktheid zou
wel een van de grootste uitdagingen voor de medische en arbeidsmarktexperten
van de komende jaren kunnen uitmaken!

3.9. VRAGEN IN VERBAND MET FINANCIERING EN PRIVATISERING
De meeste landen worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen, zoniet
echte problemen om hun socialeverzekerings- en bijstandsregelingen te financieren.
De kernvraag is welbekend: hoe ervoor zorgen dat bijkomende financiering voor de
sociale zekerheid gevonden wordt zonder tegelijkertijd de arbeidskost te verhogen?
Of nog: hoe kunnen we, geconfronteerd met financieringsproblemen van de sociale
zekerheid, toch de belasting van de arbeid verlichten?

Ofschoon de meeste CEO’s het erover eens zijn dat de fiscale en parafiscale last op
arbeid verlaagd zou moeten worden, verwachten slechts weinigen dramatische
veranderingen in de financieringsstructuur van de sociale zekerheid. Waar alter-
natieve financieringsbronnen bestaan, zullen deze verder benut en eventueel uitge-
breid worden, zonder echter ooit de bestaande bijdragen en staatssubsidies te kun-
nen vervangen. Willen we de kernproblemen van de financiering van de sociale zeker-
heid ten gronde aanpakken, dan is het nog steeds wachten op creativiteit en moed
om te komen met echt nieuwe benaderingen van de financiering van de sociale zek-
erheid.

Uit de interviews blijkt verder dat een zekere trend mag verwacht worden van meer
proportionaliteit tussen bijdragen en uitkeringen. Ook wordt erop gewezen dat het
belangrijk zal zijn het zwart- en het grijswerk aan te pakken om de inkomstenkant
van de sociale zekerheid te vrijwaren.

Vaak wordt er voor de oplossing van het financieringsprobleem gepleit voor het pri-
vatiseren van delen van de sociale zekerheid, waardoor deze dan uit het staatsbud-
get of het socialezekerheidsbudget gehaald worden. Ofschoon de privatisering en
de mededinging in een recent verleden politieke en ideologische modewoorden
bleken te zijn, verwachten de meeste CEO’s geen belangrijke veranderingen op dit
vlak in de komende decennia. Tegelijkertijd stellen een aantal CEO’s vast dat de
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invoering van geprivatiseerde, op kapitaalsvorming gestoelde regelingen niet zonder
problemen geschiedt. Mensen nemen vaak niet de tweede- en derdepijlerregelingen
op zoals dit van hen (vanuit een economisch standpunt) verwacht wordt. Wanneer
dan de tweedepijlerregeling verplicht gesteld wordt, wordt men geconfronteerd
met de moeilijkheid dat mensen ertoe gedwongen worden te kiezen tussen diverse
producten, zonder meestal over voldoende informatie te beschikken om hun keuze
gefundeerd te kunnen maken. Er kunnen dan ook ernstige problemen verwacht
worden wanneer mensen die ooit gedwongen werden een keuze te maken voor een
of ander tweedepijlerproduct, achteraf slechter af blijken te zijn dan hun collegae
die een verschillende keuze maakten; waar is immers het gelijkheidsbeginsel wan-
neer de overheid onvoldoende informatie ter beschikking stelt om verantwoor-
delijke keuzen te maken? Zonder informatie is er geen verantwoordelijke keuze
mogelijk en dus ook geen billijking van latere verschillen in resultaat.

Het onvermogen van sommige werkgevers om de socialezekerheidsbijdragen die zij
verschuldigd zijn effectief aan de sociale zekerheid af te dragen, stelt de CEO’s voor
bijkomende problemen. Het gaat daarbij vaak om kleine en middelgrote onderne-
mingen. Deze ondernemingen betogen vaak dat zij ten gevolge van slechte
economische omstandigheden niet in staat zijn hun socialezekerheidsbijdragen af te
dragen, tenminste als ze nog willen verder werken. Het hard sanctioneren van deze
werkgevers zal in de regel geen echte oplossing bieden. Veeleer moeten allerhande
creatieve maatregelen bedacht worden om de betaling van socialezekerheids-
schulden te spreiden. Ook moeten strategieën ontwikkeld worden om werknemers
en werkgevers die vandaag actief zijn in de zwarte en grijze economie ervan te over-
tuigen om de overgang te maken naar de geregistreerde arbeidsmarkt. Natuurlijk
moet de sociale inspectie verder ontwikkeld worden en de nodige middelen krij-
gen, maar tegelijkertijd is het cruciaal de kanalen te creëren waardoor mensen die
tot inkeer komen en ‘wit’ willen gaan werken, dat ook kunnen doen zonder gecon-
fronteerd te worden met al te strenge sancties.

3.10. BEHEER VAN HET GROEIENDE AANTAL KLACHTEN
Heel wat CEO’s rapporteren een altijd maar groeiend aantal klachten en beroepspro-
cedures. Soms is het fenomeen gelinkt aan onpopulaire hervormingen en sociale
protestacties opgezet door een of andere lobbygroep. Soms kan het fenomeen ook
verbonden worden aan de veranderde mentaliteit van de sociaal beschermden, die
zich gerechtigd voelen op een optimale dienstverlening. Het is ook vaak gemakke-
lijk en goedkoop om een klacht in te dienen en een beroepsprocedure in te zetten,
wat dan weer tot misbruik leidt. Soms is het zelfs zo dat het net die socialezekerheids-
administraties zijn die aanzienlijk geïnvesteerd hebben in een verbetering van hun
service, die geconfronteerd worden met de grootste groei aan klachten. Wat ook de
oorzaak van klachten en beroepsprocedures moge zijn, het fenomeen moet op een
georganiseerde wijze aangepakt worden. Er moet met andere woorden gekomen
worden tot een echt beheer van de klachten en beroepen. Zoniet dreigt de gewone
werking van de socialezekerheidsadministratie zelfs danig verstoord te worden wan-
neer klachten en beroepsprocedures weer eens pieken bereiken. 101
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Ook zouden de socialezekerheidsadministraties en gerechtelijke instanties moeten
overwegen mechanismen op te zetten om een ongelijke behandeling van klachten
en beroepsprocedures doorheen het land of door verschillende administraties te
vermijden. Dergelijke ongelijke behandeling leidt tot de ongelijke toepassing van de
wet. Wanneer bijvoorbeeld een werkloosheidsbureau terecht de weigering een job
te aanvaarden sanctioneert op één plaats, terwijl in een gelijkaardig geval een ander
bureau dat niet doet, dan zal er ongelijkheid uit voortvloeien. Deze blijft echter
bestaan omdat de persoon die niet gesanctioneerd werd, uiteraard niet zal klagen
over het uitblijven van de terechte sanctie. Daarom dienen de centrale adminis-
traties of zelfs het gerecht controlemechanismen op te zetten om de administraties
te identificeren die in hun plicht, in casu tot sanctionering, tekortschieten.

3.11. NOOD AAN EEN INTERNE HERSTRUCTURERING
De CEO’s in heel wat landen zijn bezorgd over de ‘human resources’-situatie in de
socialezekerheidsinstellingen. Als een gevolg van de toegenomen vereisten inzake
service evenals van de massale invoering van IT en e-government in de socialezeker-
heidsadministratie, vrezen heel wat CEO’s te veel laag geschoolde bedienden en te
weinig voldoende opgeleide arbeidskrachten (b.v. IT’ers) in hun instelling te
hebben. Daar komt nog bij dat in sommige landen de socialezekerheidsinstellingen
door de overheid beschouwd werden als instrumenten van publieke tewerkstelling.
Wat er ook van zij, vele CEO’s voelen aan dat een radicale interne herstructurering
van hun organisatie met de nodige aanpassing inzake staff, nodig is. Evenwel om
een dergelijke herstructurering door te voeren zal een erg voorzichtige benadering
en ... veel tijd nodig zijn. Men kan inderdaad niet het risico nemen dat de hele uitvoe-
ring van de sociale zekerheid zou lamgelegd worden, bijvoorbeeld ten gevolge van
een staking. De uitdaging te komen tot een echt humanresourcebeleid in de
socialezekerheidsinstellingen dient echter ernstig genomen te worden en creatieve
oplossingen zijn ook hier zeker welkom.

3.12. DE NATIONALE SOCIALE ZEKERHEID EN DE GROTERE WERELD
Nagenoeg alle CEO’s bevestigden dat het socialezekerheidsdebat nog steeds een
nationaal debat is en dit ook zal blijven.

Natuurlijk wordt er verwezen naar de globalisering, maar in het algemeen blijft het
voor heel wat CEO’s de vraag wat deze globalisering in werkelijkheid zal betekenen
voor de sociale zekerheid.

Goede informatie over de beste en slechtste voorbeelden in andere landen wordt
ten zeerste op prijs gesteld; daarbij gaat de aandacht wel in de eerste plaats naar lan-
den die geografisch of cultureel het meest nabij zijn.
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Zelfs onderwerpen die op het eerste gezicht universeel lijken of ten minste relevant
lijken voor heel Europa, pakken soms heel verschillend uit in diverse landen. Waar
bijvoorbeeld heel wat CEO’s verwezen naar de demografische situatie als een belang-
rijke factor voor de toekomst van de sociale zekerheid, deden ze dit met in hun
achterhoofd wel heel verschillende realiteiten. Activering van uitkeringen bijvoor-
beeld blijkt zo ook een minder relevant item te zijn in de benadering van de Latijnse
landen van Europa, terwijl in de noordelijke landen van Europa, met inbegrip van
Nederland, activering juist een leidend principe is bij de omvorming van de sociale
zekerheid. Dezelfde woorden, bijvoorbeeld demografische situatie of activering,
dekken in Europa soms heel verschillende ladingen!

De opvatting is breed verbreid dat de zogenaamde ‘zachte’ EU-socialebeleidsiniti-
atieven, de methode van de open coördinatie van de sociale zekerheid voorop, geen
substantiële impact uitoefenen op de binnenlandse discussie over de socialezeker-
heidshervorming. Europees ‘hard’ recht wordt uiteraard toegepast in de EU-lidstaten,
maar de CEO’s beklagen zich dan weer vaak over de indirecte impact van sommige
bindende normen. Zo leiden de EU-coördinatieverordeningen ertoe dat de staten
zich gedwongen voelen om allerhande constructies op te zetten om bepaalde
effecten van deze verordeningen te ontwijken, dan wanneer, in principe, de coördi-
natieverordeningen de nationale socialezekerheidsstelsels zouden moeten nemen
zoals ze zijn en slechts moeten zorgen om ten gunste van de migrerende werkne-
mers een vlotte overgang van het ene naar het andere stelsel mogelijk te maken.
Ook beklagen sommige CEO’s zich erover dat sociale zekerheid onderworpen
wordt aan de economische EU-rechtsbeginselen van het vrije verkeer van goederen
en diensten en van de eerlijke mededinging, dit zonder dat de EU ten volle de speci-
ficiteit van de sociale zekerheid recht doet. Daarom pleiten sommigen ervoor op
socialezekerheidsvlak, inzonderheid op het domein van de sociale gezondheids-
zorgsystemen, (meer) bevoegdheden aan de Europese Unie te geven, teneinde een
tegengewicht te creëren voor de economische beginselen van de EU op deze
gebieden. Als men bevoegd wil blijven voor de sociale zekerheid in het eigen land,
zo luidt de redenering, dan is het nodig niet minder maar juist meer mogelijkheden
van normatieve actie te creëren voor de EU op deze domeinen. Anders zal de
nationale socialezekerheidslogica baan moeten ruimen voor de Europese economi-
sche logica net zoals in de Europese Unie het Europees recht voorrang heeft op het
nationale recht.

4. EN NU...

We vermeldden reeds vanaf het begin dat het slechts onze intentie was de opinies
van de vele CEO’s die we interviewden, te reflecteren. Als dusdanig hebben we niet
echt stelling genomen ten aanzien van de opvattingen die de CEO’s naar voren
brachten. We hebben ze slechts samengevat en deze punten naar toegelicht die in
onze opinie de meeste aandacht verdienen.
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We zijn ervan overtuigd dat in het hele debat rond de toekomst van de sociale zeker-
heid zowel op nationaal vlak als op het Europese, de stem van de CEO’s en andere
bevoorrechte getuigen van sociale zekerheid meer gehoord moet worden. Het
Europees Instituut Sociale Zekerheid heeft het tot een van zijn prioritaire doel-
einden gemaakt om deze onderscheiden groepen van socialezekerheidsexperten,
academici, beleidsmakers, rechters en administratoren een forum voor een debat
over de toekomst van de sociale zekerheid te bieden. Het huidige initiatief moet in
dit kader gezien worden. We hopen gelijkaardige initiatieven te kunnen ontplooien
naar de socialezekerheidsrechters en de politieke leiders toe. Het zou ook bijzonder
aantrekkelijk zijn deze oefening te kunnen overdoen in andere delen van de wereld,
al was het maar om ons te helpen verstaan wat nu typisch Europees is aan het
socialezekerheidsdebat dat we vandaag kennen.
Voor de auteurs, en inderdaad voor het hele Europese Instituut Sociale Zekerheid
bestaat de uitdaging er nu verder in de twaalf boven opgesomde domeinen die onze
bijzondere aandacht vragen, nader uit te werken in de vorm van onderzoekspro-
jecten. Op deze manier hopen we het wetenschappelijk onderzoek dienend te
maken voor het oplossen van de belangrijke problemen die de sociale zekerheid in
de toekomst zal kennen. Om deze ambitie tot een goed einde te brengen, zullen wij
weerom de hulp en de samenwerking van velen nodig hebben, niet in het minst van
de CEO’s van de sociale zekerheid.

__________
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INLEIDING

In het kader van de operatie ‘modernisering van de sociale zekerheid’ is België in
het afgelopen decennium voluit de richting uitgegaan van een doorgedreven E-government.
De recentste illustratie hiervan is de realisatie van het project ‘LIMOSA’ (1), waarop
in deze bijdrage verder wordt ingegaan.

Tijdens de periode 1996 tot heden werden op vlak van sociale zekerheid tal van
belangrijke elektronische initiatieven ontwikkeld. Dankzij een aantal e-government-
toepassingen werd het mogelijk om sneller en efficiënter dataverkeer tot stand te
brengen tussen werkgevers of hun mandatarissen en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid.

Mede dankzij de tussenkomst van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, die
reeds in het begin van de jaren negentig werd opgericht, konden al deze gegevens
elektronisch binnen het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgewisseld. Dit
netwerk groeide inmiddels uit van een intranet tot een extranet met zowel open-
bare instellingen van de sociale zekerheid als meewerkende instellingen zoals mutua-
liteiten, uitbetalingsinstellingen, enz. Op die manier nam de elektronische uitwisseling
van gegevens op spectaculaire wijze toe.

Op een paar uitzonderingen na bleef dit gegevensverkeer in hoofdzaak beperkt tot
situaties met een binnenlands karakter. Anderzijds moet worden toegegeven dat ook
België niet ontsnapte aan de effecten van de mondialisering, van de globalisering, laat
staan aan het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie en aan migratie-
stromen van buiten de Unie.

* De redactie van deze bijdrage werd afgesloten op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten nog
besproken werden. Het is dus mogelijk dat de structuur van punt 4 niet helemaal overeenstemt met
de intussen in het Staatsblad gepubliceerde teksten.
(1) Landenoverschrijdend Informatiesysteem voor Migratieonderzoek in de Sociale Administratie.
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Deze evolutie heeft er ook voor gezorgd dat het voor buitenlandse werkgevers en
zelfstandigen eenvoudiger is geworden om hun diensten in België aan te bieden.

Op het terrein worden echter ook steeds vaker buitenlandse ondernemingen en
zelfstandigen aangetroffen die het niet zo nauw nemen met al onze regels en mini-
male normen. De overheidsdiensten die zich met de problematiek van de interna-
tionale tewerkstelling inlaten, worden alsmaar vaker met gevarieerde fraudemecha-
nismen geconfronteerd. Ze waren tot op heden zelfs niet in staat om betrouwbare
cijfers te leveren over het aantal buitenlanders dat hier op een legale wijze werd
ingezet. En toch heeft ieder er belang bij dat de arbeids- en socialezekerheidswet-
geving voor prestaties op Belgisch grondgebied, niet alleen in België maar ook in
het buitenland, correct worden nageleefd.

De recente opening van de grenzen voor personen van de nieuwe lidstaten, heeft
nieuwe behoeften gecreëerd en heeft het debat rond de problematiek van de
migratiestromen en van de internationale tewerkstelling nog wat meer aange-
wakkerd. Bovendien moest de Belgische Regering een beslissing nemen omtrent het
al dan niet verlengen van een aantal overgangsmaatregelen, onder meer inzake de
verplichting om voor werknemers uit deze lidstaten nog een arbeidsvergunning aan
te vragen.
Vanuit die achtergrond dient dan ook de vraag te worden begrepen van de Regering
(2) om een elektronische toepassing te ontwikkelen, om elke vorm van tewerk-
stelling van buitenlanders in België in kaart te brengen. De RSZ had immers al
eerder ervaring kunnen opdoen op het vlak van elektronische verwerking van
gegevens voor werknemers die aan de Belgische socialezekerheidswetgeving zijn
onderworpen (projecten DIMONA en DMFA) maar ook specifiek met betrekking tot
grensoverschrijdende tewerkstelling. Dit was onder meer het geval met de
toepassingen GOTOT Out en GOTOT In (3). Bovendien bood zich hier een nieuwe
mogelijkheid aan om zich verder in te schrijven, zij het vanuit een internationale
context, in het proces van administratieve vereenvoudiging.

Vandaar dat in februari 2006 (4) een stappenplan werd goedgekeurd voor het reali-
seren van een nieuw project, dat de naam LIMOSA (5) meekreeg. Na de invoering
van een veralgemeende meldingsplicht (6), die vanaf 1 april 2007 van kracht werd,
zal in de eerste fase een internationale portaalsite worden ontwikkeld, om op een

(2) Beslissing van de Ministerraad van 23 december 2005.
(3) Elektronische toepassingen om aan Belgische werkgevers, die personeel detacheren naar het
buitenland en die hiertoe een aanvraag doen, detacheringsdocumenten (de zgn. E101-formulieren) af
te leveren en om aan buitenlandse instellingen en werkgevers, voor wat hun detacheringen van per-
soneel betreft, de mogelijkheid te bieden om de desbetreffende informatie aan de Belgische
betrokken overheidsdiensten te bezorgen.
(4) Beslissing van de Werkgroep ‘Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid’.
(5) Verwijst naar de naam van een trekvogel, de zogenaamde Grutto, wiens trek doorheen Europa
door ornithologen minutieus in kaart wordt gebracht.
(6) Programmawet van 27 december 2006.
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gebruiksvriendelijke wijze van op deze site de aanwezigheid van gedetacheerde
buitenlandse werknemers, zelfstandigen en of stagiairs in België kenbaar te maken.
Vervolgens zullen deze gegevens, samen met andere gegevens die aangeleverd
zullen worden vanuit de diverse betrokken overheidsdiensten, in een kadaster wor-
den opgeslagen, en ter beschikking worden gesteld van de bevoegde inspectiedien-
sten. Bovendien heeft men met dit project de ambitie om tegen juli 2007 een uniek
elektronisch loket tot stand te brengen, niet alleen voor de veralgemeende meldings-
plicht, waardoor een betere monitoring van de buitenlandse activiteiten in België
mogelijk moet worden, maar ook om de buitenlandse ondernemingen en zelfstandi-
gen de mogelijkheid te bieden om langs deze ene toegangspoort, allerlei docu-
menten zoals een arbeidskaart (bij de gewestelijke administraties voor werkgelegen-
heid), een vestigingsattest (bij de FOD Economie, KMO en Middenstand) of een
verblijfsvergunning (Dienst vreemdelingenzaken) aan te vragen.

In de volgende hoofdstukken zal meer gedetailleerd worden ingegaan op de
onderliggende visie, het toepassingsgebied, de inhoud van de melding alsook op de
Europese juridische context, waarbinnen dit project gestalte kreeg.

1. HUIDIGE SITUATIE

1.1. INSCHATTING VAN HET FENOMEEN
Als Europees burger zijn we er reeds lang aan gewoon geworden dat we binnen de
Europese Unie vrij kunnen gaan en staan waar we willen, zij het om op vakantie te
gaan, te werken of om een seminarie of bijscholing te volgen. Geen tijdverlies meer
aan de grens, geen papierwinkel, en een zakenreis naar een andere lidstaat is al even
gemakkelijk als een vergadering in België.
Het vrij verkeer van diensten heeft ervoor gezorgd dat het voor buitenlandse firma’s
en zelfstandigen eenvoudig is geworden om actief te zijn op het Belgische grond-
gebied. Er wordt volop van deze mogelijkheden gebruikt gemaakt.

Enige cijfers in verband met het Europese formulier E101 (detacheringsverklaring)
kunnen dit illustreren. Dit socialezekerheidsformulier, genaamd ‘verklaring betref-
fende de toepasselijke wetgeving’, moet in principe aangevraagd worden door
eenieder die werkzaamheden verricht op het grondgebied van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwe-
gen) of Zwitserland, aan wiens socialezekerheidsstelsel hij niet onderworpen is. Het
gaat hier om zeer diverse situaties zoals detachering, actief zijn in meerdere lidstaten
tegelijkertijd, internationaal transport, enzovoort. Het formulier vermeldt welk
socialezekerheidsstelsel de betrokken persoon onderworpen is op basis van de
Europese verordening nr. 1408/71 (7). De lidstaat die het formulier uitreikt wordt

(7) Verordening Raad E.G. nr. 1408/71, 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezeker-
heidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, PB.L. 30 januari 1997, afl. 28/102 en Verordening Raad E.G. nr. 574/72,
21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de Verordening 1408/71 betreffende
de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsten, PB.L. 30 januari 1997, afl. 28/102.
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verondersteld (geen juridisch afdwingbare of sanctioneerbare verplichting) een kopie te
sturen naar de lidstaat of lidstaten waar de persoon (tijdelijk of gedeeltelijk) werkt.

TABEL: OVERZICHT PER LAND VAN HET AANTAL ONTVANGEN KOPIEEN VAN HET FORMULIER
E101 VOOR NAAR BELGIE GEDETACHEERDE WERKNEMERS EN AMBTENAREN IN 2006.

Land Aantal ontvangen E101-formulieren in 2006

DUITSLAND 7.722
OOSTENRIJK 53
CYPRUS 1
DENEMARKEN 47
SPANJE 5.297
ESTLAND 30
FINLAND 237
FRANKRIJK 14.779
VERENIGD KONINKRIJK* 1.328
HONGARIJE 10
IERLAND 387
IJSLAND 6
ITALIE 195
LETLAND 44
LITOUWEN 26
LUXEMBURG 19.929
NOORWEGEN 6
NEDERLAND 15.469
POLEN 9.064
PORTUGAL 589
SLOWAKIJE 168
TSJECHIE 428
SLOVENIE 166
ZWEDEN 146
ZWITSERLAND 27
Totaal 76.154

* Cijfers voor de periode 01.01.2006 - 31.10.2006, inclusief E101-verklaringen voor zelfstandigen.

Deze cijfers tonen overduidelijk alleen het topje van de ijsberg. Vooreerst moet
opgemerkt worden dat slechts een gedeelte van de personen die internationaal
actief zijn, ook effectief een E101-formulier aanvragen. Bij de meerderheid van de
intra-concerndetacheringen of de zakenreizen blijkt nooit een formulier
aangevraagd te worden. Indien men eens de proef op de som zou nemen en de aan-
wezigen bij een strategische vergadering van een multinationale groep in Antwer-
pen of de deelnemers aan een internationale conferentie in Brussel zou vragen naar
hun E101-formulier, is de kans groot dat de overgrote meerderheid van deze personen
zelfs nooit gehoord heeft van het bestaan van een dergelijk formulier, laat staan dat
ze er een zouden bijhebben.
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Ten tweede ontvangt de RSZ slechts een gedeelte van de effectief afgeleverde for-
mulieren.
Een aantal lidstaten zijn nl. op een (soms extreem) gedecentraliseerde wijze geor-
ganiseerd voor wat de instellingen betreffen die dit soort documenten uitreiken.
Vaak zijn het de lokale mutualiteiten (bijvoorbeeld in Frankrijk de ‘Caisse Primaire
d’Assurance Maladie’ of in Duitsland de ‘Krankenkasse’) die belast zijn met het afleveren
van de formulieren. Deze instellingen sturen vaak niets op. In 2006 heeft de RSZ
bijvoorbeeld geen enkele kopie vanuit Griekenland ontvangen. In Luxemburg
daarentegen gebeurt de afgifte van E101-verklaringen door een centrale instelling,
hetgeen gedeeltelijk de grote hoeveelheid zou kunnen verklaren.

Werknemers die in België voor een werkgever werken die gevestigd is in een niet-
EER (8) lidstaat of een land waarmee geen bilateraal socialezekerheidsverdrag afge-
sloten werd, zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen. De RSZ beschikt wel over
gegevens betreffende het aantal ‘artikel 3-verklaringen’, m.a.w. een bevestiging van
de RSZ dat deze personen, hoewel ze hier werken, niet aan het Belgische stelsel
onderworpen zijn (9). In 2006 ging het om 717 gevallen (ter vergelijking 2005: 572;
2004: 361). In het overgrote gedeelte van de dossiers gaat het om Indiërs en Japanners.

Dit alles heeft als gevolg dat het niet mogelijk is om, op basis van deze sociaal-
rechtelijke informatiebron, realistische cijfers te geven rond de precieze omvang
van de buitenlandse tewerkstelling in België. Toch wijzen deze cijfers erop dat de
tijdelijke of gedeeltelijke tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België een
fenomeen is dat alsmaar belangrijker wordt en de nodige aandacht en controle verdient.

1.2. EEN VEELHEID VAN FRAUDEMECHANISMEN
Iedereen die in België werkt, moet de Belgische regels en arbeidsvoorwaarden
naleven. Bij controles op het terrein stellen de sociale-inspectiediensten vast dat een
aantal buitenlandse werkgevers en zelfstandigen het niet zo nauw nemen met onze
minimale regelgeving.

De fraudemechanismen zijn zeer gevarieerd. De constructies spelen geregeld in op
het gebrek aan communicatie tussen de verschillende landen.

Een eerste type concentreert zich op uitkeringsfraude.
Een typisch voorbeeld hiervan zijn de systemen waarbij een Belgische werkloze die
hier een uitkering ontvangt, aangeworven wordt door een Nederlands detacherings-
bureau. Dit bureau ‘detacheert’ hem dan naar België. De Nederlandse autoriteiten 

(8) De Europese Economische Ruimte omvat de 27 lidstaten van de Europese Unie en Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland.
(9) Artikel 3 van de RSZ-wet van 27 juni 1969 preciseert de volgende twee cumulatieve voorwaar-
den: werken op het Belgische grondgebied; in dienst van een in België gevestigde werkgever of ver-
bonden aan een in België gevestigde exploitatiezetel.
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zijn er niet van op de hoogte dat het om een Belgische werkloze gaat, en het is maar
in het geval dat deze persoon (vaak in het bezit van een E101-formulier), gecon-
troleerd wordt door een oplettende Belgische inspecteur die op eigen initiatief
nagaat of de betrokken persoon hier geen uitkeringen geniet, dat de fraude bloot-
gelegd wordt.

Ook wordt vastgesteld dat er meer en meer personen naar België gedetacheerd wor-
den, terwijl die hier eigenlijk al lang verblijven. Deze personen worden gerekru-
teerd door buitenlandse firma’s, vaak gevestigd in landen met lage socialezekerheids-
bijdragen, en dan naar België ‘gedetacheerd’. Het probleem dat zich hier stelt, is
dat sommige lidstaten (Luxemburg bijvoorbeeld) niet vereisen dat een persoon,
voorafgaand aan zijn detachering, onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel
van het uitzendende land. Gecombineerd met de lage bijdragen in Luxemburg, ver-
klaart dit waarschijnlijk ook het onproportioneel groot aantal gedetacheerden vanuit
Luxemburg naar België. De Luxemburgse autoriteiten zijn er vermoedelijk niet van op
de hoogte dat de betrokken personen reeds in België waren vóór de detachering.

Een tweede type van fraude concentreert zich op het niet of onvolledig aangeven
van prestaties (aangiftefraude).
Het gaat hier meestal om rechtsgeldige detacheringen maar waarbij slechts een
gedeelte van de effectief ontvangen lonen of inkomsten aangegeven wordt bij de
socialezekerheidsautoriteiten van het land van oorsprong. Dit komt voor in allerlei
variaties: soms worden de Belgische minimumlonen in de praktijk nageleefd maar
niet volledig aangegeven, soms moeten de werknemers een deel van het ontvangen
loon bij terugkeer in het land van oorsprong aan de werkgever teruggeven en soms
wordt de Belgische wetgeving inzake minimumlonen gewoonweg volledig met de
voeten getreden.

Bij ingewikkeldere constructies worden filialen opgericht in verschillende Europese
landen. In elk van deze landen wordt personeel aangeworven en tewerkgesteld in
andere landen via complexe onderaannemingsconstructies. Deze werknemers wis-
selen bovendien regelmatig van werkgever en werkland. Dit gaat uiteraard gepaard
met fraude inzake aangifte van prestaties.

Daarnaast zijn er combinaties van de twee bovenstaande types, gedetacheerde schijn-
zelfstandigen, specifieke misbruiken in de transportsector, enzovoort.

Dit zorgt voor sociaal en economisch onaanvaardbare situaties ten nadele van dege-
nen die het spel wel correct spelen: concurrentievervalsing, uitbuiting van werkne-
mers en sociale dumping zijn helaas geen fictie. Bovendien zetten deze misbruiken
de fundamentele Belgische solidariteitsmechanismen onder een steeds toenemende
druk.
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Toch mag dit niet de indruk wekken dat het bij een internationale tewerkstelling al
kommer en kwel is. De overgrote meerderheid van werkgevers en zelfstandigen
schikken zich wel naar de regels. Voor correct opererende partijen is het evenwel
geen sinecure om op de hoogte te zijn van de zeer diverse set aan bepalingen:
socialezekerheidsrecht, arbeidsrecht, fiscaliteit, enz. Een niet onaanzienlijk deel van
de inbreuken wordt dan ook gepleegd uit onwetendheid, hoewel dit natuurlijk geen
aanvaardbaar excuus mag zijn: iedereen wordt verondersteld de wet te kennen.

Bovendien detacheren ook Belgische werkgevers duchtig naar het buitenland:
47.801 detacheringen in 2006 en 11.894 gevallen van personen die op regelmatige
basis een deel van hun werkzaamheden in het buitenland verrichten.

1.3. HET HUIDIGE CONTROLE- EN SANCTIE-INSTRUMENTARIUM

1.3.1. Sociale documenten: de wet van 5 maart 2002
De Europese 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, wil de sociale dumping tegengaan bij internationale
detachering met het oog op het bewerkstelligen of het behouden van een hoog
niveau van sociale bescherming. Minstens een ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden
van de lidstaat waar de tijdelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, moet
nageleefd worden.

Deze arbeidsvoorwaarden betreffen:
� de maximale werk- en minimale rustperioden;
� het minimumaantal betaalde vakantiedagen;
� de minimumlonen inclusief vergoedingen voor overwerk;
� de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;
� de gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
� de bescherming van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
� de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en andere bepalingen tegen dis-

criminatie.

Deze richtlijn werd op 5 maart 2002 in een federale wetgeving omgezet (10).
Behalve het verduidelijken van de normen die moeten worden nageleefd door elke
werkgever die in België personeel tewerkstelt, heeft deze wet tevens een vereen-
voudigd stelsel ingevoerd inzake het bijhouden van een aantal documenten rond de
sociale administratie.

Momenteel is dit vereenvoudigd stelsel niet verplicht maar facultatief. De buiten-
landse werkgever die vrijwillig een detacheringsmelding verricht bij de Algemene
Directie Toezicht op de sociale wetten (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

(10) B.S. van 13 maart 2002.
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Arbeid en Sociaal Overleg) is gedurende de eerste zes maanden van de detachering
vrijgesteld van het opstellen van diverse documenten. Het gaat met name om:
� het personeelsregister (KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden

van sociale documenten);
� het speciale personeelsregister of een individueel document (KB van 8 augustus

1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten);
� de individuele rekening per werknemer (KB nr. 5 van 23 oktober 1978);
� het aanwezigheidsregister (KB van 17 juni 1994 betreffende het bijhouden van

een aanwezigheidsregister);
� het arbeidsreglement (wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen);
� de loonsafrekening bij elke definitieve betaling van het loon (wet van 12 april 1965);
� de overeenkomst voor de tewerkstelling van huisarbeiders (art. 119.4 van de wet

van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
� de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten (art. 123 van de wet van 3

juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
� de arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid (art. 11bis van de wet van

3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten);
� voor de werkgevers die niet onderworpen zijn aan de Belgische socialezekerheids-

regelingen, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA);
� de controlemaatregelen op de prestaties van de deeltijdse werknemers (hoofdstuk

IV, afdeling 2, van de programmawet van 22 december 1989).

Na deze periode is de werkgever ertoe gehouden, de door de Belgische wetgeving
voorziene sociale documenten op te stellen en bij te houden. De vergelijkbare docu-
menten moeten ná de eerste periode van zes maanden bewaard worden op de
plaats die door de werkgever werd gekozen.

Deze vrijwillige melding bleek tot nu geen overweldigend succes te kennen. In
2006 werden slechts 3.663 dossiers verwerkt, goed voor 15.031 werkmeldingen
(aanvang tewerkstelling in 2006). Ook met dit arbeidsrechtelijke systeem kan geen
betrouwbaar beeld worden gevormd van de buitenlandse tewerkstellingen in België.

1.3.2. GOTOT In
De toepassing GOTOT (Grensoverschrijdende Tewerkstelling Occupation Trans-
frontalière) werd ontwikkeld door de RSZ om de socialezekerheidsadministratie
rond werknemers die voor een bepaalde tijd naar het buitenland gedetacheerd wor-
den, te verbeteren. De ontwikkeling van het informatiesysteem werd van bij het
begin gericht op een snellere afhandeling van de detacheringsdossiers, een betere
controle op de geldigheid van deze dossiers en een hogere kwaliteit van de
afgeleverde detacheringsdocumenten.
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De toepassing GOTOT Out laat werkgevers, werknemers, ambtenaren en hun verte-
genwoordigers toe om via de Portaalsite van de sociale zekerheid, online een
detacheringsaanvraag in te dienen en via de e-box (11) het formulier in digitale
vorm te ontvangen, waarna de aanvrager het zelf kan printen.

In een tweede luik van GOTOT werd het mogelijk om de kopieën van de detacherings-
documenten die de RSZ van de bevoegde instellingen in het buitenland ontvangt, te
coderen. Deze coderingsmodule GOTOT In werd in productie genomen op 1
november 2005.

Ook met dit systeem kan echter geen volledig beeld worden gevormd op het vlak
van internationale tewerkstelling in België (zie hoger).

1.3.3. Artikel 69
Afdeling 2 van de wet op de economische heroriëntering van 4 augustus 1978 (12)
bevat een artikel in verband met de tewerkstelling in België van arbeiders onderwor-
pen aan een buitenlands socialezekerheidsstelsel. Artikel 69 bepaalt dat elke per-
soon bij wie of voor wie werknemers van derden worden ingezet, die onderworpen
blijven aan een socialezekerheidsregeling van een andere lidstaat van de Europese
Unie dan België, tijdens de eerste dag van aanwezigheid van deze werknemers aan
de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst van de Sociale Zekerheid
schriftelijk de namen moet meedelen van degenen die het bewijs van deze onder-
werping niet kunnen leveren door voorlegging van het formulier E101 of E102,
evenals de naam of benaming en het adres van hun werkgevers.

Bij inbreuk op deze verplichting zijn de strafbepalingen van toepassing zoals ver-
meld onder de artikelen 35 tot 39 van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Artikel 1 van het KB van 6 december 1978, B.S. van 2 februari 1979 omschrijft de
vrijstellingen:
“Zijn vrijgesteld van de verplichting opgelegd door artikel 69, §1, van de wet van
4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, om de aldaar bedoelde werkne-
mers te melden aan de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg,
voor zoveel reeds een ander persoon dezelfde verplichting heeft krachtens dit
artikel:
1° Alle besturen en diensten van het Rijk, de provinciën, de gemeenten en de
parastatalen.
2° Elk natuurlijk persoon, wanneer de tewerkstelling van de werknemers bedoeld
in genoemd artikel 69, §1, niet geschiedt in de uitoefening van zijn beroepsac-
tiviteit.”

(11) Een mailbox op het niveau van de onderneming.
(12) B.S. van 17 augustus 1978.
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Dit artikel 69 vertoont in de praktijk nogal wat gebreken:
� de melding moet pas gebeuren tijdens de eerste dag van aanwezigheid, waardoor

het klassieke fenomeen dat bij ‘eerstedagsmeldingen’ opduikt, ook hier speelt: bij
inspecties op het terrein blijkt iedereen plots ‘pas die dag begonnen te zijn met
werken’;

� het toepassingsgebied van dit artikel is te beperkt: enkel formulieren E101 of E102
van werknemers moeten door de Belgische gebruiker gecontroleerd worden, niet
de bilaterale detacheringsformulieren. Bovendien geldt het enkel voor werkne-
mers, niet voor zelfstandigen;

� anderzijds is het toepassingsgebied te breed: particuliere gebruikers worden enkel
vrijgesteld wanneer een andere persoon krachtens dit artikel reeds dezelfde ver-
plichtingen heeft. Wanneer een particulier rechtstreeks een beroep doet op een
buitenlandse firma (bijvoorbeeld voor de renovatie van zijn woning), is hij dus
niet vrijgesteld;

� de vrijstellingen zijn te beperkt: wanneer bijvoorbeeld een Belgische entiteit van
een multinational een internationale meeting in haar kantoren wil organiseren, is
dit ook geviseerd;

� geen vormvereisten voor de melding: zeer beperkte identificatiegegevens (naam
en adres) van de persoon en zijn werkgever;

� geen centralisatie bij één dienst maar meldingen bij regionale afdelingen van de
Sociale Inspectie.

Dit alles zorgt ervoor dat ook dit geen efficiënt fraudebestrijdingsmiddel is en
ondanks deze binnenkomende meldingen kan men ook op deze niet terugvallen om
een goed beeld te krijgen van al de activiteiten van buitenlanders in België.

Dit artikel heeft wel een initieel onbedoeld neveneffect opgeleverd: vele Belgische
ondernemingen weigeren namelijk de toegang tot hun gebouwen of tot hun werf
wanneer de werknemers van de buitenlandse medecontractant of onderaannemer
niet in het bezit zijn van het formulier E101. Een gelijkaardig effect doet zich overi-
gens ook in onze buurlanden voor.

2. HET EUROPESE KADER: HET VRIJ VERKEER

Geen van de hierboven beschreven socialezekerheidsrechtelijke of arbeids-
rechtelijke instrumenten laten dus toe om een accuraat beeld te krijgen van de
buitenlandse tewerkstelling in België. Daardoor drong zich de noodzaak op om een
volledig nieuw systeem te ontwikkelen. Opdat een dergelijk nieuw systeem ook
vanuit een Europese context aanvaardbaar zou zijn, moest ook worden nagegaan of
het wel verenigbaar was met de restricties die door het Europese recht worden
opgelegd.
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Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de basisbeginse-
len van het vrij verkeer is niet alleen iedere discriminatie van de in een andere lid-
staat gevestigde dienstverrichter op grond van diens nationaliteit verboden, maar
verlangen deze basisbeginselen tevens de opheffing van iedere beperking – ook indi-
en deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstverrichters en dienst-
verrichters uit andere lidstaten – die de werkzaamheden van de dienstverrichter die
in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten ver-
richt, verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt (13). Het opleggen van
gelijk welke soort verplichting of administratieve procedure om de buitenlandse
tewerkstelling in België te traceren, moet dus scrupuleus tegen het Europese licht
gehouden worden.

Gelukkig biedt de recente rechtspraak hierbij een leidraad.

Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak Commissie/Duitsland (19 januari
2006, C-244/04) vrij precies omschreven welke controleprocedures wel en niet
verenigbaar zijn met het gemeenschapsrechtelijke principe van het vrij verkeer
(rechtsoverweging 45 en 62):
“De verplichting voor een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter om
de plaatselijke autoriteiten, naast het in punt 41 van dit arrest bedoelde vereiste,
vooraf in kennis te stellen van de aanwezigheid van een of meer terbeschikking-
gestelde werknemers, de vermoedelijke duur van die aanwezigheid en de dienst
of diensten die de terbeschikkingstelling nodig maakt of maken, zou echter een
evenrediger middel zijn dan de aan de terbeschikkingstelling voorafgaande con-
trole in kwestie, aangezien het minder beperkend en even doeltreffend is. Zij zou
die autoriteiten in staat stellen de naleving van de Duitse sociale regeling
gedurende de terbeschikkingstelling te controleren, en daarbij rekening te
houden met de verplichtingen waaraan die onderneming reeds moet voldoen
krachtens de sociaalrechtelijke regels van de lidstaat van herkomst (arrest Com-
missie/Luxemburg, reeds aangehaald, punt 31).

[…]

De in de punten 41 en 45 van dit arrest ter sprake gebrachte verklaring vooraf,
aangevuld met relevante informatie over de salarissen en de arbeidsvoorwaar-
den, zou in dit opzicht een maatregel vormen die het vrij verrichten van diensten
minder beperkt en tegelijkertijd de plaatselijke autoriteiten de gelegenheid bieden
zich ervan te verzekeren dat de terbeschikkinggestelde werknemers niet aan een
minder gunstige regeling zijn onderworpen dan die van de lidstaat waarin zij ter
beschikking zijn gesteld.”

(13) Zie onder meer het arrest van 24 januari 2002, Portugaia Construções, C 164/99, Jurispr. p. I
787, punt 16.
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Dit arrest is enigszins atypisch voor het Hof van Justitie. In het algemeen beperkt
het Hof zich tot het onderzoeken van de rechtskwesties die absoluut noodzakelijk
zijn om het arrest te kunnen vellen (in dit geval een met de principes van het vrij
verkeer onverenigbare belemmering door Duitsland) en wijdt het Hof niet uit over
wel acceptabele alternatieven. Niet zo in dit arrest dus, waar het Hof spontaan zelf
een mechanisme vooropstelt. Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat het Hof zich
langzaam bewust wordt van de ongewenste neveneffecten van het vrij verkeer en
de lidstaten bepaalde mogelijkheden aanreikt om deze te kunnen indammen (14).

In de zaak Commissie/Oostenrijk (21 september 2006, C-168/04) heeft het Europese
Hof van Justitie de voorgaande principes nog eens bevestigd:
“In dit verband is de in het kader van het AVRAG aan een dienstverrichter
opgelegde verplichting om voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de plaatse-
lijke autoriteiten in kennis te stellen van de aanwezigheid van een of meer gede-
tacheerde werknemers, de vermoedelijke duur van die aanwezigheid en de dienst
of diensten die de terbeschikkingstelling nodig maakt of maken, een even doeltref-
fende en minder beperkende maatregel dan het onderhavige vereiste. Zij stelt die
autoriteiten namelijk in staat om de naleving van de Oostenrijkse sociale en
loonreglementering gedurende de terbeschikkingstelling te controleren, en daar-
bij rekening te houden met de verplichtingen waaraan de onderneming reeds
moet voldoen krachtens de sociaalrechtelijke regels van de lidstaat van
herkomst.”

Ook de Europese Commissie komt in de richtsnoeren betreffende de detachering
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (15) tot de conclusie
dat het systeem van een voorafgaande melding, in een proportionele context, wel
degelijk verenigbaar is met de EU-principes van het vrij verkeer:
“Bijna de helft van de lidstaten verlangt van dienstverleners die werknemers op
hun grondgebied detacheren, dat zij dit vooraf bij hun autoriteiten melden. Naar
het schijnt hebben deze aanmeldingen enerzijds ten doel de nationale autoriteiten
in staat te stellen de over de detachering verstrekte gegevens tijdens controles ter
plaatse na te trekken en anderzijds de arbeidsinspecties te helpen risico-evalua-
ties op te stellen om risicosituaties of -ondernemingen doelgericht te controleren.

[…]

De lidstaten moeten zich ervan onthouden de verklaringen voor andere dan
informatiedoeleinden te gebruiken, met name voor controle of registratie van de
dienstverleners, wat gelijk zou staan met een vergunningsregeling.

(14) De controle- en betwistingsmogelijkheden van de lidstaat waar gewerkt wordt in het kader van
een detachering met een formulier E101 zijn verregaand gekortwiekt geworden door de rechtspraak
van het Europese Hof van Justitie. Zie in dit verband de uitstekende bijdrage van professor Herwig
Verschueren, Sociale zekerheid en detachering binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch Kiere:
een gemiste kans in de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale dumping en sociale fraude, Bel-
gisch tijdschrift voor sociale zekerheid, nr. 3, pp. 403-449, 2006.
(15) Mededeling van de commissie COM(2006) 159, 4 april 2006.
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Op grond van de bestaande jurisprudentie is de Commissie van mening dat het
de ontvangende lidstaat, om naleving van de in de richtlijn vastgestelde arbeids-
voorwaarden te kunnen controleren, is toegestaan om – met inachtneming van
het evenredigheidsbeginsel – van de dienstverlener uiterlijk bij het begin van de
werkzaamheden een verklaring te verlangen met vermelding van de gede-
tacheerde werknemers en de duur, de plaats en de aard van de werkzaamheden.”

Ten slotte sluit ook het Europese parlement zich hier bij aan in een Resolutie van 26
oktober 2006 (16): “…steunt de conclusie van de Commissie dat het ontvangende
land voorafgaande aanmelding door de dienstverrichter mag eisen, zodat het
kan toezien op de naleving van de arbeidsvoorwaarden”.

Uit dit alles kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden afgeleid
dat een arbeidsrechtelijke meldingsplicht in zijn pure vorm de Europeesrechterlijke
toets doorstaat als gerechtvaardigde belemmering via een ‘rule of reason’-redenering (17):
� een rechtmatig doel nastreven;
� gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang;
� met een systeem dat passend is om dit doel te verwezenlijken;
� op een manier die niet verder gaat dan wat noodzakelijk is.

3. HET LIMOSA-PROJECT

3.1. EEN ELEKTRONISCH MONITORING- EN CONTROLESYSTEEM
In het licht van wat voorafgaat, heeft de Belgische regering eind 2005 dan ook
beslist om een elektronisch monitoring- en controlesysteem op te zetten om elke
vorm van buitenlandse tewerkstelling in België in kaart te brengen.
Tijdens de zitting van 23 december 2005 (punt 53) heeft de Ministerraad beslist dat
een dergelijk systeem moest worden ontwikkeld en dat dit de melding van elke
vorm van buitenlandse tewerkstelling moest omvatten.
Er werd toen eveneens beslist dat in het geval van detachering, deze mededeling
ook de identiteit van de gebruiker moest bevatten.

3.2. VAN MELDINGSPLICHT TOT EEN UNIEK LOKET VOOR BUITENLANDSE TEWERK-
STELLING IN BELGIE
In maart 2006 kreeg het project, LIMOSA genaamd, concreet gestalte dankzij de
opstelling van een ambitieus projectcharter.
Hierin werden de krijtlijnen van dit project verder uitgezet.

(16) 2006/2038 (INI).
(17) Kapteyn, P.J.G. en Verloren van Themaat, P., Het recht van de Europese Unie en van de
Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, zesde druk, 2003.
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Om een betrouwbaar overzicht te krijgen van de activiteiten die vanuit het buiten-
land op Belgisch grondgebied worden ontplooid, moest vooreerst een veralge-
meende meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen in het leven
worden geroepen.

Het was tevens de bedoeling dat de informatie uit deze meldingen en alle andere
informatie omtrent buitenlandse activiteiten op Belgisch grondgebied verzameld
zouden worden in een centraal gegevenskadaster dat door de diverse betrokken
overheidsdiensten als een controle- en monitoringinstrument gebruikt kan worden
en van waaruit ook de nodige statistieken rond buitenlandse tewerkstelling op Bel-
gisch grondgebied kunnen afgeleid worden. In dit centrale kadaster zouden op die
manier naast sociaalrechtelijke detacheringsinformatie (bijvoorbeeld E101-for-
mulieren via het systeem GOTOT In) en de gegevens uit de meldingen ook
gegevens inzake arbeidskaarten en -vergunningen, beroepskaarten voor zelfstandi-
gen en verblijfsvergunningen bijgehouden worden. Dit impliceert dat diverse open-
bare instellingen op federaal, regionaal en lokaal niveau (de FOD Sociale Zekerheid;
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; de RSZ; het RSVZ; de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening; de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst voor
Vreemdelingenzaken; de FOD Economie; de regionale overheden in Vlaanderen,
Wallonië en Brussel) gegevens zullen leveren die opgeslagen worden in het centrale
kadaster, dat dan tevens door hen geconsulteerd kan worden. Verder werd voorzien
dat in de toekomst eventueel andere diensten de gegevens van het kadaster zullen
kunnen consulteren mits zij over de nodige machtigingen van het Sectoraal Comité
voor de sociale zekerheid (18) beschikken.

Om het kadaster te voeden zal een beroep moeten gedaan worden op verschillende
gegevensstromen, zodat een belangrijke rol in dit project zal gespeeld worden door
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Om de toegang voor buitenlandse werkgevers, zelfstandigen en werknemers tot de
Belgische administratie zo eenvoudig mogelijk te maken, wou de Belgische overheid
ook komen tot een uniek elektronisch loket voor buitenlandse tewerkstelling in Bel-
gië. Dit loket moet ervoor zorgen dat een bepaald soort informatie slechts eenmaal
moet worden aangegeven en dat elke betrokken Belgische bevoegde instelling op
federaal, regionaal en lokaal niveau rechtstreeks de gegevens ontvangt die ze nodig
heeft voor de verwerking van het bij haar opgestarte dossier. Buitenlandse werkgevers
en/of werknemers (in loondienst of zelfstandigen) zullen hun dossier via dit unieke
loket kunnen opvolgen. De instellingen sturen immers feedback terug over de (al
dan niet) vervolledigde dossiers in het kadaster en deze feedback kan eveneens via
dit loket geraadpleegd worden.

(18) Een organisme dat erover moet waken dat de (potentiële) gebruikers van databanken met
sociale gegevens van persoonlijke aard, dit correct doen met naleving van de beginselen van finaliteit
en van proportionaliteit.
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Voor elk onderdeel zal een datawarehouse gevoed worden die statistische infor-
matie zal kunnen verschaffen over het gebruik van de toepassingen en over de
inhoud van de gegevensbanken.

Ook wou de Belgische overheid onderzoeken in hoeverre het gegevensverkeer tussen
de diverse betrokken Belgische instellingen kan vereenvoudigd en gerationaliseerd wor-
den teneinde de verwerkingstijd van de dossiers zo kort mogelijk te maken.

Samengevat kan gesteld worden dat het LIMOSA-project de volgende oogmerken
heeft:
� betere monitoring en controle van de buitenlandse activiteiten in België;
� betrouwbare statistische informatie voor het beleid aanleveren;
� een administratieve vereenvoudiging teweegbrengen voor alle betrokken partijen

bij een grensoverschrijdende tewerkstelling.

3.3. EEN PROJECT IN DRIE FASEN
Gelet op de omvang van het project werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak in
drie grote stappen.

3.3.1. Het invoeren van een veralgemeende meldingsplicht waardoor een beeld kan
gevormd worden van de omvang van de buitenlandse tewerkstelling in België
In dit kader werd een werkgroep opgericht met het oog op de redactie van een wet
en een KB ter invoering van de meldingsplicht. Deze werkgroep was samengesteld
uit vertegenwoordigers van de RSZ, de Sociale Inspectie, de FOD WASO en het
RSVZ. Allen hadden reeds lang ervaring met dossiers rond grensoverschrijdende
tewerkstelling. In een eerste fase werd het reeds bestaande instrumentarium
grondig geanalyseerd. Uit deze analyse kwam al snel een algemeen mechanisme
naar voor: een melding door de buitenlander (zoals voorzien in de wet van 5 maart
2002), gecombineerd met een controleaspect door de gebruiker (zoals voorzien in
artikel 69 van de wet van 4 augustus 1978). Enkel een administratieve verplichting
opleggen aan de buitenlandse onderneming of zelfstandige brengt weinig zoden aan
de dijk: de fraudeurs respecteren nu al de bestaande regels niet (o.a. het detacherings-
formulier) en zullen zich dan ook niet aan een meldingsplicht storen.

Teneinde de Europese principes van de proportionaliteit na te leven, moest een aan-
tal vrijgestelde categorieën omschreven worden. Hoewel de meldingsplicht als een
zo licht mogelijk ontworpen verplichting is opgevat, zou dit een ongerechtvaardigd
grote last opleggen bij bijvoorbeeld zeer korte activiteiten in België, zoals een chauf-
feur die met zijn vrachtwagen enkel door België rijdt op weg naar een buitenlandse
klant. Voor deze groepen werd in eerste plaats teruggegrepen naar de reeds
bestaande vrijstellingen in de wetgeving op de arbeidskaarten en beroepskaarten,
kwestie van de diverse internationale tewerkstellingsregels zo coherent mogelijk op
elkaar te laten aansluiten.
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Helaas kon geen inspiratie voor een meldingsplicht worden gevonden in de andere
Europese lidstaten aangezien geen enkel land reeds een veralgemeend en elektro-
nisch systeem ingevoerd heeft zoals het hier uitgetekend is. Hoewel ongeveer de
helft van de EU-lidstaten een vorm van meldingsplicht heeft ingevoerd naar aanlei-
ding van de Europese detacheringsrichtlijn 96/71 van 16 december 1996, gaat het
hier steeds om administratief vrij logge procedures (meldingen per aangetekende
brief met ontvangstbewijs) in de nationale taal van het land. Bovendien moeten vaak
nog bepaalde stukken (bv. een onderaannemingscontract) bij de melding gevoegd
worden. In een aantal landen omvat de meldingsplicht niet alle sectoren of beperkt
ze zich tot werknemers.

Hoewel het geen verplichting was, is ervoor gekozen om het ontwerp van wet en
KB voor advies voor te leggen aan de Nationale Arbeidsraad. Deze is niet over één
nacht ijs gegaan en pas na verschillende diepgravende sessies heeft zij haar verslag
neergelegd. Het ontwerp van wet en van KB werd aangepast rekening houdende
met zowat alle opmerkingen van het verslag.

Uit de ervaringen met het GOTOT-project kon worden afgeleid dat het succes van
de meldingsplicht in belangrijke mate afhangt van de gebruiksvriendelijkheid van de
procedure. Vandaar dat het LIMOSA-project volledig geschoeid is op de leest van
een gecentraliseerde informaticatoepassing in vier talen (NL-FR-EN-DE). Bovendien
zijn er usability-testen uitgevoerd bij werkgevers en zelfstandigen in Frankrijk, Polen
en het Verenigd Koninkrijk. Deze testen hadden als doel na te gaan of de gestelde
vragen en aangeboden informatie ook voor personen buiten de Belgische context
duidelijk verstaanbaar waren. Er is rekening gehouden met de resultaten van deze
testen bij het ontwerpen van de definitieve toepassing.

Er werd beslist om deze meldingsplicht op 1 april 2007 in voege te laten treden.

Tevens werd rekening gehouden met de richtsnoeren van de Europese Commissie
betreffende de detachering van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten (19), die aan de lidstaten een informatieplicht opleggen:
“Het gebruik van de middelen voor de verspreiding van informatie over de arbeids-
voorwaarden en -omstandigheden en de geldende verplichtingen is duidelijk voor
verbetering vatbaar. Er zijn extra inspanningen vereist voor een merkbare verbe-
tering van de volgende aspecten:
- het aantal nationale websites over detachering is weliswaar aanzienlijk
toegenomen, maar de lidstaten moeten de mogelijkheden van internet nog beter
benutten en de toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie op de
nationale websites verbeteren;
- de lidstaten moeten duidelijk aangeven welk deel van hun nationale wetgeving
op buitenlandse dienstverleners van toepassing is, en niet alleen informatie ver-
strekken over het arbeidsrecht in het algemeen zonder de voorwaarden te ver-
melden die op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn;

(19) Mededeling van de commissie COM (2006) 159, 4 april 2006.
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- de informatie zou ook beschikbaar moeten zijn in andere talen dan die van het
ontvangende land; […]”.

Ook hier speelt het LIMOSA-project reeds vanaf de eerste fase op in: op de website
wordt een beknopt overzicht gegeven van alle verplichtingen waaraan in het buiten-
land gevestigde firma’s en zelfstandigen moeten voldoen. Dit gedeelte zal in de loop
van het project verder aangevuld en gedetailleerd worden. Ook deze informatie zal
beschikbaar zijn in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Met het oog op een sensibilisering van alle potentiële gebruikers van de toepassing
is er rond de nieuwe meldingsplicht een grootscheepse communicatiecampagne
voorzien. Zo worden brochures, affiches, inserts in tijdschriften, … voorzien. Tevens
zullen er ook seminaries worden gehouden. Deze campagne zal zowel in België als
in het buitenland worden gevoerd.

3.3.2. Het oprichten van een centraal kadaster dat de fragmentaire informatie
omtrent buitenlandse tewerkstelling in België op een enkel punt samenbrengt
In een tweede fase – midden 2007 – worden deze gegevens van de meldingsplicht
via een centrale databank (het zogenaamde kadaster) ter beschikking gesteld van de
betrokken inspectiediensten en de bij het project betrokken diensten, die er binnen
hun bevoegdheid, opdrachten en prioriteiten gebruik van kunnen maken. Deze
meldingen worden aangevuld met gegevens inzake arbeidskaarten, beroepskaarten
en verblijfsvergunningen, afkomstig van de respectieve federale, gemeenschaps- en
gewestelijke diensten.

Dit kadaster heeft de functie van een informatieverzamelpunt en signaleert niet
automatisch niet-conforme situaties aan de bevoegde diensten, m.a.w. het is aan de
bevoegde diensten om er de nodige informatie uit op te vragen.

3.3.3. Het openen van een uniek elektronisch loket
Om in dit alles de toegang van buitenlandse werkgevers, zelfstandigen en werkne-
mers tot de diverse Belgische administraties zo eenvoudig mogelijk te maken, zal de
derde fase (voorlopig gepland voor de tweede helft van 2007) bestaan uit de creatie
van een uniek elektronisch loket. Dit loket moet ervoor zorgen dat een bepaald type
informatie slechts eenmaal moet worden ingegeven en dat elke betrokken Belgische
bevoegde instelling deze gegevens ontvangt die ze nodig heeft voor de verwerking
van het dossier.
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4. DE VERPLICHTE VOORAFGAANDE MELDING

4.1. BEGRIPPEN EN TOEPASSINGSGEBIED

4.1.1. Begrippen
Aangezien de verplichte voorafgaande melding tot doel heeft te worden toegepast
op alle werknemers of zelfstandigen die uit het buitenland komen om in België te
worden gedetacheerd om daar te werken, moet voor het toepassingsgebied van de
maatregel eerst een analyse worden gemaakt van de definities die in het begin van
hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 zijn weer-
houden (20).

Artikel 137 van de wet definieert de begrippen werknemers, gedetacheerde
werknemers, werkgevers, stagiairs, gedetacheerde stagiairs, instelling waar de sta-
giair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt, zelfstandigen, gedetacheerde zelf-
standigen, zelfstandige stagiairs, gedetacheerde zelfstandige stagiairs en instelling
waar de zelfstandige stagiair zijn studie of zijn opleiding voor de toegang tot een vrij
beroep volgt.

a) Werknemers: personen die tegen loon en onder het gezag van een andere per-
soon, arbeidsprestaties leveren.
Dit is de klassieke definitie van loondienst, bestaande uit drie bestanddelen,
namelijk arbeid, loon en gezagsverhouding. Deze definitie is zeer ruim in die zin dat
ze niet naar het bestaan van een contract verwijst. Zoals in de Memorie van toelich-
ting wordt uiteengezet, “is het doel van deze formulering het omvatten van de
diverse kwalificaties zoals deze in andere Staten kunnen bestaan.”

De Memorie van toelichting bepaalt ook dat personen die door toepassing van
artikel 2, §1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hiervan
zijn uitgesloten. Het gaat in het onderhavige geval om werknemers bedoeld in
artikel 3 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De enige categorieën van ‘gelijkgestelde’
werknemers die in het toepassingsgebied van de maatregel vallen, zijn de trans-
porteurs vermeld in artikel 3, 5° en 6°.

Ter herinnering, dit artikel bepaalt dat:
“De toepassing van de wet wordt verruimd tot:

[…]

(20) Programmawet (I) van 27 december 2006, B.S. van 28 december 3e editie, pp. 75201 e.v.
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5° personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming
opgedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn
of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door
de ondernemer, alsmede tot die ondernemer;

6° personen die vervoer van personen verrichten dat hun wordt toevertrouwd
door een onderneming, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar
zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt
door een ondernemer, of aan wie een onderneming diensten verleent in verband
met het hun opgedragen vervoer, alsmede tot die ondernemers.”

De Memorie van toelichting geeft het volgende voorbeeld: “Dit betreft dus de situa-
tie van bijvoorbeeld een Poolse zelfstandige chauffeur die (onder andere in België)
rijdt met een vrachtwagen die eigendom is van de Poolse firma van wiens
dispatching hij zijn opdrachten krijgt. Sociaalrechtelijk wordt deze persoon als
werknemer beschouwd hoewel hij niet onder gezag voor loon werkt. Volgens de
definitie in dit hoofdstuk daarentegen wordt hij niet als werknemer beschouwd.
Hij zal dus (bij cabotage – zie uitsluitingen in het koninklijk besluit) een melding
moeten doen, maar als zelfstandige.” De transporteurs in kwestie vallen dus als
zelfstandigen onder het toepassingsgebied van de maatregel (zie infra).

b) Gedetacheerde werknemers: de personen bedoeld in punt a) die in België
tijdelijk of gedeeltelijk een arbeidsprestatie leveren en die, hetzij gewoonlijk werken
op het grondgebied van een of meer andere landen dan België, hetzij zijn aangewor-
ven in een ander land dan België.
De redacteurs van deze tekst (een werkgroep bestaande uit ambtenaren van de ver-
schillende administraties van de Federale Overheidsdiensten Sociale Zekerheid en
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
alsook leden van de beleidscellen) hadden moeilijkheden om die begrippen uit te
drukken die niet rechtstreeks werden ontleend aan de sociale zekerheid, noch in
het arbeidsrecht worden gebruikt.

In de Memorie van toelichting luidt het als volgt: “in dit verband verwijst het
begrip detachering niet naar het sociaal recht (namelijk de tijdelijke zending
naar een andere staat, met behoud van het socialezekerheidsstelsel van het land
van herkomst), noch naar het arbeidsrecht; het is een begrip sui generis, dat veel
uitgebreider is. (…) het begrip is geïnspireerd op het begrip gedetacheerde werkne-
mer zoals gebruikt in artikel 2, lid 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting
van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 decem-
ber 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op
het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betref-
fende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België
werknemers ter beschikking stellen. Om echter tegemoet te komen aan de doel-
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stellingen van de voorafgaande melding in dit hoofdstuk, is deze definitie
aangepast en uitgebreid om een toepassingsgebied te doen ontstaan dat veel
ruimer is dan dat van de voornoemde wet van 5 maart 2002. Dit heeft tot gevolg
dat de definitie voorzien in artikel 137, 2° van dit hoofdstuk ook detacherings-
situaties beoogt die niet geviseerd zijn door het arbeidsrecht. Deze definitie is dus
autonoom met betrekking tot de definitie van gedetacheerde werknemer in het
arbeidsrecht. In geen geval mag deze definitie gebruikt worden om het begrip
gedetacheerde werknemer zoals dit voorkomt in de hoger genoemde wet van 5
maart 2002, in het KB nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van
sociale documenten, of het begrip dat door de bepalingen van de voorliggende
wet zal ingevoegd worden in de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, te interpreteren.”

De uitdrukking ‘gewoonlijk werken op het grondgebied van een of meer andere lan-
den dan België’ beoogt de klassieke gedetacheerde werknemers, dat wil zeggen zij
die gewoonlijk op het grondgebied van een of meerdere andere landen dan België
werken en nu tijdelijk een arbeidsprestatie leveren in België. De Memorie van
toelichting geeft de volgende gevallen als voorbeeld:
“een Poolse bouwfirma die een bekister in dienst heeft die gewoonlijk op Poolse
werven actief is en nu gedurende anderhalve maand komt werken op een Belgi-
sche werf van een klant van zijn werkgever; een Indische informaticus die een
analyse komt verrichten bij een Belgische klant van zijn Indische werkgever.”

Deze personen zijn meestal niet onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid
voor werknemers omdat ze vrijgesteld zijn door een detachering op basis van een
bilateraal socialezekerheidsverdrag of, voor degenen die uit de Europese Economi-
sche Ruimte afkomstig zijn, door toepassing van de Europese verordening 1408/71,
of omdat ze volgens artikel 3 van de RSZ-wet van 27 juni 1969 in België geen
werkgever hebben en niet verbonden zijn aan een Belgische exploitatiezetel.

De uitdrukking ‘zijn aangeworven in een ander land dan België’ betreft die personen
die zijn aangeworven door een in het buitenland gevestigde werkgever (aangewor-
ven in een ander land dan België) om tijdelijk een arbeidsprestatie in België te leveren.
De Memorie van toelichting citeert de volgende voorbeelden:
“een Tsjech die door een Nederlandse werkgever wordt aangeworven met een
contract van twee maanden om gedurende de volledige contractduur in België te
werken; een Belgische chauffeur die aangeworven wordt door een Moldavische
transportfirma om met een vrachtwagen klanten in de Benelux te bedienen; of
een Frans filiaal dat een pas afgestudeerde Franse werknemer in dienst neemt en
hem eerst gedurende 6 maanden naar het Belgische moederbedrijf stuurt voor
een opleiding.”

Afhankelijk van de concrete situatie zullen mensen in deze omstandigheden al dan
niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid.
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Personen die simultane werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van ver-
schillende landen, vallen ook onder de definitie ‘gedetacheerde werknemers’. Dit
geldt onder meer voor werknemers die, in dienst van een buitenlandse werkgever,
frequent de grens oversteken omdat hun arbeidsprestaties niet beperkt zijn tot het
grondgebied van één land. De Memorie van toelichting verwijst naar de volgende
gevallen:
“een handelsvertegenwoordiger van een Nederlandse firma die klanten bezoekt
in de Benelux of;
een manager van een Amerikaanse firma die een belangrijk deel van zijn tijd
zakenreizen onderneemt om vergaderingen in filialen, inclusief in België, bij te
wonen.”

Indien de betrokken personen in België wonen, zal vaak de Belgische socialezeker-
heidswetgeving op hen van toepassing zijn. In verband met de toepassing van de
Belgische sociale zekerheid werd tijdens de vergadering van de Commissie van
Sociale Zaken van de Kamer de vraag gesteld in welke gevallen er een cumulatie van
verplichtingen zou zijn op het vlak van DIMONA (onmiddellijke aangifte van tewerk-
stelling) en LIMOSA. De vertegenwoordiger van de Minister antwoordde: “er zijn
verschillende gevallen waarbij de dubbele aangifte DIMONA + LIMOSA noodzake-
lijk zal zijn. Dit zijn enkele voorbeelden:
een Belg die in België woont, wordt door een Frans bedrijf in dienst genomen om
op Belgisch en Frans grondgebied werkzaamheden te verrichten: deze werknemer
is onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, maar ook aan de bepalingen
op het vlak van detachering;

of het geval van een Hongaars onderdaan die door een Tsjechisch bedrijf in
dienst wordt genomen om in België te werken: op grond van de Europese bepalin-
gen kan deze werknemer op sociaalrechtelijk vlak niet als een gedetacheerde
worden beschouwd. Aangezien de werkgever een buitenlands bedrijf is, moet de
werknemer het voorwerp uitmaken van een voorafgaande melding; aangezien
hij aan de sociale zekerheid onderworpen zal zijn, moet hij tevens het voorwerp
uitmaken van een DIMONA.” (21)

c) Werkgevers: de natuurlijke of rechtspersonen die de in b) genoemde werknemers
tewerkstellen.
Ook hier gaat het om de klassieke definitie, die geen bijzondere commentaar
vereist.

d) Stagiairs: personen die in het kader van een studieprogramma of een beroeps-
opleiding verplicht of vrijwillig stage lopen teneinde een diploma of getuigschrift te
bekomen of praktijkervaring op te doen.

(21) Verslag van de Commissie van Sociale Zaken van de Kamer, Parl. stukken, Kamer, nr. 2773/025,
pp. 109 e.v.
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Zoals uit de Memorie van toelichting blijkt, beoogt deze definitie “iedereen die
activiteiten verricht die niet als werknemer of als zelfstandige te kwalificeren
zijn, gaande van echte schoolstages die tot een officieel erkend diploma leiden, tot
RVA-opleidingen of zogenaamde opleidingen ‘on the job’ in bedrijven. Het artikel
is zo breed mogelijk geformuleerd aangezien er in deze categorie nogal wat mis-
bruik of oneigenlijk gebruik plaatsvindt.”

Het kan met andere woorden net zo goed gaan om een student die in het kader van
zijn schoolopleiding verplicht stage loopt, als om een werkzoekende of een werkne-
mer die een opleiding volgt.

e) Gedetacheerde stagiairs: de personen die in punt d) worden bedoeld, die op Bel-
gisch grondgebied in het kader van een buitenlands studieprogramma of een buiten-
landse beroepsopleiding een stage geheel of gedeeltelijk doorlopen.
Wanneer een Franse werkloze in het kader van een uitwisseling tussen de VDAB en
het Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) in een Belgisch bedrijf een opleiding
komt volgen, dan wordt hij beschouwd als een gedetacheerd stagiair en heeft het
ANPE een aangifteverplichting.

Wie ook als gedetacheerde stagiairs worden beschouwd, zijn oud-studenten die lid
zijn van bepaalde studentenverenigingen (zoals AIESEC) door wie ze in grote
ondernemingen worden geplaatst teneinde in het buitenland (in dit geval in België)
een beroepsstage te volgen binnen de zes of twaalf maanden na het beëindigen van
hun studies.

Wanneer daarentegen een werknemer van een multinational naar België naar een
bedrijf van de groep trekt om er een opleiding te volgen of zich vertrouwd te maken
met nieuwe uitrusting, dan wordt hij niet als een gedetacheerd stagiair beschouwd,
dan wel als een gedetacheerd werknemer.

f) Instelling waar de stagiair zijn studie of zijn beroepsopleiding volgt: de onderneming,
de privé- of openbare onderwijsinstelling of om het even welke andere entiteit
waarvoor stage wordt gelopen.
Dit begrip vereist geen bijzondere commentaar. Het kan gaan om een privéonderne-
ming, een onderwijsinstelling en zelfs een beroepsopleidingscentrum dat afhangt
van een instelling die de werkzoekenden moet vergoeden.

g) Zelfstandigen: iedere natuurlijke persoon die een beroepsbezigheid uitoefent uit
hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbon-
den is.
De definitie van het begrip zelfstandigen is een vaste definitie, maar in deze context
gaat het om de definitie die in het Belgisch recht wordt gebruikt, namelijk de defini-
tie in artikel 3, §1, 1e lid van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen.
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h) Gedetacheerde zelfstandigen

1) De personen bedoeld in punt g) die in België tijdelijk of gedeeltelijk een of
meerdere zelfstandige activiteiten uitoefenen zonder er permanent te verblijven en
die gewoonlijk werken op het grondgebied van een of meer andere landen dan België.
Het gaat om klassieke gedetacheerde zelfstandigen in de zin van Verordening
1408/71, dat wil zeggen personen die gewoonlijk op het grondgebied van een of
meerdere andere landen dan België werken en nu tijdelijk een arbeidsprestatie leveren
in België. De volgende voorbeelden worden in de Memorie van toelichting aangehaald:
“een zelfstandige Franse loodgieter die bij een Belgische klant het volledige sani-
tair komt installeren gedurende 14 dagen;
een zelfstandige Braziliaanse muzikant die op een Belgisch festival komt optreden.”

Zoals voor de gedetacheerde werknemers reeds werd aangehaald, zijn deze personen
meestal niet aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen omdat ze gede-
tacheerd op basis van een bilateraal socialezekerheidsverdrag of van de Europese
verordening 1408/71, of omdat ze de voorwaarden van artikel 3 van het KB nr. 38
van 27 juli 1967 niet vervullen, aangezien ze geen beroepsbezigheid met een vol-
doende grote continuïteit of regelmaat uitoefenen.

Wie ook onder de definitie ‘gedetacheerde zelfstandigen’ vallen, zijn die personen
die simultane werkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van verschillende lan-
den. Volgens de Memorie van toelichting gaat het om “personen die frequent de
grens oversteken omdat hun arbeidsprestaties niet beperkt zijn tot het grond-
gebied van één land (simultane werkzaamheden op het grondgebied van
meerdere landen): personen die gewoonlijk op het grondgebied van een of meer
andere landen dan België werken en nu tijdelijk een arbeidsprestatie leveren in
België, met andere woorden frequente tijdelijke prestaties in België. Het gaat hier
bijvoorbeeld om een zelfstandige adviseur die aan ondernemingen diensten ver-
strekt en in Vlaanderen en Nederland opleidingen geeft.

Indien de betrokken personen in België wonen, zal op hen vaak de Belgische
socialezekerheidswetgeving van toepassing zijn.”

2) De personen die uit het buitenland komen en zich naar België begeven om er
tijdelijk een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen of er zich tijdelijk als zelf-
standige te vestigen.
De Memorie van toelichting haalt als voorbeeld het geval aan van “een pas afge-
studeerde Hongaar die zich als zelfstandige in België komt vestigen zonder er
ooit al een beroepsactiviteit uitgeoefend te hebben.
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Aangezien deze personen in principe niet zullen voldoen aan de sociaal-
rechtelijke detacheringsvoorwaarden, zullen ze in principe aan de Belgische
sociale zekerheid onderworpen zijn.”

i) Zelfstandige stagiairs: personen die in het kader van een studieprogramma of toe-
gang tot een vrij beroep verplicht of vrijwillig stage lopen teneinde een diploma,
titel of getuigschrift te bekomen of praktijkervaring op te doen.
In tegenstelling tot de stagiair die in punt d) wordt bedoeld, verwijst i) naar die per-
sonen die, in de zin van ons socialezekerheidsrecht, zelfstandigen zijn, maar die ver-
plicht of vrijwillig stage lopen teneinde een diploma of titel te bekomen of ervaring
op te doen, of die zelfstandigen zouden zijn indien ze voldeden aan de voorwaarde
voor een beroepsbezigheid met een voldoende grote continuïteit of regelmaat,
bedoeld in artikel 12, §2 van het KB nr. 38 van 27 juli 1967.

j) Gedetacheerde zelfstandige stagiairs: de personen bedoeld in punt i) die op het
Belgische grondgebied in het kader van een buitenlands studieprogramma of een
buitenlandse beroepsopleiding een stage geheel of gedeeltelijk doorlopen.
Dit begrip sluit ook het geval in van de buitenlandse advocaat-stagiair die een deel
van zijn stage bij een Belgische confrater komt vervullen, maar ook het in sommige
landen vaak voorkomende geval van ‘zelfstandige stagiairs’ die pas zijn afgestudeerd
en die om ervaring op te doen geen andere mogelijkheden hebben dan bijna gratis
stage te lopen bij sommige grote ondernemingen die hun soms de kans geven om te reizen.

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen stelt in zijn
advies nr. 2006/005 van 19 juli 2006 het volgende: “Uiteindelijk moeten we onder
de term ‘gedetacheerde zelfstandige stagiairs’ alle stagiairs onderbrengen die op
het Belgische grondgebied in het kader van een buitenlands studieprogramma of
een buitenlandse beroepsopleiding, een stage geheel of gedeeltelijk vervullen.”

k) Instelling waar de stagiair zijn studie of zijn opleiding voor de toegang tot een vrij
beroep volgt: de onderneming, de privé- of openbare onderwijsinstelling of om het
even welke andere entiteit waarvoor stage wordt gelopen.
Dit begrip vereist geen bijzondere commentaar. Volgens de Memorie van toelichting
“wordt hiermee de buitenlandse stagemeester bedoeld”.

4.1.2. Toepassingsgebied
Volgens artikel 138 zijn aan de verplichte voorafgaande melding onderworpen:
� de gedetacheerde werknemers en hun werkgevers;
� de gedetacheerde stagiairs en, in voorkomend geval, de instelling waar zij hun

studies of beroepsopleiding volgen;
� de gedetacheerde zelfstandigen;
� de gedetacheerde zelfstandige stagiairs en, in voorkomend geval, de instelling

waar zij hun studies of hun opleiding voor de toegang tot een vrij beroep volgen.
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Globaal gesproken vallen de onderstaande groepen niet onder het toepassings-
gebied van de voorafgaande melding in kwestie:
� de grensarbeiders, dat wil zeggen personen die in het buitenland wonen en per-

manent in België werken voor een Belgische of buitenlandse werkgever;
� de werknemers die gewoonlijk voor een Belgische werkgever op het grondgebied

van verschillende landen werken, bijvoorbeeld de handelsvertegenwoordigers;
� de personen die in België wonen en bestuurder zijn in een Belgische onderneming en

in een buitenlandse onderneming.

Artikel 138 geeft de Koning de bevoegdheid om “in voorkomend geval, onder de
voorwaarden die Hij bepaalt, en rekening houdend met de duur van hun presta-
ties in België of met de aard van hun activiteiten, categorieën van gedetacheerde
werknemers en hun werkgevers en categorieën van gedetacheerde stagiairs even-
als de instellingen waar zij hun studies of hun beroepsopleiding volgen, uit te
sluiten van de toepassing van dit hoofdstuk.”

Insgelijks “kan Hij ook, in voorkomend geval, onder de voorwaarden die Hij
bepaalt, en rekening houdend met de duur van hun prestaties in België of met de
aard van hun activiteiten, categorieën van gedetacheerde zelfstandigen en cate-
gorieën van gedetacheerde zelfstandige stagiairs evenals de instellingen waar zij
hun studies of hun beroepsopleiding volgen, uitsluiten van de toepassing van dit
hoofdstuk.” 

In zijn advies nr. 41.662/1 van 16 november 2006 uit de Raad van State kritiek op de
volmachten die aan de Koning zijn gegeven, omdat ervan uit werd gegaan dat deze
te algemeen, te onnauwkeurig en te ruim waren (22). De vertegenwoordiger van de
Minister van Sociale Zaken reageerde op deze kritiek door in de Memorie van
toelichting te vermelden dat de ontwerpteksten van uitvoeringsbesluiten aan de
Nationale Arbeidsraad werden overgemaakt, samen met het wetsontwerp en met
vermelding van de inhoud van de uitsluitingen. Immers, toen de eerste teksten wer-
den opgesteld, had dit ontwerp tot doel een bijzondere wet te worden en niet een
hoofdstuk van een programmawet. De ruime formulering van sommige delegaties
zou de overheid in staat moeten stellen om bepaalde elementen aan de werkelijke
evolutie op het terrein aan te passen, waarbij wordt verondersteld dat het voor-
ontwerp van het uitvoeringsbesluit bij het voorontwerp van wet wordt gevoegd bij
de vraag om advies gericht aan de Raad van State, teneinde het de magistraten van
dit voorname rechtscollege mogelijk te maken om een oordeel te vormen. De agen-
da die verband houdt met de discussie over het project binnen bepaalde adviesin-
stanties, maar ook in het teken staat van de naderende parlementsverkiezingen,
zette de regering er evenwel toe aan om deze tekst in een van de eindejaars-
programmawetten te gieten, teneinde het uitvoeringsbesluit nog voor het einde van
de legislatuur te kunnen nemen.

(22) Advies van de Raad van State nr. 41.662/1 van 16 november 2006, Parl. stukken, Kamer, 51-
2773/002, p. 408.
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4.2. VRIJGESTELDE GROEPEN
Een van de beginselen die aan de uitwerking van de lijst met uitsluitingen zijn
voorafgegaan, is de proportionaliteit. Op grond hiervan “wordt een aantal cate-
gorieën vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande melding aangezien dit
voor deze personen zou leiden tot een onevenredig zware verplichting die admini-
stratieve complicaties veroorzaakt die het vrij verkeer kunnen belemmeren”.

De aanpak die de opstellers van de teksten hebben gevolgd, bestond erin zich te
laten inspireren door wat reeds bestond, op het vlak van zowel de arbeidsvergun-
ning voor werknemers, als de beroepskaart en de vestigingsgetuigschriften voor
zelfstandigen.

Aangezien er geen sprake van was om een nieuwe verplichting te creëren wanneer
de buitenlandse persoon zich voor een korte periode naar België begeeft en er betref-
fende zijn vak of beroep reeds bijzondere maatregelen bestaan. In tegendeel, er was
geen sprake van om bepaalde vrijstellingsperiodes als dusdanig over te nemen, zoals
deze bijvoorbeeld reeds bestaan op het vlak van de beroepskaart of de arbeidsver-
gunning; deze zijn immers vaak veel te lang aangezien een van de door het project
nagestreefde doelstellingen erin bestond om een kadaster van buitenlandse tewerk-
stelling in België op te stellen.

Het ontwerpbesluit dat aan de verschillende adviesinstanties werd voorgelegd,
voorziet een aantal vrijstellingen (23). Artikel 1 is gewijd aan de werknemers, artikel
2 aan de zelfstandigen en artikel 3 aan de stagiairs.

4.2.1. Werknemers
De groepen van werknemers die uit het toepassingsgebied van de voorafgaande
melding zijn uitgesloten, zijn de volgende:

a) De werknemers tewerkgesteld in de sector van het internationale vervoer van
personen of goederen, tenzij deze werknemers op het Belgische grondgebied cabotage-
activiteiten uitvoeren.
Deze uitsluiting spruit voort uit artikel 2, lid 1, 9° van het KB van 9 juni 1999
houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers, die deze categorie van werknemers vrijstelt van de
verplichting van het verkrijgen van een arbeidsvergunning. 9° bepaalt het volgende:
“Het rijdend of varend personeel dat voor rekening van een in het buitenland
gevestigde werkgever tewerkgesteld is en werken van vervoer te land, ter zee of in
de lucht uitvoert, op voorwaarde dat hun verblijf in België geen drie opeenvol-
gende maanden overschrijdt”.

(23) Op het ogenblik dat de onderhavige bijdrage werd opgesteld, had de Nationale Arbeidsraad nog
geen officieel advies gegeven aangaande de ontwerpteksten van uitvoeringsbesluiten. De redacteur
beschikte slechts over een ontwerpadvies dat nog door de partners diende te worden besproken.
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De wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (de zogenaamde
‘detacheringsrichtlijn’), en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende
het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werkne-
mers ter beschikking stellen, bepaalt in artikel 4: “Deze wet is niet van toepassing
op het varend personeel van de koopvaardij, noch op hun werkgevers”, wat
betekent dat er voor deze beroepsgroep geen Belgische sociale documenten dienen
te worden opgesteld.

Het verslag aan de Koning stelt het volgende: “De uitsluiting uit de meldingsplicht
is enerzijds ruimer dan de vrijstelling van arbeidsvergunning (geen tijdsbeper-
king) maar heeft anderzijds de beperking dat het niet om cabotage mag gaan
(vervoer tussen twee punten die binnen België liggen). Dat interne Belgische ver-
voer is steeds onderworpen aan de meldingsplicht, ongeacht de duur ervan,
aangezien dit rechtstreeks ingrijpt in het Belgische economische weefsel”.

b) de werknemers die naar België worden gedetacheerd voor de initiële assemblage
en/of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van
een overeenkomst voor de levering van goederen en die noodzakelijk is voor het in
werking stellen van het geleverde goed, en die uitgevoerd wordt door gekwali-
ficeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming, wan-
neer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagt.
Deze afwijking geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector, zoals hierna
gedefinieerd.
Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 6 van de hoger genoemde wet van 5
maart 2002. Het Verslag aan de Koning luidt als volgt: “Daardoor zijn de hier
geviseerde personen niet onderworpen aan de Belgische loonsvoorwaarden en de
reglementering inzake jaarlijkse vakantie.” Deze categorie mag niet worden ver-
ward met de volgende, aangezien hier alleen de veronderstelling wordt bedoeld dat
het om een eerste installatie en niet om onderhoud gaat.

c) werknemers die als gespecialiseerde technici tewerkgesteld worden door een in
het buitenland gevestigde werkgever en naar België komen om dringende onder-
houdswerken of dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur
die door hun werkgever geleverd werden aan de in België gevestigde onderneming in
dewelke de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, mits hun verblijf nodig voor
de activiteiten, niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
Deze bepaling is geïnspireerd door het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het KB van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betref-
fende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, voor wat de onderzoekers
en kaderleden aangaat, met dat verschil dat de duur ervan als volgt wordt vast-
gelegd: “De vrijstelling is beperkt tot de activiteit en de duur van het onderhoud
of de reparatie. Per betrokken buitenlandse onderdaan kan de vrijstelling voor
maximum vier weken per kwartaal, zeven weken per halfjaar en drie maanden
per kalenderjaar ingeroepen worden […]”. 135
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Teneinde een ongepast gebruik van deze bepaling te voorkomen, is het toepassings-
gebied van deze uitzondering zeer scherp omschreven en bedoelt ze uitsluitend:
� gespecialiseerde technici;
� dringend onderhoud/reparaties;
� enkel aan machines, geleverd door de werkgever van de technici.

De duur van de vrijstelling is gekoppeld aan de notie ‘verblijf nodig voor de
activiteiten’. Dit is een gemakkelijker te hanteren criterium en vermijdt dat bij
inspecties personen beweren nu nog niet te ‘werken’ maar enkel aanwezig te zijn.

d) werknemers die naar België komen voor het bijwonen van wetenschappelijke
congressen, mits hun verblijf nodig voor deze congressen niet meer dan 5 dagen per
kalendermaand bedraagt.
Deze bepaling is geïnspireerd door ditzelfde ontwerp van koninklijk besluit als
bedoeld in c), namelijk:
“27° de buitenlandse onderdanen die tewerkgesteld worden door een in het
buitenland gevestigde werkgever die naar België komen voor het bijwonen van
wetenschappelijke congressen die verband houden met de functie die ze uitoefe-
nen. De vrijstelling is beperkt tot de duur van het congres. Per betrokken buiten-
landse onderdaan kan de vrijstelling voor maximum vier weken per kalender-
jaar ingeroepen worden”.

Het Verslag aan de Koning luidt als volgt: “De uitsluiting van de aangifteverplichting is
enerzijds ruimer dan de vrijstelling van het bekomen van een arbeidsvergunning
(wat de groep betreft), maar is anderzijds nauwkeuriger beperkt in de tijd.”
“De duur van de vrijstelling is gekoppeld aan de notie verblijf. In de meerderheid
van de gevallen zullen immers de verblijfsdagen niet aangerekend worden op de
betaalde vakantiedagen van de betrokkenen, zodat het arbeidsdagen zijn. Het
exacte tijdstip of de duur van de conferentie doen er aldus niet echt toe. Bovendien
bestaan sommige conferenties uit facultatieve workshops, halve dagen, enzovoort.”

Op verzoek van de sociale partners zou deze uitzondering in twee aparte uitzon-
deringen moeten worden opgesplitst, teneinde elke poging tot beperkende inter-
pretatie betreffende de vergaderingen in besloten kring te voorkomen.

e) Werknemers die naar België komen voor het bijwonen van vergaderingen in
beperkte kring, mits hun verblijf nodig voor deze activiteiten niet meer dan 5 dagen
per kalendermaand bedraagt.
Deze uitsluiting is geïnspireerd door ditzelfde ontwerp van koninklijk besluit als
bedoeld in c), namelijk:
“28° buitenlandse onderdanen die tewerkgesteld worden door een in het buiten-
land gevestigde werkgever die naar België komen voor het bijwonen van ver-
gaderingen in beperkte kring met andere onderzoekers van verschillende landen
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die bij hetzelfde onderzoek betrokken zijn en samenkomen teneinde aangaande
de vorderingen van het onderzoek de stand van zaken op te maken en het
verdere verloop ervan te bepalen. De vrijstelling is beperkt tot de duur van de ver-
gadering. Per betrokken buitenlandse onderdaan kan de vrijstelling voor maxi-
mum vier weken per kalenderjaar ingeroepen worden”.

Het Verslag aan de Koning licht toe wat onder ‘vergadering in beperkte kring’
wordt verstaan: “Het gaat hier om zeer diverse types van vergaderingen, meestal
in de vorm van een zogenaamde zakenreis: onderhandelen over een contract met
een klant, houden van evaluatiegesprekken met ondergeschikten, strategische
vergaderingen in multinationals, enzovoort.” 

f) Werknemers die door een overheidsdienst worden tewerkgesteld.
Met de uitdrukking ‘werknemers’ worden hier bedoeld, de ambtenaren en con-
tractuelen die uit het toepassingsgebied van de aangifte zijn uitgesloten. Het verslag
aan de Koning stelt het volgende: “Het zou onwenselijk zijn indien ambtenaren
uit de andere Staten voor bijvoorbeeld het frequent bijwonen van vergaderingen
in Brussel onder de meldingsplicht zouden vallen.

Deze uitzondering is overigens zeer ruim geformuleerd. Aangezien de overheids-
dienst zelf bepaalt wie kan beschouwd worden als haar werknemers, moeten situa-
ties worden vermeden waarbij deze regel zou kunnen worden overtreden. Ten
overstaan van mensen afkomstig uit ‘verre landen’ kan een Belgische controleur
of inspecteur moeilijk het statuut van bijvoorbeeld een Ghanese of Kazachse
‘ambtenaar’ nagaan wanneer die bijvoorbeeld beweert, aan de hand van een
vaag document, te werken voor een lokale openbare elektriciteitsmaatschappij.

Dit achterpoortje zou kunnen gesloten worden door de uitgesloten categorie te
beperken tot een overheidsdienst van bijvoorbeeld een land van de EER/Zwitser-
land of een land dat een bilateraal of multilateraal socialezekerheidsverdrag
heeft ondertekend, of een kandidaat-lidstaat, maar ook van andere Staten komen
er veel ambtenaren in België vergaderingen bijwonen in het kader van allerlei
Europese en andere internationale programma’s en initiatieven, hetgeen de for-
mulering van dit artikel absurd en gecompliceerd zou maken. Indien misbruik
vastgesteld wordt van deze uitsluiting kan de poort nog altijd achteraf gesloten
worden, rekening houdend met de op het terrein concreet vastgestelde constructies.”

g) Werknemers die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van
publiekrecht die in België is gevestigd en waarvan het statuut wordt geregeld door
een in werking getreden verdrag.
Deze formulering heeft betrekking op de zogenaamde ‘zetelakkoorden’. Dit zijn ver-
dragen die aan internationale instellingen van publiekrecht en de ambtenaren daar-
van bepaalde voorrechten en immuniteiten verlenen.
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Artikel 2, 21°, sub b) van het hoger genoemde KB van 9 juni 1999 stelt vrij van de
verplichting om een arbeidsvergunning te bekomen: “stagiairs die tewerkgesteld
worden door een internationale instelling van publiekrecht in België gevestigd en
waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag, of die
tewerkgesteld worden in het kader van een programma goedgekeurd door die
instelling”.

Enkel de stagiairs worden hier geviseerd omdat de werknemers van die interna-
tionale instellingen van de FOD Buitenlandse Zaken automatisch een verblijfsver-
gunning krijgen waaraan door deze instelling een arbeidsvergunning gekoppeld is.
Deze categorie moet dan ook niet uitgesloten worden, aangezien ze nu reeds een
arbeidsvergunning krijgt.

h) Leden van een diplomatieke of consulaire zending.
Artikel 1, c) van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961
omschrijft de personeelsleden van de zending als “de leden van het diplomatieke
personeel of van het administratieve en technische personeel en van het bedienend
personeel van de zending”.

Artikel 2, g) van het Verdrag van Wenen inzake consulair verkeer van 1963 omschrijft
de leden van de consulaire post als “consulaire ambtenaren, consulaire bedienden
en leden van het bedienend personeel”. Consulaire bedienden zijn het admini-
stratief en technisch personeel.

i) Werknemers die in het buitenland verblijven, tewerkgesteld worden door een in
het buitenland gevestigde werkgever en die naar België komen om aan interna-
tionale sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, offi-
ciële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd
en/of erkend door internationale of nationale sportfederaties, voor zover hun verblijf
in het land, nodig voor deze activiteiten, de duur van de sportproef en hoogstens 3
maanden per kalenderjaar niet overschrijdt. 
Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 2, 16° van het hoger genoemde KB van 9
juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerk-
stelling van buitenlandse werknemers. Op grond van het artikel in kwestie zijn deze
werknemers vrijgesteld van de verplichting om een arbeidsvergunning te bekomen.
Het verschil tussen het besluit van 1999 en het becommentarieerde besluit is het
feit dat de door het KB van 9 juni 1999 voorziene vrijstelling van toepassing is:
“voor zover het verblijf in het land niet langer dan drie opeenvolgende maanden
duurt”.

j) Artiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan de aan-
wezigheid vereist is voor het schouwspel, op voorwaarde dat hun verblijf nodig
voor deze activiteiten, in België niet meer dan 21 dagen per trimester bedraagt.
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Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 2, 17° van het hoger genoemde KB van 9
juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de te-
werkstelling van buitenlandse werknemers; deze bepaling stelt de volgende categorie
werknemers vrij van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning:
“de schouwspelartiesten met internationale faam evenals de begeleiders waarvan
de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel, op voorwaarde dat hun verblijf
in België drie opeenvolgende maanden niet overschrijdt”.

Het toepassingsgebied van de uitsluiting is ruimer, aangezien niet alleen de
‘schouwspelartiesten” worden bedoeld, maar ook de ‘artiesten’ en dat teneinde het
mogelijk te maken om uit de meldingsplicht ook andere categorieën uit te sluiten,
bijvoorbeeld een Frans kunstschilder die gedurende een week een expositie houdt
in een Belgische galerij.

De uitsluitingsperiode is beperkter, teneinde aan de monitoringdoelstelling te voldoen.

k) Vorsers en de leden van een wetenschappelijk team die in het buitenland verblij-
ven en door een universiteit of een wetenschappelijke instelling gevestigd in het
buitenland worden tewerkgesteld, die in België aan een wetenschappelijk program-
ma in een onthaaluniversiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, op
voorwaarde dat hun verblijf nodig voor deze activiteiten, niet meer dan 3 maanden
per kalenderjaar bedraagt.
Het Verslag aan de Koning luidt als volgt: “In het kader van de ontwikkeling van
een kenniseconomie en de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in
België is het wenselijk een vrijstelling te voorzien voor de effectieve deelname aan
een wetenschappelijk programma in België en niet enkel voor het louter bijwo-
nen van wetenschappelijke congressen of vergaderingen (art. 1, 4° en art. 2, 1°
van het KB).”

4.2.2. Zelfstandigen
De groepen van zelfstandigen die uit het toepassingsgebied van de meldingsplicht
zijn uitgesloten, waren dat voornamelijk rekening houdende met wat bestond op
het vlak van vrijstelling van de verplichting om houder te zijn van een beroepskaart
voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit.

Dit zijn de groepen:

a) De naar België gedetacheerde zelfstandige, voor de initiële assemblage en/of de eerste
installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een overeenkomst
voor de levering van goederen en die nodig is voor het in werking stellen van het
geleverde goed en die uitgevoerd wordt door de zelfstandige die het goed levert, wan-
neer de duur van de bedoelde werken niet meer dan acht dagen bedraagt.
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Deze afwijking geldt evenwel niet voor activiteiten in de bouwsector, zoals hierna
gedefinieerd.

Deze uitzondering is de omzetting van de uitzondering voorzien in artikel 1, 2° voor
werknemers. Ze werd in de oorspronkelijke teksten niet voorzien, maar werd later
toegevoegd op uitdrukkelijk verzoek van de vertegenwoordigers van UNIZO die in
de Nationale Arbeidsraad zetelen.

b) De naar België gedetacheerde zelfstandige om dringende onderhoudswerken of
dringende reparatiewerken uit te voeren aan machines of apparatuur die door hem
geleverd werden aan de in België gevestigde onderneming in dewelke de reparaties
of het onderhoud plaatsvinden, mits zijn verblijf nodig voor de activiteiten, niet
meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
Deze uitzondering is de omzetting van de uitzondering voorzien in artikel 1, 3° voor
werknemers. Ze werd in de oorspronkelijke teksten niet voorzien, maar werd later
toegevoegd op uitdrukkelijk verzoek van de vertegenwoordigers van UNIZO die in
de Nationale Arbeidsraad zetelen.

c) De zelfstandigen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en er conferenties
geven, of hieraan deelnemen, op voorwaarde dat de duur van het verblijf nodig
voor deze conferenties niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 1, 7° van het van het KB van 3 februari
2003 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplicht-
ing houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige
beroepsactiviteit; dit artikel viseert “de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats
hebben in België en hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf,
nodig voor deze conferenties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt”.

Deze bepaling onderscheidt zich van het hoger genoemde artikel 1, 7° in die zin dat
niet alleen de duur van de vrijstelling verschillend is, maar ook het toepassings-
gebied ruimer is, aangezien ook de degenen die conferenties bijwonen, bedoeld
zijn, daar waar de vrijstelling van beroepskaart uitsluitend diegenen betreft die con-
ferenties geven.

d) Zelfstandigen die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en er aan vergaderin-
gen in beperkte kring deelnemen, op voorwaarde dat de duur van het verblijf nodig
voor deze vergaderingen niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
Deze bepaling is geïnspireerd door de bepaling die voor de gedetacheerde zelf-
standigen werd ingevoerd.

e) Zelfstandige sportlui en, in voorkomend geval, hun zelfstandige begeleiders, die
geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het
kader van hun respectieve beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor
deze activiteiten, geen drie maanden per kalenderjaar overschrijdt.
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Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 1, 9° van het hoger genoemde KB van 3
februari 2003 dat viseert: “de buitenlandse sportlui en, in voorkomend geval, hun
buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in Bel-
gië en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectieve beroep, voor
zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvol-
gende maanden overschrijdt”.

f) Zelfstandige artiesten en, in voorkomend geval, hun zelfstandige begeleiders, die
geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het
kader van hun respectieve beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor
deze activiteiten, geen 21 dagen per kwartaal overschrijdt.
Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 1, 10° van het hoger genoemde KB van 3
februari 2003 en viseert: “de buitenlandse artiesten en, in voorkomend geval, hun
buitenlandse, zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in Bel-
gië en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectieve beroep, voor
zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvol-
gende maanden overschrijdt”.

g) Zelfstandigen tewerkgesteld in de sector van het internationaal vervoer van per-
sonen of goederen, tenzij deze zelfstandigen op het Belgisch grondgebied cabotage-
activiteiten verrichten.
Deze bepaling is ingevoerd naar analogie met de vrijstelling voor werknemers tewerk-
gesteld in het internationaal transport (art. 1, 1° van het uitvoeringsbesluit).

h) zakenlui die zich naar België begeven voor zover de duur van het verblijf, nodig
voor hun activiteiten, geen 5 dagen per kalendermaand overschrijdt
Deze bepaling is geïnspireerd door artikel 1, 6° van het KB van 3 februari 2003 tot
vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de verplichting houder
te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsac-
tiviteit: “6° de vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor zover de
duur van het verblijf, nodig voor deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maan-
den overschrijdt; onder zakenreis dient te worden verstaan: de verplaatsingen
gedaan in België door vreemdelingen, voor eigen rekening of voor rekening van
hun vennootschap en die hier geen hoofdverblijfplaats hebben, met als doel profes-
sionele partners te bezoeken, professionele contacten te onderzoeken en te
ontwikkelen, te onderhandelen over contracten en contracten af te sluiten, deel te
nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten voor te
stellen en te verkopen, of nog deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene
vergaderingen van vennootschappen”. De limiet werd vastgesteld op 5 dagen per
maand teneinde de monitoringdoelstelling te halen.

i) De bestuurders en de mandatarissen van vennootschappen die zich naar België
begeven om deel te nemen aan raden van bestuur en algemene vergaderingen van
vennootschappen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten,
geen 5 dagen per kalendermaand overschrijdt.
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Deze bepaling is geïnspireerd door hetzelfde artikel 1, 6° van het hoger genoemde
KB van 3 februari 2003. De limiet werd vastgesteld op 5 dagen per maand teneinde
de monitoringdoelstelling te halen.

4.2.3. Stagiairs
De groepen van stagiairs die uit het toepassingsgebied van de voorafgaande melding
zijn uitgesloten, zijn de volgende:

a) De stagiairs die in het kader van hun studies een verplichte stage of beroepsopleiding
in België doorlopen, voor de duur van hun stage.
Artikel 2, 19° van het hoger genoemde KB van 9 juni 1999 houdende de uitvoering
van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, stelt de volgende categorie vrij van de verplichting tot het verkrijgen
van een arbeidsvergunning: “de studenten die ten behoeve van hun studies in Bel-
gië verplichte stages verrichten”.

Wanneer rekening wordt gehouden met de omschrijving van de begrippen ‘studenten,
stagiairs en beroepsopleiding’, is de vrijstelling van de meldingsplicht veel ruimer.

b) De zelfstandige stagiairs die student zijn en toegelaten zijn tot het verblijf en in
België een stage volgen in het kader van hun studies, voor de duur van hun stage.
Het verslag aan de Koning stelt het volgende: “De stage die door de studenten
wordt verricht, moet noodzakelijk zijn voor het bekomen van hun diploma”.

c) De zelfstandige stagiairs die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd
door de bevoegde overheid in het kader van een uitwisselingsprogramma gebaseerd
op wederkerigheid, voor de duur van hun stage.

4.3. MELDINGSMECHANISME
De Europese context, die in punt 2 werd toegelicht, vormde de basis voor het
opstellen van de van commentaar voorziene teksten.

Het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen verklaarde
in zijn hoger genoemde advies: “Het Comité sluit aan bij het principe dat een zelf-
standige die naar het grondgebied van België wordt gedetacheerd, of diens gevol-
machtigde, bij het RSVZ een elektronische aangifte moet doen. Hetzelfde geldt
voor de gedetacheerde zelfstandige stagiair. Met deze methode wil men het
klassieke fenomeen van de ‘eerstedagsmeldingen’ vermijden. De inspecteurs kam-
pen op het terrein vaak met dit fenomeen, waarbij iedereen plots ‘pas die dag
begonnen was met werken’. Wanneer de elektronische aangifte niet elektronisch
kan worden gedaan, moet ze per fax of per post gebeuren. Nadat de buitenlandse
zelfstandige zijn aangifte bij het RSVZ heeft ingediend, ontvangt hij een ont-
vangstbewijs voor zijn aangifte.”
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Aangezien het de bedoeling van de voorafgaande melding is dat ze op ondernemers
van heel de wereld van toepassing is, is voorzien dat ze bij voorkeur elektronisch
wordt ingediend, maar dat ze ook per fax of per post aan de bevoegde instantie kan
worden doorgegeven, aangezien niet iedereen noodzakelijkerwijze toegang heeft
tot informatietechnologie. Het voordeel van de indiening via de computer ligt
echter in het feit dat het ontvangstbewijs onmiddellijk wordt aangeboden; het kan
dan worden geprint en doet dienst als bewijs van de melding voor de Belgische
klant. Wanneer de melding per fax of per post wordt ingediend, wordt het ont-
vangstbewijs via dezelfde weg toegestuurd, wat enkele dagen tijd in beslag kan
nemen, de tijd die nodig is om het ontvangstbewijs via de postdiensten bij zijn
bestemmeling te brengen.

Het principe is eenvoudig: de melding (zelfstandige, werkgever van werknemers,
instelling die een stagiair naar België stuurt, of de stagiair zelf) verstrekt een aantal
inlichtingen met betrekking tot zijn identiteit en die van zijn werkgever of de
instelling die hem stuurt, de datum van zijn detachering in België en de voorziene
duur van zijn verblijf, de aard van de diensten die hij komt verstrekken, en de plaats
waar hij deze komt verstrekken. Als het om een werknemer gaat, vermeldt de
aangifte ook de wekelijkse arbeidsduur en de dienstregeling die van toepassing is.
Deze laatste twee gegevens worden ter informatie meegedeeld. Als het om een zelf-
standige gaat, vermeldt de aangifte ook zijn btw-nummer indien dat bestaat, of zijn
ondernemingsnummer als hij daarover beschikt.

Insgelijks vermeldt de aangifte de identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.

Stagiairs vullen eventueel hun adres in België en hun nationaal identificatienummer
in, indien dit type van nummer in hun land van herkomst bestaat.

Wanneer de aangifte-indiener een ondernemingsnummer heeft, dan volstaat dat om
hem te identificeren; wanneer de werknemer of stagiair over een identificatienum-
mer van de Belgische sociale zekerheid (INSZ) beschikt, dan volstaat dit om hem te
identificeren.

Wanneer de voorafgaande melding via het internet gebeurt, dan bestaat deze
aangifte uit maximum zeven stappen.

4.4. SOCIALE DOCUMENTEN
De wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van
een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door
ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen, heeft een vereen-
voudigd stelsel ingevoerd ter attentie van de buitenlandse werkgevers die werkne-
mers in België detacheren, waardoor ze zijn vrijgesteld van het opstellen van een
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reeks documenten die door het Belgische arbeidsrecht zijn voorzien. Momenteel is
het vereenvoudigde stelsel facultatief (zie Hoofdstuk II, afdeling 2, b) hierboven). 

Voor zover artikel 139 van het onderhavige hoofdstuk de buitenlandse werkgever
ertoe verplicht om een voorafgaande melding in te dienen voor iedere gede-
tacheerde werknemer die op het grondgebied wordt tewerkgesteld, werd in het
arbeidsrecht een aantal wetten aangepast betreffende deze nieuwe verplichting.
In de Memorie van toelichting staat: “De aanpassingen die erin aangebracht wor-
den, zijn op twee principes gebaseerd: de werkgever die werknemers naar België
detacheert, is vrijgesteld van het opstellen van bepaalde Belgische documenten
(aspect ‘arbeidsorganisatie’) wanneer hij de voorafgaande melding bedoeld in
artikel 139 van dit Hoofdstuk heeft gedaan of wanneer hij hiervan vrijgesteld is
krachtens artikel 138, tweede lid, van dit hoofdstuk; hier worden beoogd: het
arbeidsreglement, het personeelsregister en de controlevoorschriften voor de
deeltijdse werknemers.
De werkgever die werknemers detacheert naar België, is vrijgesteld van het
opstellen van andere Belgische documenten (aspect ‘loon’) wanneer hij vergelijk-
bare documenten die opgesteld werden krachtens de wet van het land van
herkomst, ter beschikking houdt van de betrokken inspectiediensten, of wanneer
hij hiervan vrijgesteld is door de Koning.

Hier worden beoogd: de individuele rekening en de loonsafrekening.”

Artikel 8 van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten,
en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van
sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking
stellen, wordt vereenvoudigd. De vrijstelling die het artikel voorziet ten gevolge het
opmaken van de voorafgaande melding, betreft nog alleen het arbeidsreglement en
de controleregels voor de deeltijdse werknemers.

Het nieuwe artikel 8 van de wet van 5 maart 2002 bepaalt dat de werkgever die
werknemers in België detacheert, wordt vrijgesteld van het opstellen van een arbeids-
reglement en van het doen naleven van de controleregels voor de deeltijdse
werknemers, voorzien in de programmawet van 22 december 1989, titel II, Hoofd-
stuk IV, afdeling 2 gedurende een door koninklijk besluit vastgestelde periode, die
in het onderhavige geval is vastgelegd op een jaar, wanneer hij de voorafgaande
melding heeft verricht uit hoofde van artikel 136 van de programmawet of wanneer
hij uit hoofde van artikel 135, 2e lid van dezelfde wet, is vrijgesteld van het opstellen ervan.
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Ten opzichte van de vorige tekst van artikel 8, zijn niet langer opgenomen, de vrij-
stellingen aangaande:
� het opstellen van de overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten en de

overeenkomst voor de tewerkstelling van huisarbeiders (artikels 123 en 119.4 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Deze vrijstelling
hoeft niet langer te worden voorzien voor zover de regels betreffende de con-
tractuele aspecten in een dergelijk geval sowieso worden bepaald door de wet
van het land van herkomst en niet door de wet van het gastland;

� de loonsafrekening bedoeld in artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende
de bescherming van het loon van de werknemers. De vrijstelling voor het opmaken
van een loonsafrekening wordt behouden, maar is afhankelijk van het bijhouden
van gelijkwaardige documenten zoals deze zijn voorzien in het nieuwe artikel
15bis, ingevoegd in de wet van 12 april 1965, door artikel 145 van de program-
mawet;

� het opmaken van de DIMONA-aangifte. Het is in de reglementering betreffende de
sociale zekerheid dat direct bepaald moet worden wat op dit vlak de gevolgen zijn
van het opstellen van een voorafgaande melding en dus in welke gevallen de
werkgever een DIMONA-aangifte moet doen.

Artikel 6quater, zoals het door de programmawet werd vervangen, bepaalt dat de
werkgever die werknemers naar België detacheert, gedurende een bij koninklijk
besluit bepaalde periode, namelijk één jaar, vrijgesteld is van het opstellen en
bijhouden van de sociale documenten bedoeld in hoofdstuk II van het KB nr. 5 van
23 oktober 1978 wanneer hij de voorafgaande melding heeft gedaan of wanneer hij
vrijgesteld is van het opstellen ervan krachtens artikel 135, 2e lid, van dezelfde wet.

In de Memorie van toelichting lezen we: “Voor zover de voorafgaande melding
geen inlichtingen bevat inzake de loonvoorwaarden van de gedetacheerde
werknemers, wordt bepaald dat de voorafgaande melding geen effect heeft op het
opstellen en het bijhouden van de individuele rekening bedoeld in artikel 4, §1,
2° van het KB nr. 5. Op dit punt werd in het nieuwe artikel 6quinquies, ingevoerd
door artikel 142 van de programmawet, een ander systeem van vrijstelling
bepaald dat gebaseerd is op het bijhouden van vergelijkbare documenten.
De verwijzing naar artikel 15 van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers werd opgeheven. Een systeem van vrij-
stelling inzake het opstellen van een afrekening bedoeld in artikel 15bis, identiek
aan deze bepaald door het nieuw artikel 6quinquies van het KB nr. 5 en
gebaseerd op het bijhouden van vergelijkbare documenten, werd door artikel
145 van dit hoofdstuk ingevoerd in de bovenvermelde wet van 12 april 1965.” 

De bepalingen ingevoerd door de hoger genoemde wet van 5 maart 2002 betref-
fende de vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten en vergelijkbare
documenten, worden nog vereenvoudigd, aangezien het nieuwe artikel 6quinquies
een systeem bepaalt dat losstaat van het systeem gekoppeld aan de voorafgaande
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melding, dat, zoals gezegd, geen informatie bevat over de loonomstandigheden van
de gedetacheerde werknemers.

De Memorie van toelichting bepaalt het volgende: “Hierin wordt bepaald dat de
werkgever die werknemers naar België detacheert, niet verplicht is, gedurende
een bij koninklijk besluit bepaalde periode, de individuele rekening op te stellen
en bij te houden, wanneer hij een afschrift van de documenten die
voorgeschreven zijn door de wetgeving van het land van herkomst en die
vergelijkbaar zijn aan de individuele rekening, ter beschikking houdt van de
betrokken inspectiediensten, op hun verzoek.
Er wordt eveneens bepaald dat de Koning bepaalde werkgevers kan vrijstellen
van de verplichting om vergelijkbare documenten voor dezelfde werknemerscate-
gorieën, geheel of gedeeltelijk, die zullen bepaald worden krachtens artikel 135,
tweede lid, van deze programmawet, ter beschikking te houden van de betrokken
inspectiediensten. Zo zullen deze werkgevers niet enkel vrijgesteld worden van
het opstellen en het bijhouden van de individuele rekening, maar eveneens van
de verplichting om met de individuele rekening vergelijkbare documenten ter
beschikking te houden van de betrokken inspectiediensten.”

Eveneens op het vlak van sociale documenten wordt in de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers een nieuw artikel 15bis
toegevoegd, teneinde een systeem van vrijstelling voor het bijhouden van de loons-
afrekening in te voeren. Dit systeem is identiek met datgene dat voor de individuele
rekening is voorzien door het nieuwe artikel 6quinquies van het KB nr. 5, en steunt
op het bijhouden door de werkgever van vergelijkbare documenten.

Het nieuwe artikel 6sexies is gedeeltelijk geïnspireerd door het oude artikel 6quin-
quies. Er is voorzien dat na de tewerkstelling van de werknemers die ter
beschikking gesteld zijn op het Belgische grondgebied, de buitenlandse werkgever
de verplichting heeft om de documenten die vergelijkbaar zijn met de individuele
rekening over te maken aan de betrokken inspecties, op hun verzoek, en dit
gedurende een periode van twee jaar vanaf de einddatum van de tewerkstelling op
het Belgische grondgebied.

Tevens wordt er bepaald dat de buitenlandse werkgever ertoe gehouden is om de
individuele rekening op te maken wanneer hij deze vergelijkbare documenten niet
ter beschikking stelt van de betrokken inspecties of wanneer hij na de tewerk-
stelling van de in België terbeschikkinggestelde werknemers de vergelijkbare docu-
menten niet verzendt naar de betrokken inspecties wanneer deze laatste hierom ver-
zoeken.

Na de periode tijdens dewelke het is toegestaan dat de buitenlandse werkgever
vergelijkbare documenten kan bijhouden, is de werkgever ertoe gehouden de Bel-
gische sociale documenten op te stellen.
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4.5. TOEZICHT EN SANCTIES

4.5.1. Toezicht
Dit artikel geeft de Koning de bevoegdheid om de ambtenaren aan te wijzen die
belast zijn met het toezicht op de naleving van dit Hoofdstuk.

In artikel 156 wordt bepaald dat dit toezicht wordt uitgevoerd volgens de bepalin-
gen van de wet van 16 november 1972 op de arbeidsinspectie. De verwijzing naar
de wet van 1972, die evident lijkt voor iedereen die met het socialezekerheidsrecht
en het arbeidsrecht vertrouwd is, laat de bevoegde ambtenaren van het RSVZ toe
om te beschikken over een appreciatierecht, dat hun niet toekomt in het kader van
het toezicht op de naleving van het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Ter gelegenheid van het opstellen van de teksten ontstond een debat over de vraag
of alle bevoegde diensten tot een controle van heel het hoofdstuk van de programma-
wet konden overgaan, of dat elke dienst zich zou moeten beperken tot zijn oor-
spronkelijke bevoegdheden. Als antwoord op deze vraag voorziet artikel 9 van het
ontwerp van uitvoeringsbesluit in het tweede lid dat “Als een van deze
aangewezen ambtenaren feiten vaststelt die onder de bevoegdheid vallen van
een andere dienst belast met het toezicht op de onderhavige wet, dan maakt deze
ambtenaar onmiddellijk aan de bevoegde controledienst de elementen over die
nodig zijn voor de vaststelling van de inbreuk.”

4.5.2. Sancties
De bepalingen met betrekking tot de sancties vormden de teksten die het meest tot
discussie aanleiding gaven.

De tekst voorziet verschillende sancties. De aangeklaagde feiten zijn de volgende:
� het feit dat een werkgever, zijn aangestelden of gevolmachtigden zich niet aan de

bepalingen van het onderhavige hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten daarbij
hebben gehouden; de boete (van 500 tot 2.500 EUR) wordt zo vaak toegepast als
er werknemers zijn ten overstaan van wie een inbreuk werd gepleegd, zonder dat
evenwel het totaal van de boetes meer dan 125.000 EUR kan bedragen;

� het feit dat de instelling of de stagiair die in deze instelling studies of een beroeps-
opleiding volgt, zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van het onderhavige
hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten daarbij; de boete (van 500 tot 2.500 EUR)
wordt zo vaak toegepast als er stagiairs zijn ten overstaan van wie een inbreuk
werd gepleegd, zonder dat het totaal van de boetes meer dan 125.000 EUR kan
bedragen;

� het feit dat de gedetacheerde zelfstandige zich niet heeft gehouden aan de
bepalingen van het onderhavige hoofdstuk en de uitvoeringsbesluiten daarbij;
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� het feit dat de instelling of de zelfstandige stagiair die in deze instelling studies of
een programma voor toetreding tot een vrij beroep volgt, zich niet heeft
gehouden aan de bepalingen van het onderhavige hoofdstuk en de uitvoerings-
besluiten daarbij; de boete (van 500 tot 2.500 EUR) wordt zo vaak toegepast als er
stagiairs zijn ten overstaan van wie een inbreuk werd gepleegd, zonder dat het
totaal van de boetes meer dan 125.000 EUR kan bedragen;

� het feit dat iemand het uit hoofde van het onderhavige hoofdstuk georganiseerde
toezicht verhindert.

De feiten in kwestie (1° tot 5°) kunnen ook worden bestraft met een gevangenis-
straf van 8 dagen tot één jaar.

Het feit dat de Belgische gebruiker heeft nagelaten om aan te geven dat gede-
tacheerde werknemers zich hadden aangeboden om bij hem te komen werken zon-
der in het bezit te zijn van het ontvangstbewijs ter staving van het feit dat ze het
voorwerp hebben uitgemaakt van een voorafgaande melding, wordt ook
aangeklaagd. De voorziene boete gaat van 250 tot 2.500 EUR en wordt zo vaak
toegepast als er gedetacheerde werknemers of zelfstandigen zijn ten overstaan van
wie een inbreuk werd gepleegd, zonder dat evenwel het totaal van de boetes meer
dan 125.000 EUR kan bedragen.

Het project dat oorspronkelijk aan de adviesinstanties werd voorgelegd, wilde met
dezelfde boetes niet alleen de buitenlandse declarant die de inbreuk pleegt bestraf-
fen, maar ook de Belgische gebruiker die heeft nagelaten om over te gaan tot de
subsidiaire aangifte wanneer er geen ontvangstbewijs voorhanden is. Het Algemeen
Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen maakte in zijn advies nr.
2006/005 een opmerking in dit verband en de debatten over deze kwestie in de
Nationale Arbeidsraad verliepen stormachtig. De Raad benadrukt de beoordelings-
bevoegdheid waarvan de inspectiediensten genieten teneinde te voorkomen dat een
vaststelling van een inbreuk systematisch aanleiding geeft tot het opstellen van een
pro justitia:
“De Raad verklaart dat het er hier niet om gaat om een automatisch sanctie-
mechanisme te creëren en verzoekt dat dit duidelijk in de Memorie van toelich-
ting wordt vermeld.

In de eerste plaats oordeelt de Raad dat de Memorie van toelichting de aandacht
zou moeten vestigen op de beoordelingsbevoegdheid van de sociaal inspecteurs
die het toezicht op deze wet uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen
van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (artikel 21
van het wetsontwerp).
Op basis van deze wet hebben de sociaal inspecteurs een beoordelings-
bevoegdheid (en dus de keuze) om, hetzij waarschuwingen te geven, hetzij voor
de overtreder een termijn te bepalen waarbinnen hij de situatie moet in orde
brengen, hetzij een proces-verbaal op te stellen waarin een inbreuk (artikel 9, lid
1 van de wet betreffende de arbeidsinspectie) wordt vastgesteld.
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Deze beoordelingsbevoegdheid werd overigens integraal opgenomen in het wets-
ontwerp ter invoering van het sociaal strafwetboek.” (24)

Verwijzend naar het wetsontwerp ter invoering van het Wetboek van sociaal
strafrecht, drongen de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties erop aan
dat de sanctie van toepassing op de Belgische gebruiker die heeft nagelaten om
aangifte te doen van het feit dat een buitenlandse werknemer zich bij hem heeft
gemeld om bij hem te werken zonder in het bezit te zijn van een ontvangstbewijs,
wordt beperkt tot wat het voorontwerp van het Wetboek voor sociaal strafrecht een
sanctie van niveau 2 noemt, waarbij gevangenisstraf wordt uitgesloten en de
toepassing van een administratieve boete in plaats van een strafrechtelijke boete
mogelijk wordt:
“De Raad is van oordeel dat het nodig is om een onderscheiden sanctieniveau te
voorzien voor inbreuken naargelang ze al dan niet een frauduleus karakter
hebben.

Vanuit een bekommernis om de bestraffing proportioneel te laten zijn met het
gepleegde vergrijp, zonder afbreuk te willen doen aan het ontradend effect van
de strafsanctie, stelt hij het volgende voor:
� voor inbreuken met een frauduleus karakter (d.w.z. met de bedoeling om de

Belgische arbeids- en socialezekerheidswetgeving te ontduiken) kunnen de in
het wetsontwerp opgenomen strafsancties behouden blijven;

� voor andere inbreuken wordt een minder zware sanctie voorzien voor het niet
naleven van de louter administratieve formaliteit die de melding eigenlijk is.

In dit kader wil hij verwijzen naar het ontwerp van wet tot invoering van een
Wetboek van sociaal strafrecht, dat er onder andere toe strekt om inbreuken op
grond van hun ernst in te delen in drie niveaus, die overeenstemmen met drie
sanctieniveaus. Het is de bedoeling om alle inbreuken van het sociaal strafrecht
in te voegen in het sanctieschema van een Wetboek van sociaal strafrecht.

Hij is van oordeel dat voor de inbreuken op de meldingsplicht die geen fraudu-
leus karakter bezitten, sanctieniveau 2 het meest aangewezen is. De sanctie van
niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 250 tot 2.500 EUR,
hetzij een administratieve geldboete van 125 tot 1.250 EUR.” (25)

Naar aanleiding van deze opmerking werd het niveau van de op de Belgische
gebruiker toepasbare sanctie aangepast.

De artikels 159 tot 162 tot slot bevatten de noodzakelijke bepalingen inzake recidive,
de burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever en de toepassing van boek I van
het wetboek van strafrecht en de verjaringstermijn voor de strafvordering.

(24) Advies nr. 1.579 van de Nationale Arbeidsraad de dato 21 november 2006, p. 12.
(25) Ibidem, p. 11.
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5. DE RELATIE MET DETACHERINGSFORMULIEREN

Een grensoverschrijdende tewerkstelling wordt geregeld door een grote verschei-
denheid van wetgevingen (arbeidsrecht, immigratie, verblijfsvergunningen, …).

De socialezekerheidssituatie van een persoon die in België werkzaamheden verricht
wordt, naar gelang van het geval, bepaald aan de hand van de Belgische interne wet-
geving, een bilateraal socialezekerheidsverdrag, een multilateraal verdrag of de
Europese verordening nr. 1408/71.

Wanneer een persoon vrijgesteld is van een onderwerping aan het Belgische
socialezekerheidsstelsel op basis van een verdrag of de Europese verordening moet
de persoon in het bezit zijn van een formulier dat aantoont welk land bevoegd is
voor zijn sociale zekerheid (in de EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitser-
land is dit het formulier E101 of E102). Een LIMOSA-melding stelt deze persoon niet
vrij van de verplichting om dit formulier aan te vragen in het land waar hij onder-
worpen is, m.a.w. hij moet nog steeds dit formulier bij zich hebben tijdens de
werkzaamheden in België, zodat hij kan aantonen dat hij rechtmatig vrijgesteld is
van een onderwerping aan het Belgische socialezekerheidsstelsel.

Het formulier ‘aanduiding van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving’ (hierna:
‘detacheringsformulier’) heeft immers een heel andere waarde, finaliteit en aard dan
de melding:
� Een detacheringsformulier bewijst, op een voor alle partijen juridisch bindende

manier, de exclusieve onderwerping aan een bepaald socialezekerheidsstelsel en
stelt de betrokken zelfstandige, werknemer en zijn werkgever vrij van het betalen
van socialezekerheidsbijdragen aan het stelsel van het land waar de werkzaam-
heden verricht worden. Het detacheringsformulier wordt pas afgeleverd na
voorafgaande controle door de afleverende instelling. De LIMOSA-melding
signaleert de aanwezigheid van activiteiten van een persoon in België en attesteert
op geen enkele manier wat zijn socialezekerheidspositie of statuut is. Het doel van
de melding is het in kaart brengen van de activiteit waardoor de inspectiediensten
ter plaatse bijvoorbeeld loonaspecten en arbeidsomstandigheden kunnen nagaan.
Deze melding is dan ook veeleer arbeidsrechtelijk en zeker niet socialezekerheids-
rechtelijk van aard.

� Het detacheringsformulier wordt afgeleverd door een autoriteit van het land dat
bevoegd is voor de sociale zekerheid. Deze autoriteit controleert, voorafgaand aan
de afgifte, of alle detacheringsvoorwaarden vervuld zijn en engageert zich dat de
informatie vervat in het formulier, correct is. De LIMOSA-melding impliceert geen
enkele toestemming, vergunning of voorafgaande controle. De melding beperkt
zich tot het opslaan van gegevens zoals die door de melder zijn ingebracht en levert
het ontvangstbewijs L-1 af op basis van deze gegevens.

� Het detacheringsformulier is geen constitutieve voorwaarde voor een detachering
en kan ook retroactief afgeleverd worden. Het formulier L-1 moet voorafgaand aan
het begin van de werkzaamheden bekomen worden.
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� Het detacheringsformulier is gebaseerd op een bilateraal of multilateraal
socialezekerheidsverdrag of de Europese verordening nr. 1408/71, de LIMOSA-
melding op Belgische wetgeving.

6. DE VOORUITZICHTEN

6.1. REGISTRATIE VAN DE AANNEMERS
Momenteel heeft de buitenlandse aannemer die actief is in de bouwsector en die in
België komt werken, er alle belang bij om zich bij een van de bevoegde provinciale
registratiecommissies te laten registreren. Uit deze registratie vloeit immers een aan-
tal ‘voordelen’ voort, onder andere:
� de mogelijkheid om aan overheidsopdrachten deel te nemen, aangezien de regis-

tratie een voorwaarde voor de goedkeuring is;
� het feit dat de klant of de aannemer die op hem een beroep doet, is vrijgesteld

van het uitvoeren van fiscale en sociale inhoudingen op facturen, inhoudingen die
verplicht zijn in toepassing van de artikels 400 tot 408 van het WIB92 en 30bis
van de hoger genoemde wet van 27 juni 1969.

De situatie op fiscaal vlak is vrij complex om die reden dat verschillende factoren
kunnen maken dat een buitenlandse onderneming in België belastingen ver-
schuldigd is; op sociaal vlak is het zo dat een onderneming, zodra ze geregistreerd is
en werknemers met een formulier E101 detacheert, geen sociale schulden kan
maken zodat er een vrijstelling is van het verrichten van inhoudingen op facturen en
er geen enkel gevaar is voor solidaire aansprakelijkheid.

Dit onderwerp ondergaat binnen afzienbare termijn grondige wijzigingen. In zijn
arrest C-433/04 van 9 november 2006 veroordeelt het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen immers België in de zaak Commissie versus Koninkrijk
België voor het fiscale luik van de maatregel. Het arrest in kwestie bekritiseert het
systeem van solidaire aansprakelijkheid en het inhoudingsmechanisme, omdat ervan
wordt uitgegaan dat deze niet automatisch, preventief en algemeen mogen worden
georganiseerd. Het Hof spreekt zich niet gelijkaardig uit betreffende de registratie.

Ondanks het feit dat de veroordeling alleen het fiscale luik betreft (er hoeven geen
sociale inhoudingen te worden verricht wanneer de onderneming geregistreerd is
en haar werknemers in het bezit zijn van een formulier E101), moet de reglementering
voor zowel het fiscale als het sociale luik evolueren.

Op initiatief van de regering onderzochten de deelnemers aan het rondetafelgesprek
de verschillende mogelijkheden, waarbij rekening werd gehouden met eenieders
verlangens en met de wil van de sociale partners om de registratie in de vastgoed-
sector niet alleen te behouden maar ook sneller en efficiënter te doen verlopen.
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In het kader van de besprekingen met de sociale partners blijkt duidelijk dat
LIMOSA minstens als informatiekanaal dienst zou moeten doen voor de buitenlandse
ondernemers die bij de registratie als aannemer betrokken kunnen zijn. Momenteel
is het echter nog veel te vroeg om na te gaan op welke manier LIMOSA de in de
vastgoedsector actieve ondernemers in staat kan stellen om hun registratie gemakke-
lijker te bekomen.

6.2. DE FISCUS
In het huidige stadium is de fiscus op geen enkele manier betrokken bij het LIMOSA-
project, hoewel ook de fiscale aspecten ontegensprekelijk deel uitmaken van de
ganse problematiek inzake grensoverschrijdende tewerkstelling. In een latere fase
kan, in het kader van de mogelijkheden geboden door het uniek loket, eventueel
onderzocht worden hoe en in welke mate de fiscale aspecten van het project deel
kunnen uitmaken.

7. BESLUIT

Net op een ogenblik waarop de Europese Unie met enkele nieuwe leden zou wor-
den uitgebreid en waarop de Belgische Regering zich moest buigen over het al dan
niet verlengen van een aantal overgangsmaatregelen – onder meer op het gebied
van arbeidsvergunningen – groeide tevens het besef dat er moeilijk een betrouw-
baar beeld kon geschetst worden van de tewerkstelling van buitenlanders in België.

Het debat rond het openstellen van de grenzen voor migranten uit de nieuwe lid-
staten en de vele discussies rond knelpuntberoepen, of ook nog het niet kunnen
invullen van vacatures op onze arbeidsmarkt, hebben de zoektocht versneld naar
een passend instrumentarium om dit alles keurig in kaart te kunnen brengen.

De weinige maatregelen die zowel op vlak van sociale zekerheid als op vlak van het
arbeidsrecht reeds bestonden, konden niet tegemoetkomen aan de hierboven gefor-
muleerde behoefte. Daartegenover stond dat op het terrein alsmaar gemakkelijker
gebruik kon gemaakt worden van de mogelijkheden van het vrij verkeer van personen,
maar anderzijds doken ook meer en meer fraudemechanismen op. Noch de Bel-
gische gebruiker, noch de buitenlandse markt zijn hiermee gediend.

Vanuit die achtergrond alsmede vanuit de e-governmentervaringen die zowel de
Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid als de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het
afgelopen decennium hebben kunnen opdoen, groeiden de verzuchtingen om een
ambitieus project in de steigers te zetten. Hierdoor moest het mogelijk worden om
de problematiek van de internationale tewerkstelling in België op een gefaseerde
wijze in kaart te brengen.
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Een regeringsbeslissing van eind december 2005 betekende de start van het
LIMOSA-project, waarmee België voor een Europese primeur kon zorgen. Samen
met tal van andere overheidspartners werd in de loop van 2006 gesleuteld aan een
elektronisch monitoring en controlesysteem op de buitenlandse migratiestromen.
Dit kon begin 2007 concreet gestalte krijgen, onder meer dankzij de goedkeuring
van het parlement van de wet die vanaf april 2007 een algemene meldingsplicht
voorzag. Voor alle buitenlandse werkgevers en zelfstandigen alsook voor stagiairs
die hier tijdelijk of gedeeltelijk activiteiten ontplooien, is het vanaf dan verplicht om
een aantal gegevens te bezorgen – bij voorkeur elektronisch, maar indien niet
anders mogelijk ook nog op papier.

De afgelopen maanden is er intensief samengewerkt aan de verdere uitbouw van
het project, dat vanuit de meldingen tevens een centraal kadaster wenst op te zetten
alsook de exploitatie ervan, om rond juli 2007 uit te monden bij een uniek loket
voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen.

Uit een analyse van de wetgeving rond de meldingsplicht is bovendien kunnen
blijken hoezeer dit project als het ware een symbiose heeft weten tot stand te bren-
gen, tussen aspecten van arbeidsrecht en verplichtingen uit de sfeer van het
socialezekerheidsrecht. Bij de uittekening van het toepassingsgebied werd vol-
waardig rekening gehouden met een aantal reële situaties van het terrein. Hierbij
werd ook steeds aandacht besteed aan bepaalde principes, om niet in aanvaring te
komen met Europa, vanuit de invalshoek van het beginsel van de proportionaliteit.
Om te vermijden dat buitenlandse werkgevers ingevolge deze meldingsplicht hun
toevlucht zouden nemen tot het fenomeen van de schijnzelfstandigen, werden ook
de buitenlandse zelfstandigen in het toepassingsgebied opgenomen. Ingevolge een
aantal specifieke ervaringen op het terrein werden de stagiairs eveneens bij deze
meldingsplicht betrokken.

De uitsluitingen werden gebaseerd op een soort grootste algemene deler zoals die
viel af te leiden uit allerlei andere, reeds bestaande reglementeringen die meestal
ook betrekking hebben op aspecten van internationale tewerkstelling (onder meer
inzake arbeidsvergunningen).

Verder werd onderzocht in welke mate het naleven van deze meldingsplicht een
weerslag had op het gebied van bijhouden van sociale documenten, waarmee dan
ook tegemoetgekomen werd aan de verzuchtingen van buitenlandse werkgevers op
gebied van administratieve vereenvoudiging.

Er kon ook niet worden voorbijgegaan aan een overzicht van de sancties die kunnen
worden opgelegd in het geval dat deze meldingsplicht niet wordt nageleefd.
Opmerkelijk hierbij is dat niet enkel de buitenlandse werkgever of zelfstandige,
maar ook de Belgische gebruiker (met uitzondering van particulieren) mede
strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld, wanneer de melding niet
gebeurde, tenzij hij dezelfde toepassing gaat gebruiken om bij de bevoegde over-
heid het ontbreken van een meldingsplicht aan te klagen. 153
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Tot slot werd in deze bijdrage nog stilgestaan bij een aantal toekomstperspectieven
voor dit project, vooral met betrekking tot de mogelijkheden die geboden worden
voor de registratie als aannemer. En wat de linken met de fiscus betreft, moet in de
toekomst nog verder onderzocht worden hoe en in welke mate deze laatste voor dit
project een specifieke meerwaarde kan betekenen. Tot op vandaag blijft dit uitslui-
tend toekomstmuziek.

(Vertaling: Deel 4 en Deel 6.1.)
__________
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WIE BETAALT SUPPLEMENTEN IN DE 
BELGISCHE GEZONDHEIDZORG? (1)

DOOR DIANA DE GRAEVE*, ANN LECLUYSE*, ERIK SCHOKKAERT**, 
TOM VAN OURTI*** en CARINE VAN DE VOORDE****

* Universiteit Antwerpen, ** K.U. Leuven, *** Erasmus Universiteit Rotterdam, **** Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg

1. INLEIDING

De eigen betalingen die patiënten maken voor gezondheidszorg, zijn de laatste jaren
sterk toegenomen. Deze eigen betalingen bevatten in de eerste plaats de wettelijk
vastgelegde remgelden, d.w.z. het verschil tussen de door het RIZIV gehanteerde
vergoedingsbasis en het terugbetalingstarief. Daarnaast bevatten ze ook de (minder
gemakkelijk te definiëren) supplementen, d.w.z. de betalingen die nog boven op de
door het RIZIV gehanteerde vergoedingsbasis komen. Recente studies van de
ziekenfondsen tonen aan dat de stijging van de eigen betalingen vooral te wijten is
aan een stijging van deze supplementen. Di Zinno et al. (2006) berekenden dat de
gemiddelde eigen betalingen voor een ziekenhuisopname in de periode 2002-2004
stegen van 354 EUR tot 402 EUR, wat neerkomt op een cumulatieve groei van
ongeveer 14%. De cumulatieve groei van supplementen over die periode was 21%,
terwijl de totale remgelden per ziekenhuisopname slechts met 3% stegen.

In dit artikel willen we onderzoeken op welke wijze deze supplementen over de
Belgische bevolking verdeeld zijn. Hoewel voor de patiënten natuurlijk in de eerste
plaats de totale eigen betalingen van belang zijn, is het vanuit het standpunt van de
toegankelijkheid toch interessant om de supplementen op een meer gedetailleerde
wijze te bekijken. In de eerste plaats betreffen bestaande globale beschermingsmaat-
regelen zoals de maximumfactuur voornamelijk de remgelden en in veel mindere
mate de supplementen. In de tweede plaats zijn de remgelden wettelijk vastgelegd
en daarom ook beter gekend door de patiënt. De toestand met betrekking tot de
supplementen is minder transparant: zowel voor de beleidsmakers als voor de
patiënten is het niet altijd duidelijk in welke omstandigheden welke supplementen
(kunnen) gevraagd worden. Mede daardoor is er over de verdeling van de supple-
menten tot nu toe ook minder onderzoek gebeurd.

(1) Dit artikel vat enkele resultaten samen van een bredere studie die werd uitgevoerd door het Fede-
raal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: De Graeve, D., Lecluyse, A., Schokkaert, E., Van
Ourti, T. en Van de Voorde, C., Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van
supplementen, Equity and Patient Behaviour (EPB), Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE), 2006, KCE reports 50A. We zullen verder in dit artikel naar deze studie ver-
wijzen als KCE 2006. 159
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De recente stijging van de supplementen kan samenhangen met de manier waarop
ziekenhuizen en zorgverleners in België vergoed worden. Zo wordt er soms een ver-
band gelegd met de mogelijke onderfinanciering van de Belgische ziekenhuizen. We
willen in dit artikel niet ingaan op de oorzaken van de supplementenstijging, maar
we richten ons uitsluitend op de mogelijke sociale gevolgen ervan. Hoe groot zijn
de supplementen? Wie betaalt ze? Hoe hangen supplementen samen met remgelden?

Voor onze analyse beschikken we over gedetailleerde gegevens voor het jaar 2003.
Omdat we ons richten op de verdeling van de supplementen over de bevolking, zijn
alle gegevens in dit artikel gesitueerd op het niveau van het individu (2). We
beschrijven deze gegevens in paragraaf 2. In paragraaf 3 gaan we in op het moeilijke
probleem van de definitie van “supplementen” en overlopen we kort de regelgeving.
We maken daarbij een onderscheid tussen de situatie van 2003 en de huidige
toestand. In paragraaf 4 geven we dan een globaal beeld van de verdeling van eigen
betalingen over de bevolking in 2003. De meest uitgesproken sociale effecten kun-
nen verwacht worden voor die patiënten die herhaaldelijk (en gedurende meer dan
één jaar) met grote eigen betalingen worden geconfronteerd. Deze problematiek
komt aan bod in paragraaf 5. In de analyse van de paragrafen 4 en 5 wordt geen
rekening gehouden met de effecten van de zogenaamde tweede pijler, d.w.z. de
aanvullende hospitalisatieverzekeringen. Onze resultaten moeten dan ook op de
juiste wijze worden geïnterpreteerd, omdat bij verzekerde patiënten de eigen
betalingen gedeeltelijk door hun aanvullende verzekering zullen gedekt worden. We
belichten de impact van deze aanvullende verzekering in paragraaf 6. De laatste
paragraaf bevat de conclusies. Hierbij gaan we ook in op enkele uitdagingen voor
het beleid.

2. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS

Onze analyses zijn gebaseerd op een administratieve dataset van alle Belgische
ziekenfondsen met informatie over een representatieve steekproef van ongeveer
300.000 personen voor 2003. De individuen werden met een kans van 1/40 uit de
Belgische verzekerde bevolking getrokken. Om een duidelijker beeld te krijgen van
de kenmerken van de oudere bevolking werd een extra steekproef getrokken van
personen van 65 of ouder, opnieuw met een kans van 1/40. In totaal heeft deze
groep van ouderen dus een kans van 1/20 om in de steekproef aanwezig te zijn. In
al onze analyses werd gecorrigeerd voor deze oververtegenwoordiging van 65-
plussers.

Het feit dat we konden werken met administratieve data heeft grote voordelen.
Voor elk individu beschikten we over alle demografische en sociaaleconomische
informatie die in de bestanden van de ziekenfondsen aanwezig is. Bovendien had-

(2) Eerdere studies (Di Zinno et al., 2005 en 2006) analyseren vooral de kosten die gepaard gaan met
een individuele opname in een ziekenhuis. Wij hebben deze ook geanalyseerd in KCE 2006.
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den we gedetailleerde informatie over alle individuele uitgaven voor gezondheids-
zorg, in zoverre ze door de ziekenfondsen zijn geregistreerd: het gaat dan zowel
over de terugbetalingen door het RIZIV, als over de betaalde remgelden en supple-
menten. Deze uitgavengegevens zijn bovendien uitgesplitst over ongeveer 250
zorgcategorieën. In vergelijking met de uitgavengegevens van de budgetenquête,
van de PSBH of van de gezondheidsenquête, die gebruikt werden in eerder werk
over de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg (3), is ons gegevensbestand
bijzonder rijk.

Aan het gebruik van deze administratieve data zijn echter ook nadelen verbonden.
We hebben geen informatie over het inkomen van het individu of gezin, noch over
de beschikbaarheid van een aanvullende hospitalisatieverzekering. Ook de morbiditeits-
informatie blijft beperkt.

De situatie van de meeste zelfstandigen is atypisch, omdat ze in het verplichte sys-
teem niet kunnen genieten van terugbetaling van kleine risico’s. Voor hen worden
enkel de grote risico’s (vb ziekenhuisopname) geregistreerd in de dataset. Wanneer
ze een vrije verzekering voor kleine risico’s hebben afgesloten, worden hun kleine
risico’s door die vrije verzekering gedekt, maar betalen ze substantiële (en
risicogerelateerde) premies. Wanneer ze geen vrije verzekering voor kleine risico’s
hebben afgesloten, horen al hun uitgaven voor kleine risico’s bij hun eigen betalin-
gen. Omdat zowel de ZIV-terugbetalingen als de eigen betalingen niet vergelijkbaar
zijn met die van de andere individuen, nemen we de zelfstandigen zonder recht op
kleine risico’s in het verplichte systeem niet op in de analyses van dit artikel (4).

De registratie van supplementen in het Belgische gezondheidszorgsysteem is ver
van perfect. Dit is precies een van de grootste problemen. Toch bieden onze
gegevens waarschijnlijk een zeer behoorlijk beeld van de ziekenhuissupplementen,
omdat de informatie daarover grotendeels aan de ziekenfondsen wordt
doorgegeven. De registratie van supplementen in de ambulante sector is echter veel
minder betrouwbaar, omdat de registratie van ambulante supplementen in België
niet verplicht is. Informatie over niet-verzekerde zorg in de ambulante sector (over-
the-countergeneesmiddelen, acupunctuur, homeopathie,…) ontbreekt vanzelfsprekend
volledig. Deze problemen hangen echter niet uitsluitend samen met onze gegevens:
ze wijzen ook op de moeilijkheid om het concept “supplement” op een adequate
wijze te definiëren.

(3) Zie bijvoorbeeld Adriaenssen en De Graeve, 2000; De Graeve et al., 2003; Schokkaert et al., 2003;
van der Heyden et al., 2003.
(4) Hun situatie wordt in meer detail beschreven in KCE 2006.
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3. DEFINITIE EN REGELGEVING

3.1. DEFINITIE
De beste definitie van “supplementen” hangt noodzakelijkerwijze samen met het
doel waarvoor de definitie moet worden gebruikt. Supplementen in de enge zin
kunnen gedefinieerd worden als “het verschil tussen het honorarium of de prijs die
werkelijk door de patiënt betaald wordt en de door het RIZIV gehanteerde vergoedings-
basis” (zie figuur 1). Een groot gedeelte van de eigen betalingen van de patiën-
ten wordt door deze definitie echter niet gedekt, meer bepaald alle kosten voor
gezondheidszorg die door de patiënt gedragen worden maar die niet in het pakket
van de verplichte ziekteverzekering zijn opgenomen. Hieronder vallen zowel de
medische kosten buiten de ziekteverzekering (zoals sommige implantaten en
geneesmiddelen in categorie D) als de diverse persoonlijke kosten voor niet-medische
producten en diensten op de ziekenhuisfactuur, zoals televisie en telefoon. Hoewel
het hier niet gaat om supplementen in de strikte zin – deze betalingen komen niet
boven op een door het RIZIV gehanteerde vergoedingsbasis –, kunnen in een breder
perspectief deze betalingen toch ook als een supplement worden geïnterpreteerd.
Ze horen in elk geval bij de eigen betalingen en vormen tegelijkertijd ook geen
remgeld. Omdat wij ons in dit artikel richten op de situatie van de patiënten, zullen
we in principe deze brede definitie van supplementen gebruiken (zie Figuur 1).

Supplementen kunnen zowel voor ambulante zorg als in het ziekenhuis gevraagd
worden. In het ziekenhuis maakt men een onderscheid tussen honorariumsupple-
menten, kamersupplementen en materiaalsupplementen. Daarnaast zijn er ook
betalingen voor geneesmiddelen en voor parafarmaceutische producten en diverse
kosten waarvoor geen terugbetalingen voorzien zijn omdat ze niet opgenomen zijn
binnen de nomenclatuur.

FIGUUR 1: DEFINITIE VAN SUPPLEMENT
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TOTAAL vergoeding–niet-verzekerde zorg  

SUPPLEMENT  

TOTAAL vergoeding – verzekerde zorg  

SUPPLEMENT  

VERGOEDINGSBASIS ZIV  

ZIV-TERUGBETALING  REMGELD 

TOTAAL vergoeding – niet-verzekerde zorg
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De concrete implementatie van deze brede definitie in onze analyse wordt vanzelf-
sprekend beperkt door de beschikbare gegevens, die reeds beschreven werden in
de vorige paragraaf. Voor de ziekenhuissupplementen is het beeld vrij exhaustief.
Voor de ambulante supplementen kunnen we echter slechts een onvolledig beeld
geven. Zo ontbreekt alle informatie over niet-verzekerde zorg in de ambulante sector. 

3.2. REGELGEVING
De Belgische overheid heeft al verschillende maatregelen genomen om patiënten
met hoge eigen betalingen te beschermen. Dit gebeurt op de eerste plaats via regle-
mentering van remgelden en via correctiemaatregelen zoals de verhoogde tege-
moetkoming en de maximumfactuur. Daarnaast is er ook een toenemende regle-
mentering van de supplementen bij ziekenhuisopname. Voor de ambulante sector
ontbreekt die regelgeving grotendeels.

In tabel 1 geven we een korte samenvatting van de regelgeving van supplementen
in het kader van een hospitalisatie. We richten ons daarbij op de situatie in 2003,
omdat dat de periode is die in dit artikel zal worden geanalyseerd (5). Bij een hospi-
talisatie zijn vooral de conventionering van de zorgverstrekker en de kamerkeuze
door de patiënt bepalend voor het aanrekenen van supplementen.

TABEL 1: SAMENVATTING VAN DE REGELGEVING MET BETREKKING TOT SUPPLEMENTEN (2003)

Niet-geconventioneerde artsen kunnen honorariumsupplementen aanrekenen bij
hospitalisatie in om het even welk kamertype, behalve aan zwakkere sociaal-
economische groepen (in casu individuen met recht op verhoogde tegemoetkoming)
als ze opgenomen zijn in een twee- of meerpersoonskamer. Geconventioneerde

(5) Zie KCE 2006 voor een gedetailleerder overzicht.
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Kamertype 
Type supplement Gemeenschappelijke kamer Tweepersoonskamer Eenpersoonskamer 
Honorariumsupplementen

Geconventioneerde arts Neen Neen Ja  

Niet-geconventioneerde arts Ja, maar beschermde personen
Ja, maar beschermde 
personen Ja  

Geconventioneerde paramedicus  Neen Neen Neen 
Niet-geconventioneerde 
paramedicus Ja Ja Ja 

Kamersupplementen Neen Ja, maar gelimiteerd Ja 
Materiaalsupplementen

Artikel 28  
Artikel 35  
Artikel 35 bis 

Neen, in het geval van forfaitaire terugbetaling;  
Ja in het andere geval, namelijk het verschil tussen aankoopprijs en terugbetaling 
met veiligheidsmarge. 

Andere supplementen voor gehospitaliseerde
patiënten Voor niet-terugbetaalde zorg, voor gebruikte/bestelde producten
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artsen daarentegen kunnen enkel supplementen aanrekenen in een éénpersoons-
kamer. Bij paramedici is de kamerkeuze niet relevant; hier kunnen uitsluitend niet-
geconventioneerde paramedici supplementen aanrekenen en dan in om het even
welk kamertype.

Kamersupplementen kunnen in een één- of tweepersoonskamer gevraagd worden,
maar zijn beperkt in een tweepersoonskamer. Op 1 februari 2002 werd het maxi-
mum vastgelegd op 18,95 EUR, gekoppeld aan de consumptieprijsindex. Kamersup-
plementen kunnen niet gevraagd worden wanneer de patiënt om medische redenen
in een éénpersoonskamer wordt opgenomen.

Materiaalsupplementen kunnen gevraagd worden voor het bedrag van het verschil
tussen de aankoopprijs en de ZIV-terugbetaling. Er is gradueel meer bescherming
gekomen door de terugbetaling van het materiaal op forfaitaire basis zonder supple-
menten en door veiligheidsmarges te specificeren die een maximumprijs inhouden.
Er is echter geen bescherming van specifieke zwakke groepen.

Voor de medische kosten buiten de ziekteverzekering ontbreekt elke beschermende
reglementering.

Sinds 2003 is de regelgeving rond de supplementen verder verstrengd en werd ook
gewerkt aan een verruiming van de maximumfactuur. Deze wijzigingen hebben
onder meer betrekking op de terugbetaling van endoscopisch en viscerosynthese-
materiaal en op de regeling voor implantaten en voor bepaalde D-geneesmiddelen.
Vanaf 2007 wordt een nieuwe terugbetalingsprocedure van kracht voor implantat-
en, die voor de patiënt minder nadelig uitvalt. Sedert juli 2006 zijn de kamersupple-
menten in twee- en meerpersoonskamers volledig afgeschaft voor mensen met ver-
hoogde tegemoetkoming. Op de Ministerraad van 19 januari 2007 werd een aantal
verdere concrete maatregelen goedgekeurd: betere informatieverstrekking aan
opgenomen patiënten, verbod op honorariumsupplementen voor patiënten die
omwille van medische redenen in een individuele kamer zijn opgenomen, regle-
mentering van de supplementen bij rooming in (wanneer de ouder samen met een
kind op de kamer verblijft), en een eerste aanzet tot een betere bescherming van
chronisch zieken in een tweepersoonskamer.

Het moet dan ook duidelijk zijn dat het beeld voor 2003 zoals het in dit artikel
wordt geschetst niet volledig representatief is voor de toestand in 2007. Zoals
verder zal blijken, komen uit de gedetailleerde analyse van de gegevens van 2003
toch inzichten naar voor die hun relevantie niet verliezen door de wijzigingen in de
regelgeving sinds 2003. Bovendien biedt onze analyse voor 2003 interessant materiaal
om de opportuniteit van de sinds dan getroffen maatregelen te beoordelen. 
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4. DE GLOBALE VERDELING VAN DE EIGEN BETALINGEN IN 2003

We geven eerst een globaal beeld van de omvang van de betaalde supplementen en
remgelden in 2003. Vervolgens gaan we dieper in op de verdeling over verschil-
lende sociale groepen en op de desaggregatie over verschillende soorten van sup-
plementen. Om alle verwarring te vermijden, is het wellicht nuttig nog eens te
benadrukken dat in deze cijfers geen rekening wordt gehouden met de mogelijke
beschikbaarheid van een aanvullende hospitalisatieverzekering: we zullen de gevol-
gen daarvan verder bekijken in paragraaf 6.

4.1. DE OMVANG VAN SUPPLEMENTEN EN REMGELDEN IN 2003
Figuur 2 geeft een algemeen beeld van de verdeling van de supplementen per jaar
over de Belgische bevolking. De grijze staven tonen de verdeling van de totale sup-
plementen, de zwarte staven de verdeling van de supplementen in de ambulante
sector en de witte staven de verdeling in de ziekenhuissector. Voor een groot deel
van de bevolking is het bedrag dat in een jaar aan supplementen betaald wordt
beperkt. Ongeveer 60% van de bevolking heeft in 2003 geen supplementen betaald
(niet getoond op figuur 2). Daarnaast heeft 18% van de bevolking maximaal 10 EUR
aan supplementen betaald. Maar voor sommige mensen zijn de supplementen wel
hoog. Zelfs de kleine percentages stellen een groot aantal personen voor: ongeveer
300.000 individuen betaalden meer dan 500 EUR aan supplementen, en 137.000
individuen betaalden zelfs meer dan 1.000 EUR.

Figuur 2 geeft ook een idee over het relatieve belang van supplementen in de ambu-
lante sector en de ziekenhuissector. De resultaten zijn niet verrassend: bij de ambu-
lante supplementen gaat het relatief vaker om kleine bedragen, bij de ziekenhuis-
supplementen vinden wij een veel groter aantal observaties met hoge bedragen.
Hoewel in onze gegevens de omvang van de ambulante supplementen allicht wordt
onderschat, wijst deze verdeling toch ook op een maatschappelijke realiteit. Vooral
bij een opname in het ziekenhuis moeten hogere supplementen worden betaald.
Wij zullen verder in dit artikel meer in detail ingaan op het relatieve belang van de
verschillende categorieën.
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FIGUUR 2: VERDELING VAN DE SUPPLEMENTEN PER JAAR (2003)

Vanuit het standpunt van de patiënt wordt de financiële toegankelijkheid van het
gezondheidszorgsysteem niet bepaald door de supplementen alleen, maar wel door
de totale eigen betalingen, d.i. de som van remgelden en supplementen. Tabellen 2,
3 en 4 geven de verdeling van de supplementen en remgelden (6) over de bevol-
king. De cellen ‘Laag’ geven het aantal mensen met eigen betalingen lager dan 500 EUR.
De cellen ‘Hoog’ geven het aantal mensen dat in de loop van 2003 tussen 500 EUR en
1.000 EUR aan eigen betalingen gedaan heeft. De cellen ‘Extreem’ geven dezelfde infor-
matie maar voor een bedrag aan eigen betalingen van minstens 1.000 EUR.

Tabellen 2, 3 en 4 verschillen van elkaar in de manier waarop rekening gehouden is
met de effecten van de maximumfactuur (MaF). Met de beschikbare data was het
onmogelijk om de effecten van de MaF perfect te berekenen, omdat de informatie
over de totale remgelden op het niveau van het sociologische gezin ontbrak. We
weten wel of gezinnen het MaF-plafond overschreden hebben, maar we kunnen niet
achterhalen welke uitgaven de individuele patiënten boven de grensbedragen van de
MaF getild hebben. We tonen daarom de resultaten voor drie mogelijke scenario’s.

De remgelden in tabel 2 zijn een overschatting van de werkelijk betaalde
remgelden, omdat er geen enkele correctie voor de MaF werd doorgevoerd. Dit noe-
men we het ‘pessimistische scenario’. Tabel 3 is het ‘realistische scenario’. Hierin
benaderen we op de best mogelijke manier het effect van de MaF op de werkelijk
betaalde remgelden. Onze gedetailleerde uitgavengegevens maken het mogelijk om

(6) De omvang van de remgelden kan licht onderschat zijn, omdat sommige ziekenfondsen niet in alle
omstandigheden remgelden registreren van leden die het remgeldplafond van het MaF overschreden.
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voor elk individu de remgelden te splitsen in remgelden die in de MaF-teller zijn
opgenomen en remgelden waarvoor dat niet het geval is (en die dus altijd door de
patiënt zelf moeten gedragen worden). Bovendien weten we of iemand tot een
gezin behoort dat in aanmerking komt voor MaF-terugbetalingen, en als dat zo is,
met welk grensbedrag (450 EUR of 650 EUR). Voor gezinnen die in aanmerking
komen voor de MaF-terugbetalingen, verminderen we de remgelden die in de MaF
zitten, tot het relevante grensbedrag (450 EUR of 650 EUR). Daarbij tellen we dan
alle betaalde remgelden op voor prestaties die niet in de MaF zijn opgenomen. We
kunnen echter geen rekening houden met de fiscale MaF omdat we niet beschikken
over inkomensinformatie. In tabel 4 simuleren we de hypothetische situatie waarbij
iedereen recht zou hebben op de MaF-limiet van 450 EUR. We passen hierbij de
remgelden aan zoals in de vorige situatie en noemen dit het ‘optimistische scenario’.

In de tabellen stellen we in het algemeen een positieve correlatie vast tussen de te
betalen remgelden en de supplementen. Het aantal patiënten met hoge supple-
menten en lage remgelden (rechterbovenhoek in de tabel) is minimaal. Aan de
andere kant zijn er echter wel veel individuen die relatief hoge remgelden hebben,
maar slechts weinig supplementen.

Het is interessant om de resultaten van het pessimistische scenario (tabel 2) te
vergelijken met deze van het realistische scenario (tabel 3). Dit geeft ons een indi-
catie van de effecten van de MaF: logischerwijze zijn die miniem voor lage
remgelden, maar de effecten worden relatief belangrijk voor grote bedragen. Zonder
de MaF zouden 559.460 patiënten meer dan 500 EUR remgelden moeten betalen, in
het realistische scenario vermindert dit aantal tot 452.900. Door de MaF is het aantal
extreme betalers (>1.000 EUR; remgelden en supplementen samengenomen) met
15% gedaald van 372.780 tot 317.460. In de hypothetische situatie waar iedereen
recht heeft op de MaF limiet van 450 EUR (tabel 4), wordt dit aantal patiënten
verder verlaagd tot 259.640 (7). Het bestaan van de MaF verhoogt in zekere zin het
belang van supplementen vanuit het standpunt van de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg, omdat er voor de supplementen geen limieten opgelegd worden.

(7) Deze resultaten kunnen vergeleken worden met de analyse van de efficiëntie van de MaF in
Schokkaert et al. (2003). Voor de constructie van de gegevens in dat artikel werd uitgegaan van de
budgetenquête.
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TABEL 2: VERDELING VAN SUPPLEMENTEN EN REMGELDEN ZONDER CORRECTIE VOOR MAF IN
2003 (AANTAL INDIVIDUEN) – HET PESSIMISTISCHE SCENARIO

Eigen betalingen (EB) omvat de som van remgeld en supplement. Laag , hoog en extreem hebben respectievelijk
betrekking op EB<500 EUR ≤ EB < 1.000 EUR en EB ≥ 1.000 EUR.

TABEL 3: VERDELING VAN SUPPLEMENTEN EN REMGELDEN IN 2003 MET AANPASSING VOOR
MAF INDIEN OVERSCHRIJDING (AANTAL INDIVIDUEN) – HET REALISTISCHE SCENARIO

Eigen betalingen (EB) omvat de som van remgeld en supplement. Laag , hoog en extreem hebben respectievelijk
betrekking op EB<500 EUR ≤ EB < 1.000 EUR en EB ≥ 1.000 EUR.168
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Supplementen, EUR  Remgeld, 
EUR  

Eigen 

betalingen*  0-100 100-250 250-500 500-1.000 >1.000 Totaal 

Laag 5.192.420 27.060 8.120 0 0 5.227.600 
Hoog 0 0 1.980 3.780 0 5.760 0-100 

Extreem 0 0 0 360 3.900 4.260 
Laag 2.164.520 72.600 13.920 0 0 2.251.040 
Hoog 0 0 22.360 20.840 0 43.200 100-250 

Extreem 0 0 0 6.460 13.420 19.880 
Laag 787.540 41.440 0 0 0 828.980 
Hoog 29.760 55.240 51.500 20.680 0 157.180 250-500 

Extreem 0 0 0 41.920 38.680 80.600 
Laag 0 0 0 0 0 0 
Hoog 221.440 52.600 17.380 0 0 291.420 500-1.000 

Extreem 3.560 11.560 27.840 42.520 44.520 130.000 
Laag 0 0 0 0 0 0 
Hoog 0 0 0 0 0 0 > 1.000 

Extreem 36.640 21.360 21.180 22.420 36.440 138.040 
Laag 8.144.480 141.100 22.040 0 0 8.307.620 
Hoog 251.200 107.840 93.220 45.300 0 497.560 Totaal 

Extreem 40.200 32.920 49.020 113.680 136.960 372.780 

Supplementen, EUR  Remgeld 

(correctie 

MaF), 

EUR 

Eigen 

betalingen*  0-100 100-250 250-500 500-1.000 >1.000 Totaal 

Laag 5.192.320 27.060 8.120 0 0 5.227.500 
Hoog 0 0 1.980 3.680 0 5.660 0-100 

Extreem 0 0 0 360 3.660 4.020 
Laag 2.164.580 72.600 13.920 0 0 2.251.100 
Hoog 0 0 22.360 20.880 0 43.240 100-250 

Extreem 0 0 0 6.480 13.600 20.080 
Laag 830.360 41.440 0 0 0 871.800 
Hoog 43.680 74.240 63.960 21.880 0 203.760 250-500 

Extreem 0 0 0 50.400 47.500 97.900 
Laag 0 0 0 0 0 0 
Hoog 186.680 50.800 19.960 0 0 257.440 500-1.000 

Extreem 1.600 6.420 24.180 44.220 51.040 127.460 
Laag 0 0 0 0 0 0 
Hoog 0 0 0 0 0 0 > 1.000 

Extreem 16.660 9.300 9.800 11.080 21.160 68.000 
Laag 8.187.260 141.100 22.040 0 0  8.350.400 
Hoog 230.360 125.040 108.260 46.440 0 510.100 Totaal 

Extreem 18.260 15.720 33.980 112.540 136.960 317.460 
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TABEL 4: VERDELING VAN SUPPLEMENTEN EN REMGELDEN BIJ TOEKENNING VAN MAF 450 EUR
AAN IEDEREEN (AANTAL INDIVIDUEN) – HET OPTIMISTISCHE SCENARIO

* Eigen betalingen (EB) omvat de som van remgeld en supplement. Laag , hoog en extreem hebben respectievelijk
betrekking op EB<500 EUR; 500 EUR≤EB<1.000 EUR en EB≥1.000 EUR.

4.2. WELKE GROEPEN WORDEN VOORAL GETROFFEN?
Vanuit sociaal oogpunt is het vooral van belang te weten op welke wijze de supple-
menten over de bevolking verdeeld zijn en wie de extreme betalers zijn. Het is te
verwachten dat personen met een grotere behoefte aan zorg hogere supplementen
(en remgelden) zullen moeten betalen, maar we willen ook een beter inzicht krijgen
in de spreiding over verschillende sociaaleconomische groepen. Hiertoe maken we
gebruik van een eenvoudig regressiemodel. De afhankelijke variabele is het betaalde
bedrag aan supplementen. Als onafhankelijke variabelen nemen we binaire indica-
toren op voor diverse subgroepen van de bevolking. Op basis van de geschatte coëf-
ficiënten van deze regressie-analyse kan dan berekend worden hoeveel supple-
menten een specifieke bevolkingsgroep gemiddeld moet betalen. Het spreekt
vanzelf dat het hier gaat om een louter beschrijvende oefening, die het mogelijk
maakt de rijkdom aan informatie in de gegevens op een inzichtelijke wijze samen te
vatten. Onze eenvoudige methodologie laat ons niet toe besluiten te trekken over
mogelijke causale verbanden.
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Supplementen, EUR  Remgeld 

(correctie 

MaF), 

EUR 

Eigen 

betalingen*  0-100 100-250 250-500 500-1.000 >1.000 Totaal 

Laag 5.192.320 27.060 8.120 0 0 5.227.500 
Hoog 0 0 1.980 3.680 0 5.660 0-100 

Extreem 0 0 0 360 3.660 4.020 
Laag 2.164.580 72.600 13.920  0 0 2.251.100 
Hoog 0 0 22.360 20.880 0 43.240 100-250 

Extreem 0 0 0 6.480 13.600 20.080 
Laag 949.920 41.440 0  0 0 991.360 
Hoog 74.540 113.780 90.580 25.100 0 304.000 250-500 

Extreem 0 0 0 73.800 78.900 152.700 
Laag 0 0 0 0 0 0 
Hoog 53.000 25.460 17.000 0 0 95.460 500-1.000 

Extreem 140 700 8.920 26.900 36.980 73.640 
Laag 0 0 0  0 0 0 
Hoog 0 0 0 0 0 0 > 1.000 

Extreem 1.380 820 1.400 1.780 3.820 9.200 
Laag 8.306.820 141.100 22.040 0 0 8.469.960 
Hoog 127.540 139.240 131.920 49.660 0 448.360 Totaal 

Extreem 1.520 1.520 10.320 109.320 136.960 259.640 
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Men verkrijgt bijkomende inzichten door de verdeling van de supplementen te
vergelijken met die van de ZIV-terugbetalingen en remgelden. Naast schattingen
voor de supplementen, geven we daarom ook schattingen voor ZIV-terugbetalingen
en remgelden. Omdat veel patiënten geen supplementen betalen, voeren we boven-
dien een aparte regressie uit voor de patiënten die wel degelijk een positief bedrag
aan supplementen hebben. Het verschil tussen de schattingen inclusief en exclusief
nulconsumptie geeft een indicatie van de determinanten van het al dan niet betalen
van supplementen.

De resultaten zijn weergegeven in tabel 5. De eerste kolom in tabel 5 geeft de resul-
taten voor de totale ZIV-terugbetalingen, de tweede kolom voor de totale remgelden
en de laatste twee kolommen voor de supplementen (de derde inclusief en de
vierde exclusief nulconsumptie). De coëfficiënten in het vet zijn significant verschil-
lend van nul (p<0,0001). Merk op dat de R² (verklaarde variantie) veel kleiner is
voor de supplementen dan voor de remgelden of ZIV-terugbetalingen. Dit kan het
gevolg zijn van de grotere meetfouten bij de supplementen. Veel belangrijker is
waarschijnlijk echter de grotere variatie in het gedrag van de zorgverstrekkers en in
de eigen keuzes van de patiënt.

Vooraleer de resultaten te bespreken, geven we eerst een korte toelichting bij de
gebruikte variabelen (8):
� de variabele “preftreat” neemt de waarde 1 voor individuen met verhoogde tege-

moetkoming. Deze variabele speelt een belangrijke rol in elke evaluatie van de
effectiviteit van de bestaande sociale beschermingsmaatregelen;

� om regionale verschillen te capteren, introduceren we binaire variabelen voor de
provincies;

� we hebben ervoor gekozen om de effecten van leeftijd en geslacht op te nemen
door middel van een reeks van binaire variabelen (één per 5 jaar). Deze flexibele
specificatie kan een complexe niet-lineaire relatie vatten en is net breed genoeg
zodat een voldoende aantal observaties in alle cellen de statistische betrouw-
baarheid van de schattingen garandeert;

� de variabelen died_q1 tot q4 geven aan of een persoon tijdens een van de vier
kwartalen van 2003 gestorven is. Door een onderscheid te maken naargelang van
het kwartaal kunnen we rekening houden met het tijdspatroon van de uitgaven tij-
dens de laatste levensmaanden. Bovendien is het zo dat iemand die tijdens het
eerste kwartaal sterft, slechts uitgaven heeft voor dat eerste kwartaal en geen uit-
gaven voor de andere kwartalen. Dit leidt tot een mechanisch negatief effect op
de uitgaven, waarvoor moet gecorrigeerd worden;

� de variabelen “nursing_pay_B” tot “lumpsum_thirdparty” en “subsidy_handic”
geven aan dat het individu recht heeft op een forfait chronisch zieken
(nursing_pay_B, nursing_pay_C en phys_E) of op een forfait voor gehandicapten
(9). De variabelen in deze groep kunnen beschouwd worden als indicatoren van

(8) Een meer volledige omschrijving van alle variabelen werd opgenomen in de bijlage van dit artikel.
Voor de labeling van de variabelen gebruiken we dezelfde afkortingen als in KCE 2006.
(9) Een meer volledige omschrijving van alle variabelen werd opgenomen in de bijlage van dit artikel.
Voor de labeling van de variabelen gebruiken we dezelfde afkortingen als in KCE 2006.170
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een hogere morbiditeit. In de verdere analyse besteden we vooral aandacht aan de
indicatoren “nursing_pay_B” en “nursing_pay_C”: het gaat hier over mensen die
gedurende minstens drie maanden recht hebben op een forfait voor thuisverpleging
omwille van hun hoge (voor categorie B) of zeer hoge (voor categorie C) score op
de Katz-schaal voor zorgbehoevendheid;

� de variabele “work_incap” geeft weer dat de persoon minstens één dag arbeids-
ongeschikt was. Primaire arbeidsongeschiktheid verwijst naar de eerste periode
van werkonbekwaamheid. Na een jaar arbeidsongeschiktheid krijgen mensen het
statuut van invalide, in de data weergegeven door de variabele “inval”. A priori
kunnen we verwachten dat een periode van initiële werkonbekwaamheid
gepaard gaat met hogere gezondheidszorguitgaven;

� we hebben meerdere variabelen die betrekking hebben op de sociale status van
het individu. De variabele “self_empl” heeft betrekking op de zelfstandigen die
recht hebben op terugbetaling van kleine risico’s binnen het verplichte systeem.
Deze specifieke groep omvat hoofdzakelijk gehandicapten en in mindere mate
gepensioneerden met een laag inkomen. Zoals reeds vermeld, worden alle andere
zelfstandigen niet opgenomen in de analyse;

� tewerkstellingsstatus wordt gevat door de variabelen “employed”, “parttime” en
“early_retired”. Aanvullend wordt ook de variabele “ben_unempl” geïntroduceerd
als indicator voor de langdurig werklozen (ouder dan 50 jaar en met werkloosheids-
vergoedingen voor een periode langer dan 1 jaar);

� een lage sociaaleconomische status wordt verder ook weergegeven door
“res_lowY” (voor residenten met laag inkomen) en ”guarant_Y” (voor mensen
met een gewaarborgd inkomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naarge-
lang ze jonger of ouder zijn dan 60 jaar).

Op basis van de resultaten in tabel 5 kunnen we de gemiddelde waarde van de uit-
gaven voor een specifieke subgroep berekenen. Het intercept in kolom 3 (13,67
EUR) moet geïnterpreteerd worden als het gemiddelde supplement betaald door
een persoon met de volgende referentiekarakteristieken: een man, behorend tot de
actieve bevolking (PUG/TIP), tussen 30 en 35 jaar oud, die in de provincie Antwer-
pen woont en niet gekenmerkt wordt door een van de andere indicatoren van mor-
biditeit en sociale kwetsbaarheid. Elke individuele coëfficiënt toont vervolgens hoe
het gemiddelde voor de betreffende subgroep verschilt van dat referentiebedrag.
We geven enkele voorbeelden: individuen met verhoogde tegemoetkoming
(“preftreat”=1) betalen gemiddeld 26,81 EUR minder, een individu met de referentie-
karakteristieken maar dat in Waals-Brabant woont betaalt 26,81 EUR meer, een
vrouwelijke PUG/TIP tussen 85 en 90 jaar oud betaalt 107,25 EUR meer. Combinatie
van de verschillende coëfficiënten maakt het ook mogelijk om het gemiddelde
bedrag aan betaalde supplementen te berekenen voor om het even welke subgroep.
Het gemiddelde supplement dat betaald wordt door een man tussen 85 en 90 jaar oud, die in
Henegouwen woont, met recht op verhoogde tegemoetkoming en forfait B voor chronische
ziekte, bedraagt 275,55 EUR (=13,67 + 131,87 – 19,11 – 26,89 + 176,01).
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We kunnen uit de resultaten afleiden dat er een positieve correlatie is tussen ZIV-
terugbetalingen en totale supplementen. Dit blijkt uit de sterke overlapping tussen
de significante effecten in de eerste en derde kolom van tabel 5. Een meer gede-
tailleerde vergelijking toont aan welke groepen relatief (d.i. in vergelijking met de
ZIV-uitgaven) meer en welke relatief minder getroffen worden door de supple-
menten. Een niet-significant effect in de derde kolom suggereert dat deze groep
relatief goed beschermd is in het huidige systeem (in de zin dat ze geen hogere sup-
plementen moeten betalen dan de referentiepersoon) of dat de variatie in de supple-
menten voor die groep groot is en het aantal observaties te klein om een statistisch
betrouwbare schatting te krijgen.

Welke zijn de belangrijkste conclusies die we uit tabel 5 kunnen trekken? (10)
� het leeftijdspatroon van de totale terugbetalingen is volledig in lijn met wat nor-

maal teruggevonden wordt in de literatuur: het is U-vormig met hogere uitgaven
voor de jongeren en de ouderen, zowel voor mannen als voor vrouwen en met
een verhoging voor vrouwen tussen 25 en 35, d.i. de leeftijd van zwangerschap.
Remgelden en supplementen volgen hetzelfde patroon. Voor de supplementen is
de stijging zelfs relatief groter voor vrouwen tussen 25 en 35: dit reflecteert de
grotere supplementen die betaald worden bij een verblijf in de materniteit (11).
Een ander interessant fenomeen vindt plaats op hogere leeftijd: terwijl er een
sterke stijging is van de terugbetalingen, is het patroon veel vlakker voor de
remgelden en supplementen;

� onze resultaten bevestigen nog maar eens dat de laatste levensmaanden gepaard
gaan met grote gezondheidsuitgaven. Zelfs individuen die overlijden tijdens het
eerste en tweede kwartaal van het jaar hebben grotere ZIV-terugbetalingen (terwijl
voor hen de betalingen slechts betrekking hebben op een fractie van een jaar).
Ook de supplementen stijgen significant tijdens de laatste levensmaanden;

� mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming hebben grotere ZIV-
terugbetalingen en lagere remgelden. Hier spelen twee effecten die niet afgezon-
derd kunnen worden: een mechanisch effect omwille van een verschuiving van
remgelden naar terugbetalingen en een morbiditeits- en/of moral hazard-effect dat
leidt tot grotere zorgconsumptie. Het is opvallend dat het negatieve effect domi-
neert, ook voor de supplementen: ondanks een mogelijk (waarschijnlijk?) grotere
zorgconsumptie, zijn de supplementen betaald door patiënten met voorkeur-
regeling gemiddeld 26,89 EUR lager, en zelfs 63,96 EUR lager als we de analyse
beperken tot de positieve supplementen. Dit effect kon verwacht worden op
basis van de beschermende regelgeving, maar kan ook verschillend gedrag van
patiënten en verstrekkers reflecteren;

(10) Bij alle interpretaties van de resultaten in Tabel 5 mag natuurlijk niet uit het oog verloren worden dat
het steeds gaat om partiële effecten, waarbij gecontroleerd wordt voor alle andere opgenomen karakteris-
tieken. Of, anders uitgedrukt, de coëfficiënt van elke afzonderlijke variabele geeft het effect weer van
deze indicator voor een persoon die voor de rest alle kenmerken van de referentiepersoon heeft.
(11) We kunnen in onze data niet expliciet het effect onderscheiden van rooming-in, d.i. wanneer
ouders bij hun kinderen in het ziekenhuis verblijven. In principe zouden deze kosten gereflecteerd
moeten zijn in de rekening van de kinderen. Onze resultaten suggereren dat het effect van rooming-
in niet erg sterk is.
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� invaliden, gehandicapten en mensen met primaire arbeidsongeschiktheid hebben
grotere ZIV-terugbetalingen. Zij hebben ook hogere supplementen, maar de
stijging in de supplementen is misschien iets kleiner dan men a priori zou kunnen
verwachten. Hetzelfde geldt ontegensprekelijk voor de chronisch zieken (zoals
aangegeven door nursing_pay_B, nursing_pay_C en phys_E) waar er een hoge
stijging is in de terugbetalingen: opnieuw stijgen de supplementen significant,
maar niet in verhouding tot de toename in de terugbetalingen. Merk op dat voor
deze categorieën de coëfficiënten in de kolommen 3 en 4 vergelijkbaar zijn. Dit
suggereert dat (in tegenstelling tot de meeste andere categorieën) nagenoeg
iedereen in deze groepen supplementen betaalt. Een groot gedeelte van deze sup-
plementen moet overigens in de ambulante sector gesitueerd worden. We komen
in paragraaf 5 nog terug op de situatie van de chronisch zieken;

� sociaaleconomische indicatoren – weergegeven door de variabelen voor residenten
met laag inkomen (res_lowY), voor de langdurig werklozen (variabelen unem-
ployed, parttime, early_retired en ben_unempl), en voor de individuen die recht
hebben op een gewaarborgd minimum inkomen (variabelen guarant_Y) – hebben
nauwelijks een significant effect op de terugbetalingen, noch op de remgelden en
supplementen. Na controle voor alle andere variabelen, zijn de eigen betalingen van
deze zwakkere sociaaleconomische groepen dus niet groter dan die van de referen-
tiepersoon. Zij worden inderdaad, tot op zekere hoogte, beschermd via dezelfde
regelgeving als de personen met verhoogde tegemoetkoming. Toch mogen deze
resultaten niet onmiddellijk leiden tot een overdreven optimisme. Het is immers
mogelijk dat de variabelen in de regressies niet voldoende verfijnd zijn om sociale
kwetsbaarheid adequaat te vatten. Bovendien kan het beperkte effect ook wijzen
op onderconsumptie. Vermits we geen betrouwbare indicatoren hebben van
gezondheidsnoden, kunnen we hierover geen conclusies trekken. Ten slotte is het
natuurlijk essentieel dat we het hier hebben over het absolute bedrag aan eigen
betalingen. Een grotere economische kwetsbaarheid vertaalt zich ook in een lager
inkomen, zodat hetzelfde absolute bedrag aan eigen betalingen een grotere
relatieve last op het budget legt. Doordat we geen directe informatie hebben over
de inkomens, kunnen we dit effect niet in rekening brengen;

� onze resultaten tonen een frappant regionaal patroon. In deze regressies kunnen
regionale verschillen zowel wijzen op regionale variatie in niet-geobserveerde
morbiditeit (m.n. morbiditeitsverschillen waarvoor niet gecontroleerd wordt door
de opgenomen variabelen) als op regionale variatie in het gedrag van zorgver-
strekkers en ziekenhuizen. De Vlaamse provincies zijn niet verschillend van
Antwerpen, met uitzondering van Limburg, waar de supplementen lager zijn. De
resultaten voor Brussel en Luik zijn opmerkelijk: de gemiddelde supplementen
zijn niet verschillend van die in Antwerpen, maar de supplementen groter dan nul
(kolom 4) zijn significant hoger. Dit suggereert dat relatief minder patiënten sup-
plementen betalen, maar degenen die er betalen, betalen (veel) hogere bedragen.
Een gelijkaardig resultaat wordt gevonden in Waals-Brabant, alhoewel daar ook
het gemiddelde hoger is. De resultaten voor Henegouwen zijn ook opvallend: de
gemiddelde supplementen zijn lager, maar wanneer we de analyse beperken tot
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de positieve waarden, verdwijnen de verschillen. Dit suggereert dat minder
patiënten supplementen betalen, maar dat er geen verschil is in het betaalde
bedrag (12).

TABEL 5: VERDELING VAN DE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG OVER DE BEVOLKING

Terugbetaligen Remgelden Supplementen Supplementen
inclusief 0 inclusief 0 inclusief 0 exclusief 0

N 271.813 271.813 271.813 114.341
Mean 1.438,43 157,09 60,77 151,18
Adj R² 0,25 0,23 0,03 0,04
Intercept 232,61 60,12 13,67 33,18
preftreat 393,84 -132,37 -26,89 -63,96
Vl_Brab -36,96 -5,39 -2,01 8,32
W_Vl 106,92 -1,18 -4,15 -16,35
O_Vl 55,68 2,84 -0,03 0,75
Limburg 2,47 -6,45 -13,79 -29,32
Brussels 6,80 -7,61 10,24 114,09
Brab_W 97,36 12,64 26,81 91,58
Hainaut 155,82 19,16 -19,11 0,54
Liège 125,35 22,09 1,46 57,41
Luxemb 8,15 9,31 -7,26 11,77
Namur 75,97 15,83 -8,88 12,06
M_0 732,04 40,84 12,28 13,47
M_1-4 241,59 31,70 12,32 7,40
M_5-9 124,00 5,51 0,57 -9,70
M_10-14 50,73 5,22 4,06 1,75
M_15-19 18,62 0,99 8,35 13,20
M_20-24 -48,99 -9,49 -0,32 0,14
M_25-29 -15,70 -6,74 0,67 4,78
M_35-39 60,75 6,10 1,43 6,79
M_40-44 61,18 14,64 6,40 20,55
M_45-49 238,08 28,89 12,84 34,98
M_50-54 483,56 62,80 25,61 66,68
M_55-59 781,13 91,01 44,50 101,84
M_60-64 896,53 98,41 61,37 132,03
M_65-69 1,589,39 152,11 84,48 153,31
M_70-74 1,994,95 199,31 96,19 166,90
M_75-79 2,373,73 236,93 98,80 160,39
M_80-84 2,721,51 242,73 98,78 157,59
M_85-89 3,311,12 252,38 131,87 208,18
M_90-94 2,882,97 204,45 67,75 102,89
M_95+ 3,871,04 201,25 156,92 272,56
F_0 513,40 25,48 9,69 11,54
F_1-4 131,94 18,09 8,56 4,37
F_5-9 43,79 -5,06 -1,08 -12,73
F_10-14 45,05 2,07 6,50 8,47
F_15-19 119,61 23,79 14,23 24,93

(12) Verschillen in het gedrag van de zorgverstrekkers komen uitgebreider aan bod in KCE 2006.
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F_20-24 126,89 39,23 21,09 39,96
F_25-29 396,12 67,68 82,85 162,08
F_30-34 389,69 71,04 86,79 173,50
F_35-39 312,78 59,06 47,51 94,46
F_40-44 310,13 63,77 31,04 57,44
F_45-49 374,30 73,31 31,14 56,06
F_50-54 552,64 104,46 40,69 70,91
F_55-59 706,61 112,93 51,04 93,03
F_60-64 1,037,80 135,73 68,26 117,39
F_65-69 1,383,50 169,55 73,08 120,44
F_70-74 1,768,16 209,57 102,19 175,38
F_75-79 2,480,82 255,64 111,26 178,85
F_80-84 2,976,24 275,78 113,89 179,75
F_85-89 4,044,74 264,35 107,25 166,09
F_90-94 4,310,71 203,48 55,71 103,10
F_95+ 5,963,65 190,33 46,46 131,23
died_q1 132,89 -109,26 75,71 56,43
died_q2 3,870,64 69,74 188,51 158,35
died_q3 7,240,61 225,74 245,14 219,64
died_q4 10,832,00 416,86 348,79 332,94
res_not lowY -204,06 36,97 -3,05 -22,78
res_lowY 275,80 32,35 4,40 6,86
inval_tit 2,492,93 238,85 73,15 109,82
inval_dep 21,08 54,13 5,32 9,74
handic_tit 85,24 71,07 39,31 100,94
handic_dep -214,87 61,28 24,66 91,56
retired 171,61 54,53 13,75 39,32
widow 493,79 68,99 17,21 50,10
orphan 1,905,94 72,36 150,39 248,27
self_empl -158,57 -30,68 11,49 2,08
unemployed 17,81 0,54 -8,98 -17,23
parttime -189,42 -14,77 -21,73 -40,48
early_retired 75,67 15,43 16,82 36,55
nursing_pay_B 8,102,95 350,45 176,01 184,58
nursing_pay_C 9,978,22 330,31 142,60 171,41
phys_E 4,331,96 328,14 102,66 110,03
incr_child_ben 3,199,96 69,48 78,28 183,33
integr_handic 2,036,10 155,30 51,30 93,31
help_elderly 4,661,59 66,32 1,71 -18,75
help_thirdparty 594,93 -29,58 -8,23 -25,64
ben_invalidity 722,72 -80,00 -12,72 -20,00
lumpsum_thirdparty 1,072,65 -57,91 -94,75 -146,10
guarant_Y_-60 116,09 40,66 -0,23 10,01
guarant_Y_+60 -10,15 -27,11 -14,62 -19,13
subsidy_handic 1,469,81 23,96 9,59 15,31
ben_unempl -19,65 -1,25 -13,19 -27,97
work_incap 1,966,49 201,23 158,36 203,55

Tabel 5 geeft informatie over de gemiddelden per bevolkingsgroep. Speciale aan-
dacht moet natuurlijk uitgaan naar de zogenaamde extreme betalers, d.w.z. de
mensen die een hoog bedrag aan eigen betalingen hebben, en meer specifiek voor
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dit artikel naar degenen die hoge eigen betalingen hebben omwille van de door hen
betaalde supplementen. In KCE 2006 onderzoeken we meer in detail de kenmerken
van de groepen die meer dan 500 EUR of meer dan 1.000 EUR eigen betalingen
en/of supplementen per jaar moeten dragen. Het blijkt dat de resultaten in grote lij-
nen samenvallen met de verdeling in de laatste kolom van tabel 5. Oudere mensen,
primair arbeidsongeschikten en chronisch zieken hebben een grotere kans om tot
de extreme betalers te behoren. Economische kwetsbaarheid (rekening houdend
met de caveats die hierboven reeds werden aangebracht) verhoogt het risico op
extreme betalingen niet. 

4.3. AMBULANTE EN ZIEKENHUISSUPPLEMENTEN
In de vorige paragraaf hebben we ons geconcentreerd op de verdeling van de sup-
plementen over de verschillende bevolkingsgroepen. Omdat we beschikten over
gedetailleerde uitgavengegevens konden we supplementen en remgelden ook uit-
splitsen over verschillende uitgavencategorieën. Tabel 6 beschrijft de resultaten van
deze uitsplitsing. Zoals in de vorige afdelingen gaat het bij de uitgaven over gemid-
delden per persoon en per jaar. We geven een beknopte omschrijving van de cate-
gorieën in de bijlage van dit artikel, een gedetailleerdere omschrijving is terug te
vinden in KCE 2006. Merk op dat de suffix_a verwijst naar ambulante diensten, ter-
wijl de suffix_h verwijst naar ziekenhuisdiensten. De meeste benamingen spreken
voor zich, maar drie categorieën zijn het vermelden waard. ‘Physspec_a’ omvat alle
consultaties van een algemeen specialist, terwijl ‘Special_a’ de verzorging omvat van
interne geneeskunde, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pediatrie en
bezoeken tegen verhoogd tarief. We onderscheiden deze twee categorieën omdat
de gemiddelde supplementen die betaald worden, verschillend zijn. De variabele
‘Nursing day_h’ verwijst naar de verpleegdagprijzen en dus naar de kamersupplementen.

De tweede kolom in tabel 6 geeft de aantallen van mensen in de steekproef met
positieve consumptie voor de betrokken categorieën, d.w.z. waarvoor de som van
de ZIV-terugbetalingen en de remgelden groter is dan nul (13). Deze aantallen kun-
nen vergeleken worden met het totaal aantal personen in de steekproef, d.w.z.
271.813. De derde kolom geeft het aantal personen dat voor de betrokken categorie
positieve supplementen betaalt. De uitgaven worden getoond in de volgende twee
kolommen: de vierde kolom geeft het gemiddelde bedrag aan betaalde supple-
menten voor de verschillende categorieën en voor de totale bevolking, de vijfde
kolom geeft dezelfde informatie maar nu wordt het gemiddelde genomen uitslui-
tend over de individuen met positieve supplementen voor die specifieke categorie.

(13) Deze aantallen zijn ongewogen en geven dus het aantal personen in de steekproef weer.
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In kolom 6 ten slotte geven we voor die gevallen waarbij de betaalde supplementen
positief zijn, het bedrag van de supplementen als een percentage van de som van de
ZIV-terugbetalingen en de remgelden voor de relevante categorie (14).

Tabel 6 bevestigt de bevindingen van figuur 2, namelijk dat de ziekenhuissupple-
menten veel hoger zijn dan de ambulante supplementen. De vergelijking van kolom-
men 2 en 3 suggereert dat slechts een klein gedeelte van de patiënten met positieve
consumptie voor de verschillende ambulante categorieën ook supplementen
betaalt. We wezen er echter reeds op dat onze gegevens over de ambulante supple-
menten minder betrouwbaar zijn en zeer waarschijnlijk een onderschatting vormen.
Sommige van onze resultaten worden dan eigenlijk nog meer opvallend. Inderdaad,
alhoewel de gemiddelden over de globale bevolking in het algemeen erg klein zijn
voor alle ambulante categorieën, verandert het beeld enigszins als we ons richten
op de personen met positieve supplementen. Paramedische kosten bijvoorbeeld
worden dan eerder belangrijk: 3.153 individuen die paramedische supplementen
betalen, betalen gemiddeld 130 EUR, wat overeenkomt met 49,5% van de para-
medische ZIV-terugbetalingen plus remgelden (15).

De gemiddelde ziekenhuissupplementen worden gedomineerd door honorarium- en
kamersupplementen. Zoals verwacht zijn gemiddelden met en zonder nullen altijd
erg verschillend omdat slechts een kleine fractie van de populatie gehospitaliseerd
wordt. Daarom zijn ook alle gemiddelden in kolom 4 redelijk klein. Tegelijkertijd
echter tonen de kolommen 2 en 3 dat een relatief groot deel van de opgenomen
patiënten supplementen betaalt. Voor degenen die supplementen moeten betalen,
kunnen de te betalen bedragen hoog oplopen (kolom 5): gemiddeld 546 EUR voor
honorariumsupplementen, 218 EUR voor kamersupplementen, 208 EUR voor mate-
riaalsupplementen en 55 EUR voor diverse kosten. Ook de proportionele aandelen
in kolom 6 blijken relatief groot te zijn. Chirurgische supplementen bijvoorbeeld
zijn ongeveer even hoog als de ZIV-terugbetalingen + remgelden (97,6%) en supple-
menten van gynaecologen zijn gemiddeld 114% van ZIV-terugbetalingen +
remgelden (16).

(14) Het aantal gebruikte observaties voor kolom 6 is meestal iets kleiner dan de aantallen in kolom
3, omdat de procentuele prijzen niet konden worden berekend in geval de noemer (remgeld +ZIV)
nul wordt.
(15) Niet alle paramedische beroepsgroepen rekenen in dezelfde mate supplementen aan, maar een
verdere opsplitsing was met onze gegevens niet zinvol omdat het aantal observaties per categorie
dan te klein werd.
(16) Voor de implantaten categorie 35bis tonen onze resultaten zelfs een gemiddeld materiaalsupple-
ment van 243%. Dit cijfer moet nochtans gerelativeerd worden, omdat het gebaseerd is op een zeer
beperkt aantal observaties.
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TABEL 6: SUPPLEMENTEN VOOR SUBCATEGORIEËN VAN UITGAVEN: BEDRAGEN PER PATIËNT PER
JAAR EN PROCENTUEEL T.O.V. REMGELDEN + TERUGBETALINGEN

N met N met Gemiddeld Gemiddeld %
remgeld + supp>0 supplement supplement (supp/

(globale als supp>0 remgeld+
bevolking, ZIV)

N=271.813) als supp>0

drugs_a 224.650 1.982 0,2 28,54 39,50%
GP_a 221.993 40.630 0,78 5,72 5,30%
special_a 149.251 26.717 1,34 14,54 8,20%
physspec_a 141.914 28.836 0,95 9,29 15,60%
surgery_a 80.703 13.656 1,37 30,04 19,50%
physioth_a 35.556 3.552 0,51 43,47 9,60%
paramedical_a 39.380 3.153 1,45 129,79 49,50%
dental_a 109.955 20.340 1,17 14,87 8,40%
clinical_a 141.143 2.844 0,02 2,13 6,00%
other_a 120.796 17.880 1,03 16,07 10,20%

medical fee_h 43.235 7.566 5,12 203,53 34,70%
surgical fee_h 24.281 6.058 11,02 527,98 97,60%
physio fee_h 11.858 215 0,04 53,58 60,00%
gynaec fee_h 3.629 1.842 2,75 354,55 113,90%
radio fee_h 35.628 5.278 1,02 60,40 21,00%
clinical fee_h 36.006 1.903 0,26 40,30 28,60%
totaal honorarium-
supplementen 43.259 10.964 20,21 545,76 44,37%
drugs_h 36.449 32.273 4,66 45,52 54,00%
impl28_h 5.921 3.909 2,41 207,51 131,70%
impl35_h 5.285 3.268 1,49 185,68 96,30%
impl35bis_h 6.068 456 0,17 130,02 243,10%
implnon-reimb_h 0 3.291 1,76 158,40
delivery impl_h 10.965 0 0 0,00
totaal materiaal-
supplementen 12.687 9.460 5,83 207,84 120,07%
nursing day_h 55.462 17.288 12,18 218,34 11,60%
divcost_h 0 44.262 8,24 55,35
paramedical_h 0 10.494 0,83 23,28
other_h 3.699 181 0,03 46,03 79,90%

Total 257.189 114.341 60,79 151,18 5,55%

5. HERHAALDE BETALINGEN EN DE SITUATIE VAN DE CHRONISCH ZIEKEN

Vanuit het standpunt van de patiënt worden eigen betalingen vooral problematisch,
wanneer ze op een geregelde basis terugkomen. Dit suggereert dat ze vooral voor
chronisch zieken een bedreiging kunnen vormen. Onze gegevens bevatten geen
directe diagnostische informatie. Bovendien beschikten we ook niet over de indi-
viduele nomenclatuurverstrekkingen, noch over voorgeschreven geneesmiddelen.
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Daardoor was de mogelijkheid om specifieke patiëntengroepen met een chronische
pathologie te definiëren erg beperkt. We konden echter wel een beperkt aantal
chronisch zieken duidelijk definiëren. De resultaten voor deze groepen komen aan
bod in afdeling 5a. In afdeling 5b onderzoeken we de persistentie van de eigen
betalingen door te kijken naar de samenhang tussen de supplementen betaald in
2003 met deze betaald in 2002.

5.1. SUPPLEMENTEN VOOR GERECHTIGDEN OP FORFAIT VERPLEEGKUNDIGE ZORG B
OF C EN VOOR SPECIFIEKE ZIEKTEN
Zoals hoger reeds beschreven, kunnen patiënten met recht op het forfait B of C
voor verpleegkundige zorg zeker aangeduid worden als zorgbehoevend, omdat het
recht op dat forfait samenhangt met hun score op de Katz-schaal. Daarnaast konden
we nog drie specifieke pathologiegroepen definiëren: diabetespatiënten, dialyse-
patiënten en patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. We selecteerden de diabetes-
patiënten op basis van positieve ZIV-terugbetalingen voor ten minste een van de vol-
gende items: opgenomen zijn in de RIZIV/INAMI-conventie, insuline-injecties gekre-
gen hebben, recht hebben op een forfait voor diabetische verpleegzorg of op een
diabetespaspoort. We verwaarloosden dus diabetespatiënten die uitsluitend kunnen
geïdentificeerd worden op basis van de voorgeschreven geneesmiddelen (17). De
dialysepatiënten werden geïdentificeerd als personen met positieve ZIV-terugbe-
talingen voor medische honoraria voor dialyse, haemodialyse thuis, dialyse in een
collectief autodialyse centrum, peritoneale dialyse thuis, vervoersuitgaven of forfait
per ligdag (18). Patiënten in psychiatrische ziekenhuizen werden geïdentificeerd op
basis van de karakteristieken van het ziekenhuis, en niet op basis van specifieke ZIV-
terugbetalingen. Hierdoor selecteerden we 37.760 psychiatrische patiënten.

Tabel 7 geeft voor 2003, voor de totale bevolking en voor elk van de vier groepen
van chronische patiënten het percentage met positieve supplementen en de gemid-
delde supplementen op jaarbasis. We tonen enkel de resultaten voor de totale sup-
plementen, de ziekenhuissupplementen en de ambulante supplementen. Het aantal
patiënten in de specifieke groepen is immers te klein om betrouwbare resultaten te
krijgen voor de gedetailleerdere subcategorieën.

(17) Volgens Ceuppens, et al. (2005) waren er ongeveer 250.000 diabetespatiënten in België in 2002.
We identificeerden slechts 153.500 van hen.
(18) We identificeerden 11.020 dialysepatiënten. We vonden geen vergelijkbare data voor de Belgische
populatie. Volgens NBVN (2004) was het aantal patiënten in Vlaanderen gelijk aan 3.154 in 2003.
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TABEL 7: SUPPLEMENTEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN MET ZORGFORFAIT B OF C, DIABETES-
PATIENTEN, DIALYSEPATIENTEN EN PSYCHIATRISCHE PATIENTEN

Totale Zorgfor- Diabetes Dialyse Psychia-
bevol- fait patiënten patiënten trische
king B of C patiënten

Totaal % observaties met supp > 0 42,07 76,58 52,85 93,10 89,28
Gemiddelde, EUR 151,18 363,27   294,73 826,91 525,44

Totaal
Ziekenhuis % observaties met supp > 0 21,28 61,82 41,59 88,02 86,30

Gemiddelde, EUR 267,15 333,91 350,61 844,80 514,27
Totaal
Ambulant % observaties met supp > 0 29,92 47,37 25,59 39,56 30,00

Gemiddelde, EUR 30,40 29,51  38,94 67,31 11,18

Personen met recht op een forfait B of C krijgen een vast bedrag van 248 EUR (in
2003) dat in principe in mindering zou moeten gebracht worden om een correcte
inschatting te maken van hun eigen betalingen. Tabel 7 toont nochtans dat deze
subsidie gemiddeld enkel voldoende is om de door hen extra betaalde supple-
menten te dekken. Dit resultaat gaat in dezelfde richting als de resultaten die eerder
in tabel 5 werden getoond. Hieruit bleek immers reeds dat de subsidie gemiddeld
genomen niet groot genoeg is om de bijkomende remgelden en supplementen te
betalen die met de grotere zorgbehoevendheid samenhangen, zelfs wanneer gecon-
troleerd wordt voor alle variabelen die verder in de regressies worden opgenomen.
Wanneer we deze bevindingen vergelijken met degene die we verkrijgen voor de
personen met verhoogde tegemoetkoming, kunnen we als redelijke hypothese for-
muleren dat de bescherming voor de chronisch zieken minder doeltreffend is dan
die voor de personen met verhoogde tegemoetkoming.

Tabel 7 toont ook hoge totale supplementen voor elk van de geselecteerde pathologie-
groepen, en zeker voor de dialysepatiënten. Vooral de ziekenhuissupplementen zijn
hoog. Dit is enigszins verrassend voor de psychiatrische patiënten omdat de
supplementen in psychiatrische ziekenhuizen gemiddeld aan de lage kant zijn. Het effect moet
dan ook volledig toegeschreven worden aan hun zeer lange verblijfsduur (zie KCE 2006). 

5.2. PERSISTENTIE VAN SUPPLEMENTEN DOORHEEN DE TIJD
Een alternatieve methode om de persistentie van de supplementen te bekijken, is de
eigen betalingen in 2003 te vergelijken met die in 2002. Het is algemeen bekend dat
er een sterke correlatie is tussen de gezondheidszorguitgaven over verschillende
jaren. Eenvoudige regressies met de uitgaven in 2003 als afhankelijke variabele en
de uitgaven in 2002 als onafhankelijke variabele bevestigen deze vaststelling: 
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ZIV-uitgaven 2003 = 579,37 + 0,72 (ZIV-uitgaven 2002) R2 =0,37
(6,89)      (0,002)

Remgelden 2003 = 57,50 + 0,69 (Remgelden 2002) R2=0,41           
(0,46)     (0,002)

Supplementen 2003 = 50,17 + 0,21 (Supplementen 2002) R2 =0,03
(0,72)    (0,002)

De vergelijking van de statistische performantie van deze primitieve regressies met
deze van het model in tabel 5, toont onmiddellijk dat de uitgaven in 2002 een betere
voorspeller zijn van de uitgaven in 2003 dan de hele lijst van regionale, sociaal-
economische, institutionele, demografische en morbiditeitsvariabelen. Tegelijkertijd
(en ook in overeenstemming met wat voordien gevonden is) is het verklaarde deel
van de variatie in de supplementen veel kleiner dan voor de andere componenten
van gezondheidszorguitgaven. Dit kan deels te wijten zijn aan de veranderingen
doorgevoerd in de regelgeving eind 2002, maar het relatief grote aandeel onver-
klaarde variatie in de supplementen was ook reeds een van de bevindingen in tabel 5.

De samenhang tussen de supplementen in 2002 en 2003 wordt meer in detail
getoond in tabel 8 die op dezelfde manier geïnterpreteerd moet worden als de
tabellen 2-4 (19). Deze tabel suggereert dat er inderdaad enige correlatie is van de
supplementen doorheen de tijd. Verontrustend is dat een niet-verwaarloosbare frac-
tie van de bevolking hoge supplementen moet betalen in opeenvolgende jaren.
16.020 individuen kunnen persistente extreme betalers genoemd worden vermits ze
meer dan 1.000 EUR aan supplementen moesten betalen, zowel in 2002 als in 2003.
Bovendien moesten 40.820 individuen meer dan 500 EUR aan supplementen betalen
zowel in 2002 als in 2003.

TABEL 8: GEZAMENLIJKE VERDELING VAN DE SUPPLEMENTEN IN 2002 EN 2003

Supplementen Supplementen 2003, EUR
2002, EUR 0-100 100-250 250-500 500-1000 >1000 Totaal

0-100 7.751.960 214.640 123.020 122.880 96.420 8.308.920
100-250 195.680 28.880 13.720 9.580 8.780 256.640
250-500 112.500 13.660 11.780 7.600 6.400 151.940
500-1000 106.560 9.980 7.260 9.940 7.900 141.640
>1000 76.900 7.940 5.280 6.960 16.020 113.100

Totaal 8.243.600 275.100 161.060 156.960 135.520 8.972.240

(18) Merk op dat de supplementen in 2003 lichtjes verschillend zijn in de tabellen 2-4 en 8. De reden
hiervoor is dat tabel 8 enkel betrekking heeft op de individuen die zowel aanwezig zijn in 2002 als in
2003. De eerste tabellen bevatten gegevens over alle individuen die in de databank van 2003 aan-
wezig zijn. Het is duidelijk dat beide datasets verschillen omwille van geboortes, overlijdens en migraties.
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Zoals we reeds gezien hebben zijn supplementen in belangrijke mate gekoppeld aan
een ziekenhuisopname. Persistentie in supplementen kan daarom veroorzaakt zijn
door herhaalde ziekenhuisopnames. Inderdaad werd ongeveer eenderde van de
1.048.940 individuen die in 2003 gehospitaliseerd werden, ook al in 2002 gehospi-
taliseerd (308.240 individuen). Meer algemeen blijkt dat degenen die in 2003
opgenomen werden, ook voordien al hogere gezondheidszorguitgaven hadden. Dit
wordt duidelijk in tabel 9 die toont hoe de ZIV-terugbetalingen, remgelden en sup-
plementen in 2002 en 2003 verschillen tussen de individuen die wel en niet gehos-
pitaliseerd werden in 2003.

Patiënten die hoge supplementen moeten betalen in twee (of meer) opeenvolgende
jaren dragen een zware financiële last. Bovendien refereren de cijfers in tabel 8 uit-
sluitend naar de supplementen. Om de totale eigen betalingen van deze mensen in
rekening te brengen moeten hierbij ook nog de remgelden opgeteld worden. Zoals
aangetoond in de tabellen 2-4 hangen hoge supplementen vaak samen met hoge
remgelden.

TABEL 9: GEZONDHEIDSZORGUITGAVEN IN 2002, IN FUNCTIE VAN HOSPITALISATIE IN 2003

Gehospitaliseerd in 2003 N Variabele Gemiddelde,
EUR

neen 229.834 Terugbetalingen 2003 697,41
Terugbetalingen 2002 897,78
Remgelden 2003 109,36
Remgelden 2002 122,53
Supplementen 2003 12,03
Supplementen 2003 1,64

ja 35.587 Terugbetalingen 2003 7.084,41
Terugbetalingen 2002 3.486,35
Remgelden 2003 524,60
Remgelden 2002 312,81
Supplementen 2003 433,58
Supplementen 2002 140,85

6. HET EFFECT VAN AANVULLENDE VERZEKERINGEN: EEN RUWE SCHETS

Zoals we van in het begin hebben benadrukt, hebben alle gegevens in de vorige
afdelingen betrekking op supplementen en remgelden die aan patiënten aangerekend
worden. Het hoeft echter niet zo te zijn dat de patiënten deze bedragen ook
effectief zelf betalen. Voor mensen met een aanvullende hospitalisatieverzekering
kan het risico op grote eigen betalingen bij ziekte immers aanzienlijk verminderen.
Dat betekent echter niet dat het probleem van de toegankelijkheid volledig verdwijnt.
Op dit ogenblik is er een duidelijke sociaaleconomische vertekening in de
dekking van de bevolking door aanvullende hospitalisatieverzekeringen (Berghman
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en Meerbergen, 2005; KCE 2006). Bovendien impliceert het toenemende belang
van hospitalisatieverzekeringen dat een groter gedeelte van de uitgaven voor
gezondheidszorg gedekt wordt door risicogerelateerde premies. De resultaten in de
vorige afdelingen geven dan een goed idee over de manier waarop het te dekken
risico op eigen betalingen over de bevolking verdeeld is. Op een ongereguleerde
markt zal er een tendens zijn dat groepen met hoge eigen betalingen ook hogere
verzekeringspremies moeten betalen.

Toch is het ook interessant om te onderzoeken hoeveel de mensen zelf moeten
betalen op het moment dat ze effectief gezondheidsproblemen hebben. Onze
gegevens bevatten echter geen informatie over het feit of mensen al dan niet een
aanvullende hospitalisatieverzekering hebben. Om toch een idee te krijgen over de
effecten van die aanvullende hospitalisatieverzekering, imputeren we de beschik-
baarheid van een dergelijke verzekering in onze ziekenfondsgegevens. Vervolgens
simuleren we voor de individuen in onze steekproef de effecten op de eigen betalingen.

Voor de imputatie hebben we twee methodes onderzocht. De eerste methode
vertrekt van de resultaten van een schatting uitgevoerd op de gezondheidsenquête
van 2001. In die enquête werd aan de respondenten gevraagd of ze een aanvullende
hospitalisatieverzekering hebben bij een private verzekeraar of bij een ziekenfonds,
zowel zelf betaald als betaald door hun werkgever: 61% van de respondenten beant-
woordde deze vraag bevestigend. Wij hebben de kenmerken van deze mensen
geanalyseerd met een binaire logistische regressie. Om imputatie mogelijk te
maken, werden de onafhankelijke variabelen in de analyse beperkt tot variabelen
die ook in onze gegevens beschikbaar zijn: geslacht, leeftijd, verhoogde tege-
moetkoming, sociale status en provincie (20). Door het combineren van de geschat-
te coëfficiënten uit het logistische model met de informatie over geslacht, leeftijd,
verhoogde tegemoetkoming, sociale status en provincie, hebben we voor elke vol-
wassene in onze steekproef de kans berekend op het hebben van een aanvullende
hospitalisatieverzekering. Vervolgens hebben we een willekeurig getal uit de logis-
tische verdeling getrokken om de aanvullende verzekering al dan niet toe te wijzen:
een volwassene heeft een (geen) aanvullende hospitalisatieverzekering als het
willekeurig getal kleiner (groter) is dan de voorspelde kans uit de vorige stap. Ver-
mits de meerderheid van de Belgische hospitalisatieverzekeringspolissen in een
gezinsdekking voorziet, veronderstellen we dat kinderen gedekt zijn als hun MaF
gezinshoofd dat is.

(20) In KCE 2006 proberen we het hebben van een hospitalisatieverzekering zo goed mogelijk te
verklaren aan de hand van alle variabelen die in de gezondheidsenquête 2001 beschikbaar zijn. We
vinden enige zwakke evidentie voor negatieve selectie op basis van gezondheidsstatus. Scholing en
inkomen echter hebben een duidelijk positief effect. Beide variabelen ontbreken in onze zieken-
fondsgegevens. De sociale stratificatie is dus meer uitgesproken in het betere model dan in het
vereenvoudigde model dat voor de imputatie werd gebruikt. Meer informatie over de schattingsresul-
taten van beide modellen kan gevonden worden in KCE 2006.
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De tweede methode kan gezien worden als een test voor de robuustheid van de
(imperfecte) imputatieprocedure. Omdat kan verondersteld worden dat de keuze
voor een éénpersoonskamer (waar ook de hoogste supplementen moeten worden
betaald) samenhangt met het hebben van een hospitalisatieverzekering, veronder-
stellen we dat alle mensen die in een éénpersoonskamer verblijven een aanvullende
hospitalisatieverzekering hebben. Voor de overblijvende personen wijzen we de
aanvullende hospitalisatieverzekering op toevallige wijze toe, zodat in totaal 61%
van de mensen een aanvullende hospitalisatieverzekering heeft.

In de volgende stap pasten we de eigen betalingen naar beneden aan voor de perso-
nen waarvoor we simuleerden dat ze over een aanvullende hospitalisatieverzekering
beschikken. De neerwaartse aanpassing is dezelfde in beide simulaties en is
gebaseerd op een standaardverzekeringscontract in België. Concreet betekent dit
dat we veronderstellen dat de eigen betalingen in het ziekenhuis (maar niet in dag-
centra) gedekt zijn met uitzondering van (a) diverse kosten, niet-terugbetaalde
implantaten en paramedische materialen en (b) eigen betalingen in psychiatrische
en chronische ziekenhuizen. Er geldt een franchise van 150 EUR. De ambulante
eigen betalingen hebben we niet aangepast. Hierdoor houden we geen rekening
met de praktijk waarbij een deel van deze ambulante eigen betalingen (voor en na
een ziekenhuisverblijf) door de verzekeraar vergoed wordt.

Hoewel de resulterende eigen betalingen met grote voorzichtigheid moeten geïnterpre-
teerd worden, geven ze toch een ruwe schatting van de effecten van de aanvullende
hospitalisatieverzekering op het totaal van de eigen betalingen. Deze resultaten zijn
weergegeven in figuur 3. Merk op dat we nu, in tegenstelling tot de vorige paragrafen,
de verdeling van supplementen en remgelden niet meer afzonderlijk beschouwen, ver-
mits aanvullende hospitalisatieverzekeringen ook remgelden dekken. De grijze staafjes
in de figuur verwijzen naar de eigen betalingen (ambulant en hospitalisatie) vóór de
imputatie van de aanvullende hospitalisatieverzekering, de zwarte staafjes naar de eigen
betalingen na imputatie gebaseerd op de schattingen uit de gezondheidsenquête 2001
en de witte staafjes naar de eigen betalingen na imputatie gebaseerd op de ‘éénpersoons-
kamerassumptie’. We tonen de resultaten enkel voor eigen betalingen vanaf het interval
100-250 EUR, vermits er geen veranderingen zijn in de lagere intervallen, gegeven de
franchise van 150 EUR. Daarenboven is de schaal van de frequenties beperkt tot
1.500.000; de frequenties van de groepen met eigen betalingen tussen 100-250 EUR zijn
naast de staafjes vermeld. Het is duidelijk dat door toepassing van beide imputatieme-
thodes het aantal betalers in de hoogste categorieën veel kleiner wordt en dat dit effect
iets sterker is bij de toewijzing van de verzekering aan personen die in een éénpersoons-
kamer verblijven. Omgekeerd merken we dat het aantal mensen met eigen betalingen
tussen 100 EUR en 750 EUR stijgt. Bij de imputatie op basis van de schattingen van de
gezondheidsenquête, daalt het aantal extreme betalers (>1.000 EUR) van ongeveer
373.000 individuen tot ongeveer 225.160 individuen. Voor de ‘éénpersoonskamer-
assumptie’ daalt dat aantal verder tot 180.020. Dit zijn natuurlijk zeer significante
effecten, maar toch is het opvallend dat ook in deze “optimistische” veronderstelling
het aantal extreme betalers niet-verwaarloosbaar blijft.
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FIGUUR 3: EIGEN BETALINGEN REKENING HOUDENDE MET AANVULLENDE HOSPITALISATIE-
VERZEKERING

7. BESLUIT

In 2003 bedroeg het gemiddelde supplement ongeveer 60 EUR. Dit relatief laag
gemiddelde verbergt echter grote verschillen tussen de patiënten. Zestig procent
van de bevolking betaalt geen supplementen maar ongeveer 296.000 patiënten
betalen meer dan 500 EUR en 137.000 patiënten zelfs meer dan 1.000 EUR. Voor
een niet-verwaarloosbaar deel van de bevolking zijn supplementen dus wel degelijk
belangrijk. Bovendien komen hoge supplementen vaak bovenop hoge remgelden
(waarvan sommige niet in de MaF opgenomen zijn). Zelfs wanneer op een realistische
manier rekening gehouden wordt met de bescherming van de maximumfactuur,
hebben nog steeds bijna 830.000 patiënten meer dan 500 EUR aan eigen betalingen.

Vooral supplementen aangerekend bij een ziekenhuisopname kunnen hoog
oplopen. Voor sommige patiënten zijn echter ook de ambulante supplementen
aanzienlijk. Deze bevinding is des te opvallender gegeven dat de ambulante supple-
menten (in tegenstelling tot de ziekenhuissupplementen) minder volledig geregis-
treerd kunnen worden in de gegevens van de ziekenfondsen waarop onze analyses
gebaseerd zijn. De supplementen in de ambulante sector zijn tot nu toe onvol-
doende onderzocht en er wordt ook in de regelgeving amper rekening mee
gehouden.
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Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming worden door de regelgeving
effectief beschermd tegen supplementen. Dit heeft een milderend effect op de
betalingen voor deze groep. De beschermende regelgeving houdt echter geen
rekening met het chronische karakter van sommige gezondheidstoestanden en dus
met het persistente karakter van de bijhorende supplementen. Preliminaire analyses
voor enkele groepen chronische patiënten geven aan dat de supplementen die zij
betalen veel hoger liggen dan die in de algemene bevolking. Bovendien tonen onze
analyses dat een niet-verwaarloosbaar deel van de personen die in 2003 veel supple-
menten betaalden, ook in 2002 reeds veel betaalde. Ongeveer eenderde van de
gehospitaliseerden in 2003 was ook reeds in 2002 gehospitaliseerd. Op die manier
valt het gunstige effect van de beschermende maatregelen grotendeels weg omdat
deze patiënten vaker worden opgenomen of langer in het ziekenhuis verblijven.
Bovendien betalen chronisch zieken die niet bij de zwakkere sociaaleconomische
groepen behoren, ook hogere supplementen en zij werden tot nu toe niet speciaal
beschermd. Toekomstige beleidsmaatregelen mogen de bescherming tegen hoge
supplementen niet enkel laten afhangen van sociaaleconomische criteria, maar
moeten ook rekening houden met de duur van de ziekenhuisopname en met her-
haalde supplementen.

Ten slotte moet ook de cruciale rol van de aanvullende hospitalisatieverzekeringen
beter worden onderzocht. Een beschrijving van de aangerekende supplementen en
remgelden op basis van administratieve gegevens, geeft een vertekend beeld omdat
patiënten met een aanvullende hospitalisatieverzekering slechts een fractie hiervan
zelf moeten betalen. Onze eenvoudige simulaties suggereren dat de aanvullende
verzekering duidelijk het aantal individuen met hoge eigen betalingen vermindert,
maar het aantal extreme betalers blijft toch niet-verwaarloosbaar. Bovendien
beschikken vooral de hogere sociaaleconomische groepen over een aanvullende
hospitalisatieverzekering.

Het groeiende belang van supplementen (en dus van een grotendeels vrije prijs-
zetting) en van de aanvullende hospitalisatieverzekeringen suggereert dat een
bredere reflectie noodzakelijk is over de globale financieringsstructuur van het Bel-
gische systeem van gezondheidszorg. Zolang niet-terugbetaalde kosten betrekking
hebben op medisch niet-noodzakelijke zorg, vormen zij wellicht geen directe
bedreiging voor de billijkheid in de ziekteverzekering. In het andere geval wordt de
idee van een solidaire sociale zekerheid echter ernstig ondergraven. In elk geval
moet het debat hierover gevoerd worden.

__________
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BIJLAGE: GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE VARIABELEN

Variabele Omschrijving

Verhoogde tegemoetkoming

preftreat 1 als recht op verhoogde tegemoetkoming

Provincie

Antwerpen 1 als Antwerpen [referentie]
Vl_Brab 1 als Vlaams-Brabant
W_Vl 1 als West-Vlaanderen
O_Vl 1 als Oost-Vlaanderen
Limburg 1 als Limburg
Brussels 1 als Brussel
Brab_W 1 als Waals-Brabant
Hainaut 1 als Henegouwen
Liège 1 als Luik
Luxemb 1 als Luxemburg
Namur 1 als Namen

Leeftijd*Geslacht

M_0 1 als Man en 0=<leeftijd<1
M_1-4 1 als Man en 1=<leeftijd<5
M_5-9 1 als Man en 5=<leeftijd<10
M_10-14 1 als Man en 10<=leeftijd<15
M_15-19 1 als Man en 15<=leeftijd<20
M_20-24 1 als Man en 20<=leeftijd<25
M_25-29 1 als Man en 25<=leeftijd<30
M_30-34 1 als Man en 30<=leeftijd<35 [referentie]
M_35-39 1 als Man en 35<=leeftijd<40
M_40-44 1 als Man en 40<=leeftijd<45
M_45-49 1 als Man en 45<=leeftijd<50
M_50-54 1 als Man en 50<=leeftijd<55
M_55-59 1 als Man en 55<=leeftijd<60
M_60-64 1 als Man en 60<=leeftijd<65
M_65-69 1 als Man en 65<=leeftijd<70
M_70-74 1 als Man en 70<=leeftijd<75
M_75-79 1 als Man en 75<=leeftijd<80
M_80-84 1 als Man en 80<=leeftijd<85
M_85-89 1 als Man en 85<=leeftijd<90
M_90-94 1 als Man en 90<=leeftijd<95
M_95+ 1 als Man en 95<=leeftijd
F_0 1 als Vrouw en 0=<leeftijd<1
F_1-4 1 als Vrouw en 1=<leeftijd<5
F_5-9 1 als Vrouw en 5=<leeftijd<10
F_10-14 1 als Vrouw en 10<=leeftijd<15
F_15-19 1 als Vrouw en 15<=leeftijd<20
F_20-24 1 als Vrouw en 20<=leeftijd<25
F_25-29 1 als Vrouw en 25<=leeftijd<30
F_30-34 1 als Vrouw en 30<=leeftijd<35
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Variabele Omschrijving

F_35-39 1 als Vrouw en 35<=leeftijd<40
F_40-44 1 als Vrouw en 40<=leeftijd<45
F_45-49 1 als Vrouw en 45<=leeftijd<50
F_50-54 1 als Vrouw en 50<=leeftijd<55
F_55-59 1 als Vrouw en 55<=leeftijd<60
F_60-64 1 als Vrouw en 60<=leeftijd<65
F_65-69 1 als Vrouw en 65<=leeftijd<70
F_70-74 1 als Vrouw en 70<=leeftijd<75
F_75-79 1 als Vrouw en 75<=leeftijd<80
F_80-84 1 als Vrouw en 80<=leeftijd<85
F_85-89 1 als Vrouw en 85<=leeftijd<90
F_90-94 1 als Vrouw en 90<=leeftijd<95
F_95+ 1 als Vrouw en 95<=leeftijd

Gestorven

died_q1 1 als persoon gestorven in 1e kwartaal
died_q2 1 als persoon gestorven in 2e kwartaal
died_q3 1 als persoon gestorven in 3e kwartaal
died_q4 1 als persoon gestorven in 4e kwartaal

Sociaal Statuut

res_not lowY 1 als resident en geen laag inkomen*
res_lowY 1 als resident en laag inkomen *
employee 1 als actieve werknemer [referentie]
inval_tit 1 als invalide en titularis
inval_dep 1 als invalide en persoon ten laste
handic_tit 1 als gehandicapt en titularis
handic_dep 1 als gehandicapt en persoon ten laste
retired 1 als gepensioneerd
widow 1 als weduwe/weduwenaar
orphan 1 als wees
self_empl 1 als zelfstandige met recht op terugbetaling voor kleine risico’s in het 

verplichte systeem

Tewerkstellingsstatus

empl&not work 1 als werknemer of niet-werkend [referentie]
unemployed 1 als werkloos
parttime 1 als parttime werknemer
early_retired 1 als vervroegd pensioen

Forfaits

nursing_pay_B 1 als forfait B verpleegkundige zorgen (chronische ziekte) 
nursing_pay_C 1 als forfait C verpleegkundige zorgen (chronische ziekte)
phys_E 1 als kinesitherapie E of fysiotherapie

* laag inkomen wordt gedefinieerd als: personen met een bestaansminimum of gelijkwaardig voordeel; personen
met een inkomen ≤ 12 keer het bestaansminimum voor gezinshoofden; personen die een volledige bijdrage betalen;
personen met een jaarlijks belastbaar bruto-gezinsinkomen <1.000.000 BEF (ongeveer 25.000 EUR); personen met
een inkomen < dan grensbedrag voor WIGW’s. 189
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Variabele Omschrijving

incr_child_ben 1 als verhoogde kinderbijslagen
integr_handic 1 als toelage voor de integratie van gehandicapten (cat III of IV)
help_elderly 1 als toelage voor hulp aan ouderen (cat III, IV of V)
help_thirdparty 1 als uitkering hulp aan derden
ben_invalidity 1 als uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeitsuitkering
lumpsum_thirdparty 1 als forfaitaire uitkering hulp aan derden
guarant_Y_-60 1 als recht op gewaarborgd inkomen, inkomensgarantie voor oudere of op

het leefloon
guarant_Y_+60 idem maar leeftijd>=60
subsidy_handic 1 als recht op toelage van gehandicapten
ben_unempl 1 als meer dan 6 maanden werkloosheidsuitkering
work_incap 1 als ten minste 1 dag arbeidsongeschikt

Aggregatiecategorieën voor medische uitgaven**

drugs_a Geneesmiddelen categorieën A, B, C, Cs and Cx en andere terugbetaalbare
farmacie-items in de ambulante sector

GP_a Diensten van de huisarts in de ambulante sector
special_a Raadplegingen van een specialist inwendige geneeskunde, neuroloog, 

psychiater, neuropsychiater, kinderarts, cardioloog, psychotherapie en tech-
nische verstrekkingen in de ambulante sector

physspec_a Raadplegingen van een geneesheer-specialist in de ambulante sector 
surgery_a Heelkundige ingrepen in de ambulante sector 
physioth_a Kinesitherapie in de ambulante sector 
paramedical_a Paramedische diensten in de ambulante sector
dental_a Verzorging tandheelkundigen in de ambulante sector
clinical_a Klinische biologie in de ambulante sector
other_a Andere terugbetaalde diensten in de ambulante sector
medical fee_h Medische honoraria bij ziekenhuisopname
surgical fee_h Honoraria heelkunde bij ziekenhuisopname
physio fee_h Honoraria kinesitherapeuten bij ziekenhuisopname
gynaec fee_h Honoraria gynaecologen bij ziekenhuisopname
radio fee_h Medische beeldvorming
drugs_h Geneesmiddelen (alle categorieën) en andere terugbetaalbare farmacie-

items bij ziekenhuisopname
impl28_h Implantaten artikel 28
impl35_h Implantaten artikel 35
impl35bis_h Implantaten artikel 35bis
implnon-reimb_h Niet-terugbetaalbare implantaten
delivery impl_h Afleveringsmarge voor implantaten
nursing day_h Verpleegdagprijs exclusief niet-medische ‘luxe’ items zoals telefoon,

televisie, kluis..
divcost_h Diverse kosten (i.e. niet-medische ‘luxe’ items)
paramedical_h Niet –terugbetaalbare paramedische items bij ziekenhuisopname
clinical fee_h Honoraria klinische biologie bij ziekenhuisopname
other_h Andere behandelingen bij ziekenhuisopname

** een gedetailleerdere beschrijving van de zorgcategorieën is beschikbaar in KCE 2006.
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INLEIDING

In hoeverre zijn werkgevers bereid om ‘zwakke’ of minder kansrijke trajectcliënten
als personeel in dienst te nemen? Welke cliëntkenmerken zijn acceptabel, welke
wijzen zij af en welke factoren dragen bij aan het al dan niet accepteren van
‘zwakke’ cliënten? Ruim 200 werkgevers uit de provincie Belgisch-Limburg hebben
deze vragen beantwoord. In dit artikel geven we een overzicht van cliëntkenmerken
die een rol spelen in het beslissingsproces van een werkgever. We rapporteren
verder in welke mate de kwaliteit van het contact met de trajectorganisatie samen-
hangt met hun bereidheid tot het in dienst nemen van ‘zwakke’ cliënten. Het artikel
is gebaseerd op een secundaire analyse van de data van Ramaekers (2003). De ken-
merken van het onderzoek zijn vermeld in de bijlage (kenmerken werkgevers,
onderzoeksprocedure en onderzoeksvariabelen). Het onderzoek betreft niet het feite-
lijke selectiegedrag, maar de mate waarin de werkgever aangeeft bereid te zijn een
‘zwakke’ cliënt in dienst te nemen.

1. ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoeksvraag 1 (algemene cliëntkenmerken): In welke mate is een werkgever
bereid om werkloze trajectcliënten in dienst te nemen als deze (1) van het
vrouwelijke dan wel van het mannelijke geslacht zijn, (2) migranten uit een niet-
Europees land zijn dan wel de Belgische nationaliteit of die uit een Europees land
hebben, wanneer zij verschillen in (3) opleidingsniveaus, (4) leeftijd of (5) werk-
loosheidsduur? Het betreffen hier vijf algemene cliëntkenmerken uit het gelijke-
kansen- en diversiteitsbeleid (Bourgeois, 2006; Pelssers, 2006).
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Onderzoeksvraag 2 (specifieke/individuele cliëntkenmerken): In welke mate is een
werkgever bereid om werkloze trajectcliënten in dienst te nemen met
specifieke/individuele kenmerken? Zes specifieke/individuele kenmerken zijn
onderzocht. Deze zijn dat de cliënt (1) alcohol of drugs gebruikt, (2) niet kan lezen
of schrijven en dus analfabetisch/laaggeletterd is, (3) geen vaste woon- of verblijf-
plaats heeft, (4) een minder goede gezondheid bezit, (5) persoonlijke, relationele of
financiële problemen heeft, (6) verlegen is of geen aantrekkelijk uiterlijk heeft.

Onderzoeksvraag 3 (contact- en communicatiekwaliteit): In welke mate is de
waargenomen kwaliteit van het contact en de communicatie tussen werkgever aan
de ene kant en het trajectstelsel aan de andere kant van invloed op de selectie-
beslissing van de werkgever? De kwaliteit van het contact met het trajectstelsel
wordt door ons in twee aspecten uiteengezet. Ten eerste betreft deze kwaliteit de
waardering die de werkgever heeft voor de trajectorganisatie/begeleider. Heeft de
werkgever vertrouwen in de trajectorganisatie/begeleider en komen de belangen
van de werkgever voldoende aan bod? De trajectorganisatie/begeleider ondersteunt
zowel de cliënt als de werkgever bij de selectiebeslissing. Kan de trajectorgani-
satie/begeleider naar de mening van de werkgever inspelen op de cultuur van de
arbeidsorganisatie en deze sensibiliseren ten bate van kansengroepen? Cultuurveran-
dering is een aandachtspunt in het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de
Vlaamse overheid (Beleidsplan Emancipatiezaken 2005-2010, p. 36). Naarmate het
vertrouwen groter is, achten wij de contactkwaliteit hoger.
Ten tweede betreft deze kwaliteit de ervaring die een werkgever heeft met het traject-
stelsel. Dit is ons inziens een indicator voor de contact- en communicatiekwaliteit
(in paragraaf 4 gaan we hier nader op in).

Onderzoeksvraag 4 (loonkostensubsidie): In welke mate kan naar de mening van de
werkgever een loonkostensubsidie zijn aannamebereidheid voor ‘zwakke’ cliënten
vergroten? Financiële compensatie voor de eventuele lagere productiviteit van
‘zwakke’ trajectcliënten kan een werkgever ondersteunen of motiveren om deze
cliënten in dienst te nemen dan wel om dit via een invoegbedrijf/afdeling te doen
(VLAO-Vlaams Agentschap Ondernemen, 2006; Ministerie van de Vlaamse gemeen-
schap, 2002).

2. TRECHTERMODEL VAN SELECTIE

Wanneer een werkgever gevraagd wordt om een trajectcliënt in dienst te nemen,
dan probeert deze werkgever een beeld te krijgen van de achtergrond en poten-
tialiteit van de trajectcliënt. Bij aanname van personeel wordt het instrument van de
personeelsselectie gebruikt. Personeelsselectie is het uitzoeken van personen naar
hun geschiktheid om als lid van het personeel bepaalde taken uit te oefenen. Het
doel van selectie is om die personen te kiezen die naar verwachting goed, of
mogelijk het beste, zullen presteren gegeven de taken en gegeven een vergelijking
met de andere kandidaten.
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Wat bij personeelsselectie beschouwd wordt als de beste kandidaat, krijgt bij traject-
begeleiding een andere betekenis. Er moet bij trajectbegeleiding rekening worden
gehouden met de bijzondere kenmerken van de cliënten zelf. De trajectkandidaten
die voorgedragen worden, zijn doorgaans niet goed vergelijkbaar met ‘reguliere’
kandidaten. Met reguliere kandidaten worden sollicitanten bedoeld die niet vanuit
werkloosheid of trajectbegeleiding solliciteren. Trajectkandidaten hebben soms
gedurende langere tijd niet gewerkt. Hun opleiding is veelal laag. Vaardigheden kun-
nen verouderd zijn. De kandidaten kunnen kampen met gezondheidsproblemen. De
zelfpresentatie is veelal gebrekkig.
Om zicht te krijgen op de kwaliteiten van de trajectcliënten worden er verschil-
lende wegen bewandeld. De cliënt is vooraf door de trajectorganisatie gescreend of
getest zodat er een beeld is wat de cliënt kan of niet kan. De cliënt is voorbereid
met gesprekken, met vormen van scholing en met andere ondersteuning. De cliënt
kan tijdens het te verwachten werk begeleiding of jobcoaching krijgen. De begelei-
der kan als jobcoach meegaan naar het sollicitatiegesprek. Jobcoaches zijn van
belang omdat reeds bij het schrijven van een sollicitatiebrief veel fout kan lopen. Dit
geldt in het bijzonder voor cliënten die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
De werkgever kan bij aanname van een cliënt loonsubsidiëring verwachten en daar-
van ook enige uitleg verwachten.

Een selectieproces bestaat uit een reeks informele en formele activiteiten die te
plaatsen zijn in een trechtermodel. In de loop van een selectieprocedure vallen
steeds meer kandidaten af tot uiteindelijk de meest geschikte aangesteld wordt.
Negatief geformuleerd zou bij trajectcliënten eerder ‘de minst ongeschikte’ overblij-
ven. In de fase van de informele voorselectie filtert de trechter op algemene cliën-
tkenmerken. Daarbij kan men denken aan cliëntkenmerken die in het gelijke-
kansenbeleid en diversiteitsbeleid een rol spelen: leeftijd, opleiding, geslacht,
nationaliteit, werkloosheidsduur (Bourgeois, 2006; Pelssers, 2006). De werkgever
selecteert in feite voordat deze de betreffende kandidaat heeft gezien en als persoon
heeft beoordeeld. Specifiek/individuele cliëntkenmerken gaan eveneens door de
trechter. Deze kenmerken betreffen het uiterlijk van de kandidaat, zijn/haar gezond-
heidstoestand, het taalvermogen, en dergelijke. Ook kunnen tests gebruikt worden.
Aangetoond is dat psychologische tests leeftijds-, geslachts- of cultuurgebonden kun-
nen zijn en discriminerend werken ten aanzien van deze kenmerken. Op het
gebruik van tests gaan we in dit artikel niet in (zie Bourgeois, 2006; Pelssers, 2006;
Wervend werven van kansengroepen, 2006).

3. SELECTIECRITERIA BIJ KANSENGROEPEN

3.1. ALGEMENE SELECTIECRITERIA
In welke mate blijken de ondervraagde werkgevers bereid om werkloze trajectcliën-
ten in dienst te nemen die onderling verschillen op de vijf onderzochte algemene
kenmerken (geslacht, opleiding, nationaliteit, werkloosheidsduur en leeftijd)?
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FIGUUR 1: MATE VAN ONDERSCHEID BIJ HET SELECTEREN VAN TRAJECTCLIENTEN OP BASIS VAN
BEPAALDE KARAKTERISTIEKEN

Mate van onderscheid bij het selecteren van trajectcliënten op basis van de karakteristieken geslacht (man-vrouw),
opleidingsniveau (geen onderwijs versus hoger secundair), nationaliteit (Belgisch versus niet-Europees), werkloos-
heidsduur (6 maanden versus langer dan 5 jaar) en leeftijd (jonger dan 30 versus ouder dan 50 jaar). Een score van
0 op de Y-as betekent ‘geen’ onderscheid. Het maximaal te maken onderscheid is 2,0. Er wordt geen statistisch
significant onderscheid gemaakt naar geslacht. Op de overige kenmerken wordt wel een significant onderscheid
gemaakt (N = 206 werkgevers).

De reacties van de ondervraagde werkgevers tonen dat zij het minste onderscheid
aanbrengen in geslacht. Dit is vermeld in figuur 1. Op de X-as van figuur 1 staan de
vijf karakteristieken. Op de Y-as staat de mate van het onderscheid dat de werkge-
vers maken. Een score van 0,0 op de Y-as houdt in dat er geen onderscheid wordt
gemaakt. Het maximaal te maken onderscheid is 2,0. Er wordt wel een onderscheid
gemaakt naar de andere algemene cliëntkenmerken: opleidingsniveau, nationaliteit,
werkloosheidsduur en leeftijd. Het onderscheid op basis van het kenmerk leeftijd is
het sterkst: men heeft een significant hogere voorkeur voor cliënten die jonger zijn
dan 30 jaar boven die ouder zijn dan 50 jaar. Daarna volgen in mate van het gemaak-
te onderscheid de werkloosheidsduur, de nationaliteit en het opleidingsniveau. Bij
de analyses is steeds gecontroleerd voor de andere kenmerken.
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3.1.1. Geslacht
Het blijkt dat de bereidheid om mannelijke of vrouwelijke trajectcliënten in dienst
te nemen vrijwel even groot is. Bij geslacht ligt het verschil op de Y-as op ongeveer
0,3. Dit verschil wijkt niet significant af van 0,0. Aan trajectcliënten van het man-
nelijke geslacht wordt geen grotere voorkeur gegeven dan aan trajectcliënten van
het vrouwelijke geslacht. Bij deze analyse is, zoals bij de andere analyses, gecon-
troleerd voor de andere kenmerken.

3.1.2. Opleidingsniveau
De werkgevers in ons onderzoek selecteren op opleidingsniveau. Naarmate het
opleidingsniveau van de trajectcliënt hoger is, is er een grotere voorkeur. Het gaat
om een duidelijk lineair verband. Daarbij blijkt dat werkgevers in de dienstver-
lenende sector eerder geneigd zijn om trajectcliënten zonder opleiding (of met
alleen lager onderwijs) aan te nemen dan werkgevers uit de productiesector. De ver-
schillen tussen de sectoren (productie versus diensten) bij de hogere opleidings-
niveaus blijken niet significant verschillend.

3.1.3. Nationaliteit
Uit ons onderzoek blijkt een significante voorkeur voor trajectcliënten met een Bel-
gische nationaliteit boven die met een andere Europese nationaliteit. De minste
voorkeur is voor trajectcliënten uit een niet-Europees land, bijvoorbeeld uit
Marokko of India. Dit is vermeld in figuur 2. Er bestaat overigens geen negatieve
voorkeur voor deze groep. Men wijst cliënten uit niet-Europese landen niet af (de
scores in figuur 2 liggen boven of op de lijn 3,0). Slechts ten dele hebben de ver-
schillen in selectiegedrag te maken met verschillen in opleidingsniveau, want als de
verschillen gecorrigeerd worden voor opleidingsniveau blijven de selectiever-
schillen bestaan (zie ook Odé en Martens, 2000). Ook in ons onderzoek is steeds
gecontroleerd voor de andere kenmerken.

3.1.4. Werkloosheidsduur
Werkgevers zijn nauwelijks bereid om trajectcliënten aan te nemen die langdurig
werkloos zijn (langer dan 5 jaar). Ook hier is sprake van een lineair verband: hoe
langer de werkloosheid duurt, hoe minder een werkgever bereid is een cliënt in
dienst te nemen. Nadere analyses tonen dat het breekpunt in ons onderzoek ligt bij
een werkloosheidsduur van langer dan twee jaar. Een trajectcliënt die korter dan
twee jaar werkloos is maakt aanmerkelijk meer kans dan een trajectcliënt die langer
dan deze periode werkloos is. Bij een werkloosheidsduur van meer dan vijf jaar zijn
de kansen vrijwel nihil.
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3.1.5. Leeftijd
Het sterkste onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd, zoals figuur 1 toont. De traject-
cliënt die ouder is dan 50 jaar maakt weinig kans om door het selectieproces te komen.

3.2. SPECIFIEK INDIVIDUELE SELECTIECRITERIA
In welke mate zijn de zes onderzochte specifiek/individuele kenmerken van invloed
op de aanwervingsbereidheid van werkgevers?

Figuur 2 toont dat alleen het specifiek/individuele kenmerk persoonlijkheid (“ver-
legen en uiterlijk”) weinig invloed heeft. De persoonlijkheid en persoonlijke uitstra-
ling lijken het selectieproces niet te beïnvloeden. Ten aanzien van de kenmerken
gezondheid en relationele- of financiële problemen staat men als selecteur vrij
onverschillig: het is geen voordeel maar ook geen nadeel. De aanwezigheid van de
andere cliëntkenmerken heeft een negatief effect: men is niet bereid de cliënten
met deze kenmerken in dienst te nemen. Cliënten die laaggeletterd zijn of geen
vaste woon- of verblijfplaats hebben, worden direct afgewezen. De alcohol- en
drugsproblematiek is duidelijk een taboe. Werkgevers zijn beslist niet bereid om
cliënten met dergelijke problematiek in dienst te nemen.

FIGUUR 2: VOORKEUR VOOR TRAJECTCLIENTEN OP BASIS VAN ZES SPECIFIEK/INDIVIDUELE KEN-
MERKEN

Een score van 3,0 op de Y-as betekent geen positieve of negatieve voorkeur. Een score groter dan 3,0 betekent een
positieve voorkeur (bereidheid tot in dienst name), en een score lager dan 3,0 betekent een negatieve voorkeur
(geen bereidheid tot in dienst name). Maximumscore (hoogste bereidheid) is 5,0. Minimumscore (laagste bereid-
heid) is 1,0. (N = 206).200
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In het licht van de werking van de selectietrechter luidt het antwoord op de onder-
zoeksvragen 1 en 2 als volgt:
� specifiek/individuele kenmerken wegen zwaarder dan de algemene cliëntkarakte-

ristieken zoals leeftijd, werkloosheidsduur, nationaliteit, opleiding en geslacht.
Kennelijk laten de werkgevers zich bij hun afwijzing meer leiden door het indi-
vidueel-persoonlijke van de cliënt dan door zijn/haar algemene kenmerken;

� na de cliëntgebonden kenmerken worden cliënten uitgezeefd op het selectiecri-
terium leeftijd en werkloosheidsduur. Dat is kennelijk de tweede drempel in het
selectieproces. Hoe ouder, hoe minder kans om door de selectietrechter te geraken.
Cliënten die ouder zijn dan 50 jaar maken het minste kans. Vrijwel even zwaar
weegt de werkloosheidsduur. Het breekpunt ligt bij een werkloosheidsduur van
twee jaar. De kansen om aangenomen te worden, nemen snel af bij een werk-
loosheidsduur langer dan 2 jaar;

� er wordt minder onderscheid gemaakt naar land van herkomst, hoewel werkgevers
een voorkeur hebben voor trajectcliënten met een Belgische achtergrond;

� vrouwen en mannen komen even snel door de trechter en worden niet onder-
scheiden.

4. CONTACTKWALITEIT WERKGEVER-TRAJECTSYSTEEM

Onderzoeksvraag 3 luidt: in welke mate is de waargenomen kwaliteit van het con-
tact tussen werkgever en het trajectstelsel van invloed op de selectiebeslissing?
Eerst behandelen we het effect van de waardering van de werkgever voor de traject-
organisatie/begeleider. Daarna behandelen we de invloed van de ervaring van de
werkgever met het trajectstelsel.

4.1. WEDERZIJDS CONTACT EN DE WAARDERING ERVAN
Aan de werkgevers is gevraagd of zij ooit door een trajectbegeleidingsdienst werden
gecontacteerd en of zij zelf ooit eens contact hebben opgenomen met zo’n dienst.
Volgens de zogenoemde contacthypothese kan contact leiden tot een hogere
waardering voor elkaar, meer vertrouwen en meer samenwerking (Nauta, 2004).
Deze hypothese gaat ervan uit dat “onbekend is onbemind”. Contact zelf kan al bij-
dragen aan betere relaties.

Figuur 3 toont dat als er wederzijds contact is tussen werkgever en trajectorga-
nisatie/begeleider, er een (statistisch significant) grotere bereidheid is om ‘zwakke’
trajectcliënten in dienst te nemen. Het gaat hier om trajectcliënten met kenmerken
die hen als ‘zwak’ labelen: vrouwelijk geslacht, ouder dan 50 jaar, langer dan 5 jaar
werkloos, geen opleiding of een niet-Europese achtergrond. De contacthypothese
wordt bevestigd voor de algemene cliëntkenmerken. Wat betreft de specifiek/indi-
viduele kenmerken heeft contact een matig positief effect. Nadere analyses tonen dat
meer contact samenhangt met een minder sterke afwijzing van cliënten met persoon-
lijke problemen. Echter, dit geldt niet voor cliënten met een alcohol- of drugspro-
bleem en cliënten zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij blijven afgewezen.
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FIGUUR 3: ACCEPTATIE VAN TRAJECTCLIENTEN OP BASIS VAN VIJF ALGEMENE KENMERKEN

Een score van 3,0 op de Y-as betekent geen positieve of negatieve acceptatie. Een score groter dan 3,0 betekent
een hogere bereidheid tot indienstname, en een score lager dan 3,0 betekent een negatieve bereidheid tot indienst-
name. Maximumscore (hoogste bereidheid) is 5,0. Minimumscore (laagste bereidheid) is 1,0. (N = 206). Wederzijds
contact: werkgever en trajectorganisatie hebben elk het initiatief tot contact met elkaar genomen. Geen of eenzijdig
contact: geen van de partijen heeft contact opgenomen of het contact was slechts van een partij.

De werkgevers is vervolgens gevraagd hoe zij het contact met trajectbegeleider en
trajectorganisatie waarderen. Als meting van waardering is genomen de mate waarin
de werkgever naar eigen zeggen invloed in dit contact kan uitoefenen en de mate
waarin de werkgever vertrouwen in de gesprekpartner heeft. Naarmate de werkgever
de trajectbegeleidingsdienst en de trajectbegeleider hoger waardeert, blijkt de
werkgever eerder geneigd om cliënten met ‘zwakke’ algemene kenmerken in dienst
te nemen. Dit is ook het geval als de trajectbegeleidingsdienst door de werkgever
ervaren wordt als minder bureaucratisch, meer gericht op resultaten, meer gericht
op samenwerking, rekening houdt met de steeds veranderende omgeving en flexi-
bel met regels kan omgaan. 
De contactkwaliteit blijkt niet van invloed op de acceptatie van cliënten met zoge-
noemde cliëntgebonden problemen (analfabetisme/laaggeletterdheid, gebruik van
alcohol en drugs of het ontbreken van een woon- of verblijfplaats).
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4.2. ERVARING MET TRAJECTCLIENTEN
Vijfenzestig procent van de ondervraagde werkgevers uit ons onderzoek heeft geen
ervaring met personen uit de trajectbegeleiding. Zij hebben geen cliënten in dienst
of in dienst gehad. De reacties van deze werkgevers zijn vergeleken met de 35%
werkgevers die wel ervaring met trajectcliënten heeft. Werkgevers met ervaring
blijken over het algemeen eerder bereid om trajectcliënten in dienst te nemen dan
werkgevers zonder ervaring. Op de genoemde vijf algemene cliëntkenmerken blijkt
ervaring met trajectcliënten tot minder onderscheid te leiden.

Verder blijkt dat de werkgevers met ervaring met trajectcliënten betere kansen op
positieverbetering percipiëren voor de werkloze cliënten, dan werkgevers zonder
deze ervaring. Ervaring draagt ertoe bij dat de werkgever ook meer kansen voor de
cliënt percipieert en daardoor eerder geneigd is de cliënt een plaats te geven in zijn
arbeidsorganisatie. Projecten rond jobcoaching sluiten daarop aan want deze zijn
gericht op het nauwer betrekken van de werkgevers bij de trajectwerking (Celis en
Clinet, 2005).

5. LOONKOSTENSUBSIDIERING

Wij hebben ons onderzoek beperkt tot de tussenkomst van de overheid in de
loonkostensubsidiëringen die zowel beperkt als onbeperkt in tijd kunnen zijn. In
het algemeen verwachten we dat loonsubsidiëringen een aanmoediging zijn voor de
werkgevers om trajectcliënten aan te werven. Uit ons onderzoek blijkt dat tweederde
deel van de ondervraagde werkgevers financiële compensatie wenst (70% van de
206 ondervraagde werkgevers). Degenen die een loonsubsidie wensen, menen dat
deze subsidie minimaal 44,8% van de loonkosten dient te zijn (standaardafwijking is
24,8%). Dit is vermeld in tabel 1. Indien men deze subsidie krijgt, is men bereid een
werkloze trajectcliënt effectief aan te werven. In de productiesector is men bereid
om een lager percentage (36,7%) te accepteren dan in de andere sectoren.

TABEL 1: GEWENSTE LOONSUBSIDIE ALS PERCENTAGE VAN DE LOONKOSTEN WAARDOOR
WERKGEVER BEREID IS TRAJECTCLIENT IN DIENST TE NEMEN (N= 145)

Gemiddeld % van de loonkost Standaard deviatie
als subsidie

1 Productie 36,7% 14,4
2 Dienstverlening 49,4% 30,7
3 Andere sectoren 51,4% 25,7
Gemiddeld percentage 44,8 % 24,8
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De werkgever geeft het meest de voorkeur aan een vaste subsidie voor een objec-
tiveerbaar rendementsverlies (percentage per maand). Een eenmalige premie bij de
aanwerving van de trajectcliënt wordt het minst geprefereerd.

Er blijkt grosso modo geen verband tussen de algemene cliëntkenmerken en de
hoogte van de gewenste subsidiëring. Daarop is een uitzondering. Het blijkt dat de
bereidheid om ouderen dan 40 of 50 jaar op te nemen groter is, naarmate de loon-
subsidiering hoger is. Dus de werkgevers zijn eerder bereid om trajectcliënten die
ouder zijn dan 40 of 50 jaar in dienst te nemen mits een hogere loonsubsidiering.
Wat betreft de cliëntgebonden problemen zien we dat de werkgever de loonkosten-
compensatie niet in verband brengt met de mogelijke indienstname van trajectcliën-
ten die analfabetisch/laaggeletterd zijn, met alcohol- of drugsproblemen kampen of
geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Financiële compensatie werkt hier dus niet.

Het antwoord op onderzoeksvraag 4 luidt dat het merendeel van de werkgevers van een
loonsubsidiëring een positief effect verwacht op de aanwervingsbereidheid. De gewen-
ste hoogte van de subsidiëring wordt door de werkgever niet gekoppeld aan ken-
merken van cliënten, met uitzondering van de leeftijd van de cliënt. De subsidie dient
ruim 40% van de loonkosten te zijn, bij voorkeur in de vorm van een vaste subsidie.

6. BESPREKING

6.1. HET BELANG VAN COMMUNICATIE EN KENNIS VAN DE CULTUUR
In ons onderzoek komt steeds terug dat werkgevers die ervaring hebben met traject-
cliënten, in vergelijking met werkgevers zonder deze ervaring, minder onderscheid
maken en grotere acceptatie aan de dag leggen voor ‘zwakke’ cliënten. Contact op
zich blijkt reeds voldoende te zijn. Maar naarmate dit contact beter wordt
gewaardeerd, nemen ook de kansen toe op indienstname van cliënten met bepaalde
kenmerken (ouderen, vrouwen, lage opleiding, niet-Belgische herkomst, lange
werkloosheidsduur). Het feit dat het breekpunt qua werkloosheidsduur op twee jaar
ligt heeft mogelijk gevolgen voor de sluitende curatieve aanpak, in de zin dat met
name rond dit breekpunt het contact en communicatie met de werkgevers dient te
worden geïntensiveerd.
Overigens is de kwaliteit van contact niet van invloed op de acceptatie van cliënten
met zogenoemde cliëntgebonden problemen (analfabetisme/laaggeletterdheid,
gebruik van alcohol en drugs of het ontbreken van een woon- of verblijfplaats).

Het belang van contact en communicatie betekent dat trajectorganisaties/begelei-
ders goed zicht moeten hebben op de achtergrond en cultuur van de arbeidsorgani-
saties waarmee zij in contact treden. In zijn algemeenheid kan men zeggen dat een
beleid dat uitgaat van overleg en ontmoeting kan bijdragen tot cultuurverandering.
Het gaat hier om wat wel genoemd wordt de ‘kracht van netwerking’ (Beleidsplan
emancipatiezaken 2005-2010, p. 36).
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Ook contact met cliënten is belangrijk. Door dit contact kan blijken dat betrokke-
nen meer competenties hebben dan van tevoren was verondersteld. Pas in de arbeid
zelf kunnen (niet gecertificeerde) elders of eerder verworven competenties aan de
dag treden. Dit kan een aanwijzing zijn dat beïnvloeding van de organisatiecultuur
(Beleidsplan Emancipatiezaken 2005-2006, p. 18 e.v.) en zoeken naar certificering
van werkervaring zinvolle acties zijn. Uit onderzoek blijkt dat naarmate men meer
bekend is met etnische minderheden en meer ervaring heeft met het omgaan met
verschillende culturen, de negatieve beeldvorming afneemt (Monnikhof en Buis,
2002).

6.2. NATIONALITEIT, TAAL EN DIPLOMA’S ALS HINDERPALEN
Onze resultaten tonen dat herkomst uit een niet-Europees land nadelig kan werken.
In Vlaanderen hebben van de groep werkzoekenden met eenzelfde profiel, de EU-
burgers 6,6% meer kans om een job te vinden na het volgen van een traject, dan de
groep niet-EU-burgers. Dit verschil is niet te verklaren uit verschillen in opleiding,
leeftijd of werkloosheidsduur. Daarbij hebben allochtonen vaak een lagere scholing.
Voor allochtonen, asielzoekers en vluchtelingen kan een EVC-beleid om hun ervarin-
gen te certificeren dienstig zijn. Uit internationaal onderzoek blijkt dat België, in
vergelijking met andere landen, een sterk diplomagericht land is (Vanhoren et al.,
2003). De meerwaarde van EVC’s ligt bij het individu omdat zijn/haar tewerk-
stellingskansen en zelfvertrouwen worden verhoogd. Op het niveau van de arbeids-
markt ligt de meerwaarde van EVC’s op de ontwikkeling van een beter opleidings-
beleid en een betere mobiliteit, omdat EVC’s kunnen worden gehanteerd in functie
van de instroom op de arbeidsmarkt. Voor de maatschappij kan een EVC-beleid lei-
den tot een betere integratie en inburgering.

Wat betreft de taalscholing van allochtonen kan opgemerkt worden dat deze te
weinig ingebed is in de arbeidscontext waarin de taal wordt gebruikt. Taaleisen
zouden dus in functie van de job moeten staan. Daarnaast wordt taal vaak indirect
getest omdat de testen in het Nederlands zijn. De taalwetgeving kan een rem zijn
omdat deze wetgeving het diploma, het soort examen, het niveau en dergelijke
vastlegt. Het veranderen van de taalwetgeving vraagt echter een ingewikkelde poli-
tieke discussie.
Terwijl laaggeletterdheid bij allochtonen al lang gezien wordt als een beleids-
probleem, lijkt dat minder het geval te zijn bij de andere kansengroepen. De speci-
fiek/individuele problematiek van langdurige werkloosheid wordt mede veroorzaakt
door laaggeschooldheid. In Vlaanderen bestaat de problematiek van laaggeletterde
werklozen/werkzoekenden. Het zogenoemde ‘geletterdheidsrisico’ bij werkzoe-
kenden is in Vlaanderen, vergeleken met de andere Europese landen, vrij groot
(Vanhoren et al., 2003). 

Hoe lager de opleiding, hoe minder de werkgever geneigd is de betreffende cliënt te
accepteren. In de dienstverlenende sector is er nog wel enige geneigdheid om tra-
jectcliënten zonder enig diploma of met alleen lager onderwijs aan te nemen. Deze
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geneigdheid is duidelijk minder in de productiesector. Als selectiecriterium geldt
vrijwel overal het behaalde diploma in het formele onderwijs.

Vlaanderen is diplomagericht. De kenniseconomie relativeert echter de absolute en
levenslange waarde van diploma’s. De nadruk verschuift van de diplomawaarde naar
competenties die iemand verwerft gedurende de loopbaan, het zogenoemde levens-
lang leren. De beste leerschool is immers het leven en het werken zelf. Vele
werkzoekenden hebben vroegtijdig de school verlaten, maar in hun werkzaam
leven bepaalde competenties verworven. Zij hebben elders verworven competen-
ties (EVC’s). Een gericht EVC-beleid geeft ook hen meer kansen. Het actieplan van
de Vlaamse regering ‘Een leven lang leren in goede banen’ (2000) heeft geleid tot
een beleidsmodel-EVC in Vlaanderen. De doelstellingen daarvan zijn het verhogen
van de inzetbaarheid van personen op de arbeidsmarkt. Een onderdeel daarvan is
het formeel toekennen van een civiel effect aan competenties die men eerder of
elders heeft opgedaan (Vanhoren, 2002; Vanhoren, et al., 2003). Daardoor kan men
iets doen aan het ‘diplomafetisjisme’ (Pelssers, 2006) dat dominerend is in het aan-
namebeleid, zoals ook blijkt uit ons onderzoek.

6.3. OUDEREN EN LOONSUBSIDIERING
Oudere werklozen (ouder dan 50 jaar) worden afgewezen, hoewel hun afwijzing
minder pregnant is dan bij cliënten met de eerder genoemde specifiek-individuele
problematiek. Het omslagpunt ligt al bij een leeftijd van 40 jaar. Vanaf die leeftijd
wordt het steeds moeilijker voor een werkloze om door de selectietrechter te geraken.
Uit Nederlands onderzoek (LISV, 2001) blijkt dat de kans van werklozen ouder
dan 55 jaar de helft kleiner is dan die van werklozen uit de leeftijdscategorie van 35-
45 jaar. De tewerkstellingsgraad van de 50-plussers in Vlaanderen bedraagt ongeveer
44%, tegenover een Europees gemiddelde van ongeveer 52%. In het kader van het
Vlaams meerbanenplan is mede daarom recentelijk een ‘Tewerkstellingspremie 50+’
ingevoerd (1 april 2006) die hierop aansluit, te meer omdat blijkt dat een relatief
gering aantal personen ouder dan 50 jaar werkt met een loonkostensubsidie (Vlaams
Parlement, zitting 2001-2002, no. 14). Deze subsidie is gericht op de inschakeling
van niet-werkende werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar, loopt vier kwartalen
terwijl de werknemer minimaal vijf kwartalen in dienst moet blijven. Afhankelijk
van de hoogte van het brutoloon kan deze premie variëren van 20% tot 50% van het
brutoloon. De premie wordt door de VDAB aan de werkgever uitbetaald (VLAO,
2006). Reeds eerder waren er mogelijkheden binnen het kader van de invoegbedrijven
waar werkgevers bij de oprichting van een invoegbedrijf of invoegafdeling
loonkostensubsidies konden krijgen bij het aanwerven van personen uit kansen-
groepen (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2002).

Deze 50+ subsidiëring kent een eigen problematiek omdat de premies mogelijk ten
koste gaan van andere kansengroepen als jongeren, allochtonen en cliënten met een
handicap. Uiteraard mogen geen werknemers worden ontslagen om ze te vervangen
door een premiegerechtigde 50-plusser. Speciale arbeidsvoorwaarden voor ouderen
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zouden eveneens kunnen helpen. Het tijdskrediet van de privésector (CAO 77 bis)
was zeker een aanzet in die richting. De Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling
(CGB) heeft (april 2006) aangegeven soepel te zullen omgaan met speciale arbeids-
voorwaarden voor ouderen (bijvoorbeeld extra vrije dagen). Tot nu toe wees deze
commissie, die erop toeziet of mensen wel dezelfde behandeling krijgen, extra vrije
dagen voor oudere werknemers af als het niet om fysiek zwaar werk ging (PZ-sig-
naal, 2006). Uiteraard kan ook gedacht worden aan sensibiliseringscampagnes om
de economische productiviteit en arbeidsmarktwaarde van ervaren werknemers te
benadrukken om zo de mogelijke vooroordelen in verband met leeftijd en het ouder
worden te ontkrachten.
Loonkostensubsidiëring kan dus werken, want het blijkt dat die werkgevers die oude-
ren accepteren, ook deze subsidie wensen. Loonsubsidiëring wordt door een niet
onbelangrijk deel (70%) van de werkgevers gewenst. Men geeft de voorkeur aan een
subsidiëring die ruim 40% van de loonkosten omvat. De bereidheid om ouderen dan
40 of 50 jaar op te nemen is groter, naarmate de loonsubsidiëring hoger is.

Geen verband is er tussen de gewenste loonsubsidiëring en de mogelijke acceptatie
van cliënten met andere kenmerken (algemene en specifiek-individuele). Kennelijk
compenseert de loonkostensubsidiering voor leeftijd maar motiveert zij werkgevers
niet om cliënten met andere kenmerken aan te nemen. Ook het instrument
invoegbedrijven en de mogelijkheid van bestaande bedrijven om een invoegafdeling
op te starten, maken het mogelijk om kansengroepen beter te integreren. Zowel
invoegbedrijven als invoegafdelingen kunnen een beroep doen op degressieve loon-
subsidies bij de aanwerving van kansengroepen om deze te integreren in het nor-
male economisch circuit.

6.4. GESLACHT: MEER GELIJKE BEHANDELING
Er wordt in ons onderzoek geen onderscheid gevonden naar geslacht. Ons onder-
zoek levert mogelijke aanwijzingen dat de ideologie van gelijkheid en gelijke behan-
deling prominenter is geworden waar het gaat om het selecteren van personeel.
Daarop wijst ook onderzoek dat in Nederland verricht is (Monster et al., 2002). De
ideologie van gelijkheid en gelijke behandeling lijkt daarmee winst te hebben
geboekt. Dat vrouwen blijkbaar evenveel kans maken dan mannen, hoeft niet te
betekenen dat zij niet langer een ‘kansengroep’ zouden moeten zijn en het beleid
terzake zou kunnen worden afgeschaft. In de praktijk blijken mannen meer kans te
maken dan vrouwen. Dat kan te maken hebben met onder meer een verschil in
opleiding en met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook kunnen
vrouwen andere loopbaan- en levenskeuzen maken dan mannen, bijvoorbeeld door
te kiezen voor de zorg voor kinderen, voor minder ambitieuze loopbaantrajecten of
voor banen die in deeltijd worden verricht. Ook kan de wijze van selecteren een rol
spelen, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde selectietests (Pelssers, 2006).
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6.5. ERNSTIGE CLIENTGEBONDEN PROBLEMEN EN ZORG
Als we het selectieproces zien als een trechter, dan worden vrijwel meteen cliënten
met specifiek-individuele problemen uitgezeefd. Loonkostensubsidies lijken niet te
helpen om op deze punten de kansen op indienstname te vergroten. Kennelijk zijn
voor specifiek-individuele belemmeringen geen goede arbeidsmarktinstrumenten
beschikbaar en is niet elke persoon bemiddelbaar. Daardoor komt de nadruk op
doorverwijzing naar arbeidsplaatsen in de sociale economie of naar gespecialiseerde
hulpverlening.
Bij deze cliënten speelt steeds de vraag welke moeite er gedaan moet worden om ze
in het arbeidsproces in te schakelen. Met name de alcohol- en drugsproblematiek
kan als een taboe gekenschetst worden. Diverse publicaties bevestigen dat overmatig
gebruik van alcohol grote problemen kan veroorzaken op het werk (Walburg en
Van Dijk, 2000). Werknemers met een alcohol- of drugsprobleem hebben vaker een
lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en leveren werk af van mindere
kwaliteit. Ook kan het leiden tot een verslechtering van de werksfeer en de vei-
ligheid van de collega’s in gevaar brengen (Spijkerman en van den Ameele, 2002).
De vraag dringt zich des te sterker op omdat extra aandacht voor deze zwakste
cliënten ten koste gaat van de groep die minder zwak is. De stelling dat iedere
cliënt, mits gepaste vorming en begeleiding, bemiddelbaar is (van den Berg et al.,
1996), lijkt gezien de bovenstaande resultaten niet altijd houdbaar. Geaccepteerd
moet worden dat door zware persoonlijke belemmeringen op korte termijn geen
arbeidsmarktinstrumenten te gebruiken zijn. De nadruk ligt op zorg.

Aan de andere kant kan het als onbemiddelbaar classificeren van cliënten stigmati-
serend werken en leiden tot een ‘self-fulfilling prophecy’. Het vrijstellen van cont-
role “omdat zij toch geen kans maken” lijkt ons gezien de mogelijke stigmatisering,
uitsluiting en het zichzelf versterkend effect niet voor de hand liggend. Daarom is
een regelmatige screening van belang (Van Regenmortel et al., 1990). De VDAB
voert een grondige screening uit om de specifieke problemen van deze groep vast
te leggen en initieert afspraken met welzijns- en gezondheidsorganisaties inzake
toeleiding en opvolging van deze cliënten.

__________
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BIJLAGEN

1. KENMERKEN ONDERZOCHTE GROEP
Het onderzoek werd verricht bij 206 werkgevers in de provincie Belgisch-Limburg.
Van de 206 bevraagde bedrijven hadden 133 werkgevers reeds trajectcliënten in
begeleiding of in dienst (65%). 73 werkgevers hadden geen ervaring met cliënten uit
trajectbegeleiding.
Van de 133 werkgevers gaven er 92 werkgevers aan van maximaal 3 jaar ervaring te
hebben en 41 werkgevers hadden meer dan 3 jaar ervaring met trajectbegeleiding.

1.1. Aantal werknemers in dienst
Omvang: 44 werkgevers gaven aan 1 tot 5 werknemers in dienst te hebben (21,5%),
27 werkgevers hadden 6 tot 10 werknemers in dienst (13,2%), 25 werkgevers had-
den 11 tot 20 werknemers in dienst (12,2%), 51 werkgevers hadden 21 tot 50
werknemers (24,9%), 21 werkgevers hadden 51 tot 100 werknemers (10,2%), 30
werkgevers hadden 101 tot 500 werknemers (14,6%) en 7 werkgevers telden meer
dan 500 werknemers in dienst (3,4%).

1.2. Sector en kernactiviteiten
Sector: 74 werkgevers gaven aan te behoren tot de profitsector (35,9%), 23
werkgevers tot de non-profitsector (11,2%), 29 werkgevers tot de overheid (14,1%),
32 werkgevers vormden een VZW of CVBA (15,5%), 37 werkgevers hadden een
eigen zaak (18%) en 11 werkgevers gaven een andere sector op (meestal een onder-
wijsinstelling, bvba’s, ...) (5,3%).
Kernactiviteiten: 75 werkgevers gaven op dat hun kernactiviteit productie was
(36,4%), 83 werkgevers vernoemden dienstverlening (40,3%) en 48 werkgevers
definieerden hun kernactiviteit als andere (23,3%), met name horeca, verkoop, af-
werkingsbedrijf, groenonderhoud. Van de 206 werkgevers hadden er 68 werkgevers
hun inkomsten uit productie, 72 uit dienstverlening, 40 uit andere kernactiviteiten
en 26 bedrijven gaven aan hun voornaamste inkomsten uit subsidies te halen.

2. ONDERZOEKSPROCEDURE

Ons uitgangspunt was om te zorgen dat werkgevers aan bod kwamen die reeds
langer of die juist nog geen ervaring hadden met cliënten uit trajectbegeleiding, en
dat er een brede associatie (herkenning) diende aanwezig te zijn met de diverse tra-
jectorganisaties (met name VDAB en de anderen). Verder dienden diverse sectoren
aangesproken te worden waaronder de profit en de non-profitsector, de overheid,
verenigingen zonder winstgevend doel (vzw’s) en eigen zaken. Uit het bestand van
bedrijven en instellingen werd op basis van de beschikbare gegevens een lijst
gemaakt van die organisaties die aan deze sectorkenmerken voldeden in verhouding
naar de aantallen in de verschillende sectoren. Per gemeente (44) in Belgisch-Lim-
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burg werden willekeurig deze organisaties telefonisch benaderd met het verzoek
mee te werken, tot er per gemeente twee geïnteresseerde organisaties waren. Ook
is rekening gehouden met 52 poortwachters die de vraag kregen om deze orga-
nisaties te contacteren uit hun directe omgeving waar men reeds trajectcliënten had
geplaatst. Deze aanpak garandeerde ons de aanwezigheid van de diverse traject-
organisaties (VDAB, OCMW, ATB, derden) in ons onderzoek.

2.1. Bekendheid met trajectorganisatie
78,6% van de ondervraagde werkgevers concludeerden dat ze een trajectbegeleider
konden associëren met de trajectorganisatie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling (VDAB), 47,1% voor de trajectorganisatie Openbaar Centrum voor Maatschap-
pelijk Welzijn (OCMW), 33% met de trajectorganisatie Arbeidstrajectbegeleidings-
dienst (ATB), 42,7% met de trajectorganisatie deeltijds onderwijs en 28,2% met de
trajectorganisatie van de derden (Route, Agora, ...).

3. ONDERZOEKSVARIABELEN

De vragenlijst bevatte uitspraken en schalen om na te gaan in welke mate en voor
welke cliënten uit trajectbegeleiding de werkgever een aanwervingsbereidheid
toont op basis van algemene- en individueel/specifieke kenmerken en onder welke
voorwaarden (subsidiëringscondities, trajectervaring) dit het geval is. De meeste vra-
gen waren van het Likert-type. De inhoud van de vragenlijst werd vooraf uitgetest
(Ramaekers, 2003).

3.1. Selectiecriteria
Voor het algemene gedeelte van het bereidheidsprofiel zijn de selectiecriteria leeftijd,
geslacht, werkloosheidsduur, opleiding en nationaliteit in de analyse betrokken.
Door middel van 20 items is nagegaan in welke mate de werkgever bereid is om een
werkloze cliënt uit de trajectbegeleiding in dienst te nemen die verschillen op basis
van de genoemde selectiecriteria (vijfpuntschaal Likerttype, de antwoordalter-
natieven lopen van ‘geheel niet bereid’ tot ‘geheel bereid’).
Wat de sterkte van de effecten betreft, hebben we bijvoorbeeld gevraagd om aan te
geven hoe sterk de bereidheid is om een trajectcliënt die geen enkel diploma heeft,
in dienst te nemen. Dezelfde vraag is opnieuw gesteld waar het gaat om een traject-
cliënt aan te nemen die enkel lager onderwijs heeft en dus meer heeft dan “geen
enkel diploma”. Deze vragen zijn 6 maal gesteld voor 6 opleidingsniveaus. Dit maakt
een vergelijking mogelijk voor de bereidheid om een cliënt aan te nemen, rekening
houdend met verschillen in opleidingsniveaus. Gelijkaardige vragen zijn gesteld
voor een trajectcliënt die jonger is dan 30 jaar, voor een cliënt in de leeftijdsgroep
30-40 jaar, enzovoorts, dus ook voor de volgende leeftijdklassen. Dus dat maakt een
vergelijking mogelijk van de mate van bereidheid voor verschillende leeftijdsklassen.
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Voor het specifiek/individuele gedeelte van het bereidheidsprofiel is dezelfde proce-
dure gehanteerd en werd door middel van elf items (vijfpuntschaal) gepeild naar de
bereidheid (geheel niet bereid tot geheel bereid) van de werkgever om een werk-
loze trajectant aan te werven als er zich cliëntgebonden problemen aftekenen. In de
elf items brengen we een classificatie aan in een aantal afzonderlijke probleem-
domeinen waarmee de werkgever geconfronteerd kan worden. Deze hebben
betrekking op problemen op het vlak van de werkgeversbereidheid als de cliënt niet
kan lezen of schrijven. Problemen als de cliënt een minder goede gezondheid heeft.
Verder is gevraagd naar de bereidheid als de cliënt alcohol of drugs gebruikt. Verder
naar de bereidheid als er problemen zijn op het vlak van het persoonlijkheid (uiter-
lijk, verlegen), financiën, relatie, opvang voor de kinderen, verplaatsingen naar het
werk, de vaste woon- of verblijfplaats.

3.2. Communicatie en contact
Nagegaan is of de werkgever ooit zelf een trajectbegeleidingsdienst heeft gecon-
tacteerd of ooit zelf is gecontacteerd. Verder is met behulp van acht items (vijf-
puntschaal) nagegaan in welke mate de werkgever van oordeel is dat hij invloed kan
uitoefenen op de trajectbegeleiding, voldoende op de hoogte wordt gesteld van
de mogelijkheden van trajectbegeleiding of hij/zij in de communicatie met de traject-
organisatie voldoende de eigen verwachtingen en ideeën kan uiten en uitleggen
wat de bedrijfscultuur vraagt. Ook is nagegaan in welke mate men vertrouwen heeft
in de wijze waarop de trajectbegeleider adviseert, wat deze begeleider kan bereiken
en wat de resultaten van de trajectbegeleiding zullen zijn. Ten slotte is nagegaan
met behulp van zes items (vijfpuntschaal) hoe de werkgever de trajectbegeleidings-
dienst en het optreden van de trajectbegeleider waardeert. Daarbij is gevraagd naar
de mate waarin de dienst ervaren wordt als bureaucratisch, gericht op resultaten,
gericht op samenwerking, rekening houdt met de steeds veranderende omgeving,
flexibel kan omgaan met regels.

3.3. Bereidheidsvoorwaarden (loonsubsidie)
Aan de werkgevers is gevraagd aan te geven hoeveel de loonsubsidie voor de eigen
arbeidsorganisatie minimaal moet bedragen om een werkloze trajectclient effectief
aan te werven, uitgedrukt in een percentage van de loonkosten.

4. ANALYSES

Analyses zijn uitgevoerd door het toetsen van de verschillen tussen gemiddelden.
Daarbij is gebruik gemaakt van multivariate variantieanalyses. Bij het analyseren van
het algemene bereidheidsprofiel zijn de selectiecriteria leeftijd, geslacht, werk-
loosheidsduur, opleiding en nationaliteit tegelijk in de analyse betrokken (manova).
Bij de analyses van een criterium is gecontroleerd voor de andere criteria. Bij het
analyseren van het specifiek/individuele gedeelte van het bereidheidsprofiel zijn de
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cliëntgebonden problemen tegelijk in de analyse betrokken (manova). Waar schalen wer-
den gebuikt, is nagegaan of deze voldoende intern consistent waren (Cronbachs alpha).

__________
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ABSTRACTS

“De procedure in het sociaal strafrecht, een procedure als geen andere”
door Henri Vanderlinden

Zoals in iedere rechtstak is, ook in het sociaal strafrecht, het procedurerecht het
sluitstuk inzake de toepasbaarheid van de materiele rechtsregels. Dit gegeven was
de Commissie voor de Hervorming van het Sociaal Strafrecht niet onbekend. In het
kader van de werkzaamheden werd dan ook uitgebreid aandacht besteed aan dit
aspect. 
De diverse aandachtspunten passeerden de revue. Zo werd onder andere gedacht
aan een functioneel vorderingsrecht van de magistraten van het Openbaar Ministe-
rie en de onderzoeksrechters ten aanzien van de inspectiediensten. De bevoegdhe-
den van de inspecteurs in het kader van de uitoefening van hun controletaken wer-
den aan een grondig onderzoek onderworpen en nieuwe regels zagen het licht. Men
voorzag voor het eerst rechtsmiddelen tegen de maatregelen van de inspecteurs.
Verder werd de nodige aandacht besteed aan de rechten van de verhoorden in de
administratieve fase. Hiervoor creëerde men een aangepaste versie van de desbe-
treffende bepalingen van de wet Franchimont. Het is duidelijk dat de activiteiten op
het vlak van de procedure zeer omvangrijk waren. De tekst van de uiteenzetting
beslaat slechts een miniem deel van het geheel van de werkzaamheden.

“The social criminal law procedure, a procedure like no other”
by Henri Vanderlinden

In social criminal law, as in every branch of law, procedural law is the keystone as
regards the applicability of the material rules of law. The Committee for the Reform
of Social Criminal Law was aware of this fact. In the framework of its activities, the
committee paid a lot of attention to this aspect. Various points for attention were
examined. They included a functional claim right for the magistrates of the Public
Prosecutor’s Office and the examining magistrates with regard to the inspection serv-
ices. The competences of the inspectors in the framework of the execution of their
control task were thoroughly examined and new rules were established. For the
first time ever statutory remedies were put in place against the inspectors’ meas-
ures. The necessary attention was also paid to the rights of the persons interroga-
ted during the administrative phase. To this end an adapted version of the applica-
ble provisions of the Franchimont law was created. It is clear that the activities with
regard to the procedure were quite comprehensive. The text of the article only
covers a minimal part of all the activities.

*
*     *
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“Het sociaal strafrecht: eindelijk leesbaar en coherent”
door Marie Debauche

Het Wetboek van sociaal strafrecht bevat de bepalingen inzake de preventie van
inbreuken tegen het sociaal strafrecht; het is een uitvoerige inventaris van de straf-
baarstellingen op het vlak van sociaal strafrecht, de strafmaatregelen en de admini-
stratieve geldboetes; het voert de voor dit onderwerp kenmerkende regels voor de
strafprocedure in, waaronder ook de procedure van de administratieve geldboetes.
Dit Wetboek is een leesbare, coherente en volledige tekst, die tot doel heeft de juri-
dische veiligheid voor de justitiabelen te verbeteren en de rechtsbeoefenaars te hel-
pen bij de toepassing van de normen ervan. Het Wetboek van sociaal strafrecht
brengt de inbreuken onder in drie niveaus van ernst, waarmee drie sanctieniveaus
overeenstemmen. Het belang dat door de strafbaarstelling wordt beschermd,
bepaalt de ernst van de inbreuk. In dit systeem wordt aan de administratieve geld-
boetes een belangrijkere plaats toegekend. Deze boetes kunnen dus alle inbreuken
van sociaal strafrecht bestraffen, met inbegrip van de aanklachten op het vlak van
sociale zekerheid. De administratieve geldboete is een middel om de inbreuken op
het sociaal strafrecht te depenaliseren. Kleine inbreuken worden immers alleen met
een administratieve geldboete bestraft. Bovendien is deze boete de voornaamste
straf in het Wetboek van sociaal strafrecht. Ze bestraft matig ernstige en ernstige
inbreuken. Het Wetboek behoudt de gevangenisstraf voor voor ernstige inbreuken,
waardoor het een duidelijk onderscheid maakt tussen deze en de andere inbreuken.
Tot slot varieert het Wetboek ook de sancties, teneinde de rechter de mogelijkheid
te geven om de straf zo goed mogelijk op de gepleegde feiten af te stemmen.

“Social criminal law: legible and coherent at last”
by Marie Debauche

The social criminal code includes all enactments with regard to the prevention of
infractions of social criminal law. It comprises an exhaustive inventory of all social
criminal law incriminations, as well as all penal sanctions and administrative fines. It
establishes the particular penal procedure rules and regulations for this subject mat-
ter, including the administrative fines procedure. This code is a legible, coherent
and complete text, which is aimed at improving legal security for persons subject to
trial and to assist practitioners in the applications of its norms. The social criminal
code categorises infractions according to three levels of gravity, which correspond
to three different sanction levels. The interest, protected by the incrimination, dic-
tates the gravity of the infraction. This system attaches more importance to adminis-
trative fines. They can thus sanction all the infractions of social criminal law, includ-
ing incriminations with regard to social security. The administrative fine is a depe-
nalisation tool for all infractions with regard to social criminal law. Light infractions
will only be sanctioned with an administrative fine. The fine is also the main penalty
in the social criminal code. It sanctions infractions of average severity and grave
infractions. The code reserves imprisonment as a penalty for all grave infractions,
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thus marking the difference between such infractions and other infractions. Finally,
the code diversifies sanctions in order to enable the judge to better adapt the penal-
ty to the deeds.

*
*     *

“Sociale zekerheid quo vadis? Interviews met CEO’s van sociale zekerheid in 15
West-Europese landen”
door Danny Pieters en Paul Schoukens

Dit artikel geeft de trends weer die naar voor kwamen in de interviews, afgenomen
van zo een zeventig CEO’s van socialezekerheidsadministraties in 15 West-Europese
landen. Daarbij werd hen gevraagd hoe ze de toekomst van de sociale zekerheid
zagen. Uit het geheel van de interviews selecteerden de auteurs een twaalftal onder-
werpen die voor de toekomst van de sociale zekerheid een bijzondere aandacht ver-
dienen:
� het fundamentele geloof in de sociale zekerheid;
� de interactie tussen sociale zekerheid en democratie;
� de nood aan zekerheid én hervormen;
� de nood aan meer interactie en coördinatie tussen regelingen en tussen admini-

straties;
� de intergenerationele solidariteit;
� werken zonder socialezekerheidsbescherming;
� de impact van immigratie;
� het activeringsbeleid;
� vragen met betrekking tot de financiering en de privatisering;
� de nood het groeiend aantal klachten te beheren;
� de nood aan een interne herstructurering van de socialezekerheidsadministaties;
� de nationale sociale zekerheid in een grotere wereld.
Op elk van deze wordt nader ingegaan, waardoor een goed beeld ontstaat van de
domeinen waarop in een nabije toekomst best onderzoek wordt aangevat, wil het
socialezekerheidsonderzoek dienend zijn voor het oplossen van de problemen niet
van gisteren maar van morgen.

“Social security quo vadis? Interviews with the CEOs of social security in 15
Western European countries”
by Danny Pieters and Paul Schoukens

This article provides an overview of the trends that emerged from the interviews
with seventy CEOs of social security administrations in 15 Western European coun-
tries. They were asked to express their views on the future of social security. Out of
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these interviews, the authors have selected 12 subjects that deserve special atten-
tion in relation to the future of social security:
� the fundamental belief in social security;
� the interaction between social security and democracy;
� the need for security and reform;
� the need for more interaction and coordination between the schemes and

between the administrations;
� intergenerational solidarity;
� working without the protection of social security;
� the impact of immigration;
� the activation policy;
� questions with regard to financing and privatisation;
� the need to manage the growing number of complaints;
� the need for an internal restructuring of the social security administrations;
� national social security in a globalised world.
Each subject is covered in detail, and thus a fair idea is provided of the domains that
should be researched with priority in the near future, if research on social security
wants to contribute to solving tomorrow’s instead of yesterday’s problems.

*
*     *

“Het LIMOSA-project: grensoverschrijdende tewerkstelling vanuit vogelperspec-
tief”
door Karel Deridder, Bruno De Pauw en Benoît Van Braekel

Steeds meer buitenlandse firma’s en zelfstandigen ontplooien tijdelijke activiteiten
in België. Via de Europese beginselen van vrij verkeer en de rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie worden deze firma’s en personen met steeds minder hin-
dernissen en administratie geconfronteerd, wat een goede zaak is. Keerzijde van de
medaille is dat ook minder scrupuleuze spelers hiervan profiteren en concurrentie-
vervalsing en sociale dumping geen marginale fenomenen meer zijn. Deze bijdrage
bespreekt het Limosa-project in het algemeen en de meldingsplicht in het bijzonder:
de nationale en Europese context, de doelstellingen en de concrete uitwerking. De
meldingsplicht gaat via het weten wie er in België werkt, naar het doelgericht con-
troleren, inventariseren en, zo nodig, sanctioneren. Ook een korte blik vooruit naar
de volgende fasen van het project en zelfs naar toekomstperspectieven op wat lan-
gere termijn komen aan bod.
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“The LIMOSA project: cross-border employment from a bird’s-eye perspective”
by Karel Deridder, Bruno De Pauw and Benoît Van Braekel

More and more foreign companies and self-employed persons engage in temporary
activities in Belgium. Thanks to the European principles of free traffic and the juris-
diction of the European Court of Justice, these companies and individuals are con-
fronted with less and less obstacles and administrative obligations, which is a good
thing. The other side of the medal is that less scrupulous players also benefit from
this and that unfair competition and social dumping are no longer marginal phe-
nomenons. This contribution discusses the Limosa project in general and the notifi-
cation requirement in particular: the national and European context, the objectives
and the concrete elaboration. The notification requirement ranges from knowing
who works in Belgium, to targeted checks, inventory and sanctions. The article also
includes a brief perspective of the project’s next phases as well as longer-term per-
spectives.

*
*     *

“Wie betaalt supplementen in de Belgische gezondheidszorg?”
door Diana De Graeve, Ann Lecluyse, Erik Schokkaert, Tom Van Ourti en Carine Van
de Voorde

Ondanks de genomen beschermingsmaatregelen (bv. de maximumfactuur) zijn de
eigen betalingen voor gezondheidszorg van de patiënten gedurende de laatste jaren
gestegen. Deze eigen betalingen bestaan uit remgelden en supplementen. Dit artikel
onderzoekt de sociale gevolgen van deze evolutie: het analyseert de omvang van de
supplementen en vooral ook hun verdeling over de Belgische bevolking. De analy-
ses gebeuren op basis van de administratieve gegevens van de terugbetalingen bin-
nen de verplichte ziekteverzekering in 2003 voor een steekproef van 300.000 indivi-
duen. 
60% van de bevolking betaalt in 2003 geen supplementen; gemiddeld wordt er
‘slechts’ 60 EUR betaald. Anderzijds zijn er echter toch heel wat patiënten met zeer
hoge supplementen, die bovenop de te betalen remgelden komen. Zelfs rekening
houdend met de maximumfactuur, hebben zo’n 830.000 patiënten eigen betalingen
van meer dan 500 EUR. Een eenvoudige regressie-analyse toont dat er een U-vormig
verband is met de leeftijd, met een verhoging voor vrouwen in de leeftijd 25-35.
Verder zijn uitgaven groter voor patiënten in hun laatste levensjaar, invaliden,
gehandicapten, mensen met primaire arbeidsongeschiktheid en chronisch zieken.
Patiënten met voorkeurregeling blijken relatief goed beschermd. Daarenboven zijn
er grote provinciale verschillen: wanneer patiënten supplementen moeten betalen,
zijn deze significant hoger in Brussel, Waals-Brabant en Luik. 
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Meer gedetailleerde analyses bevestigen de relatieve kwetsbaarheid van chronisch
zieken (inclusief de psychiatrische patiënten). Verder blijkt dat een niet-verwaar-
loosbaar deel van de personen die in 2003 veel supplementen betalen, ook reeds
veel betaalden in 2002. Toekomstige beleidsmaatregelen zouden daarom rekening
moeten houden met de duur van hospitalisatie en met herhaalde supplementen. 

“Who pays supplements in the Belgian health care system?”
by Diana De Graeve, Ann Lecluyse, Erik Schokkaert, Tom Van Ourti and Carine Van
de Voorde

Despite the protective measures that have been taken (e.g. maximum billing),
patients’ own payments for health care have risen over the past years. These own
payments comprise the patient’s own contribution and supplemental payments.
This article investigates the social consequences of this evolution: it analyses the
size of these supplements as well as their distribution across the Belgian population.
The analyses were conducted on the basis of the administrative data regarding the
reimbursements under the mandatory insurance for health care in 2003, for a sam-
ple of 300,000 individuals.
Sixty percent of the population did not pay any supplement in 2003; on average
‘only’ 60 EUR is paid. On the other hand, there are quite a lot of patients who are
faced with very high supplements, on top of the patients’ own contributions. Even
when maximum billing is taken into account, 830,000 patients faced payments of
more than 500 EUR. A simple regression analysis shows a U-formed relationship
with age, with an increase for women in the 25-35 age category.
Expenses are also higher for patients in their last year of life, for invalids, for dis-
abled persons, for people with a primary incapacity for work and for the chronically
ill. Patients who benefit from the preferential system (disabled persons, etc.) seem
to be relatively well protected. Moreover the differences between the provinces are
considerable: when patients have to pay a supplement, this is significantly higher in
Brussels, Brabant-Wallon and Liège.
More detailed analyses confirm the relatively vulnerable position of the chronically
ill (including psychiatric patients). Moreover, a significant part of the population
that paid a supplement in 2003 also paid too much in 2002. Future policy measure
should thus take into account the duration of hospitalisation and recurrent supple-
ments.

*
*     *
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“Selectie van ‘zwakke’ trajectcliënten door werkgevers en de kwaliteit van het
contact met de trajectorganisatie”
door Jasper von Grumbkow, Eric Ramaekers en Jef Syroit

In het kader van het meerbanenplan ’Samen voor meer banen’ (16 januari 2006) is
het van belang om de sensibiliteit van de werkgevers te versterken om groepen die
het niet goed doen op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Het beleid beoogt
de instroom vanuit de arbeidsmarkt te bevorderen alsmede de diversiteit op de
werkvloer te verhogen. Onderzocht zijn de overwegingen van 206 werkgevers uit
Belgisch-Limburg om ‘zwakke’ trajectcliënten in dienst te nemen. In zijn algemeen-
heid blijkt dat werkgevers onderscheid maken naar leeftijd, werkloosheidsduur,
nationaliteit en opleiding, maar niet naar geslacht. Naarmate er meer en beter con-
tact is met de trajectorganisatie of trajectbegeleider/jobcoach wordt er minder
onderscheid gemaakt en is de werkgever eerder geneigd zwakke cliënten in dienst
te nemen. Cliënten met specifiek/individuele problematiek worden afgewezen
(alcohol of drugs, laaggeletterd, geen vast verblijf, slechte gezondheid, relationele
problemen). De kwaliteit van het contact met de trajectorganisatie of –begeleider
heeft hier geen invloed op. Loonkostensubsidiëring kan werkgevers motiveren om
oudere cliënten in dienst te nemen (cfr 50+ regeling), maar heeft geen effect op de
bereidheid tot indienstneming van cliënten met andere kenmerken. Deze resultaten
zijn besproken met verwijzing naar het diversiteitsbeleid, het EVC-beleid, het oude-
renbeleid (50+ regeling) en het beleid ten aanzien van laaggeletterdheid.

“Selection of ‘weak’ insertion programme clients by employers and the quality
of contacts with the organisation providing the insertion programme”
by Jasper von Grumbkow, Eric Ramaekers and Jef Syroit

In the framework of the job plan ‘Ensemble pour plus d’emplois / Samen voor meer
banen’ (‘Together for more jobs’ - 16 January 2006), it is important to strengthen
the employers’ sensibility in order to find job opportunities for groups that are not
performing well on the labour market. The policy is aimed at increasing the inflow
from the labour market and increasing diversity on the work floor. The study looks
into the considerations of 206 employers from Belgian Limburg for hiring ‘weak’
insertion programme clients. Generally speaking, it appears that the employers
make distinctions according to age, duration of unemployment, nationality and edu-
cation, but not according to sex. Depending on the degree and the quality of the
contacts with the organisation or assistant (job coach) providing the insertion pro-
gramme, the employer makes less of a distinction and is more inclined to hire weak
clients. Clients with a specific/individual problem are rejected (alcohol or drugs,
unskilled worker, no permanent residence, bad health, relational problems). The
quality of the contacts with the organisation or assistant providing the insertion pro-
gramme does not influence this. Wage cost subsidies can motivate employers to hire
older clients (see 50+ plan) but does not affect the employer’s willingness to hire
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clients with other characteristics. These results are discussed with reference to the
diversity policy, the policy regarding previously or elsewhere acquired compe-
tences, the senior citizens’ policy (50+ plan) and the illiteracy policy.

____________
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