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Laga Newsflash
SIOD-Actieplan sociale fraudebestrijding
2019: Sociale flitscontroles en
sectorspecifieke controles

De strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping
blijft ook in 2019 een prioriteit voor de federale
regering. De SIOD (Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst) heeft zijn Actieplan ‘sociale
fraudebestrijding’ voor het jaar 2019 bekendgemaakt.
Het Actieplan is tot stand gekomen in overleg met de sociale
inspectiediensten, arbeidsauditeurs, politie, sociale partners en
de regering. Het omvat 67 concrete acties op nationaal en
internationaal vlak die samen moeten zorgen voor een
versterkte en meer gecoördineerde aanpak van sociale fraude
en sociale dumping.
In 2018 werd gefocust op de grote sociale dumping dossiers in
de bouw- en transportsector, de problematiek van sociale
fraude en criminaliteit in de grootsteden alsook
uitkeringsfraude. De opbrengsten van de geleverde
inspanningen in 2018 worden geraamd op 275 miljoen euro.

Prioriteiten 2019

De prioriteiten voor 2019 liggen voornamelijk bij het opsporen
van internationale sociale dumping, de verdere uniformisering
en digitalisering van de sociale inspectiediensten alsook het
grootstedenbeleid.
In de strijd tegen internationale sociale dumping zijn zowel
onaangekondigde als aangekondigde controles op de
werkvloer door de inspectiediensten een belangrijk middel.

De SIOD bakende in haar strategisch beleid specifiek een
groep risicosectoren af waarbinnen ze extra aandacht geeft
aan controles op de werkvloer.

Sociale flitscontroles
In het kader van het Actieplan werd besloten om wederom
sociale flitscontroles te organiseren binnen bepaalde
risicosectoren.
Deze sociale flitscontroles zijn vooraf aangekondigde sociale
controles binnen een specifieke risicosector, uitgevoerd door
de verschillende inspectiediensten en hebben voornamelijk een
informatief en preventief karakter. Dit belet echter niet dat de
inspectiediensten, waar nodig, repressief zullen optreden.
De controledata en geviseerde risicosectoren werden reeds op
de website van de SIOD gepubliceerd. Tevens stelt de SIOD
een checklist ter beschikking zodat de werkgever kan nagaan
wat er gecontroleerd kan worden tijdens een sociale controle .
Uiteraard staat het de inspectiediensten vrij om zich alle
documenten te laten voorleggen die noodzakelijk zijn voor het
onderzoek.
In 2019 staan volgende sociale flitscontroles op de planning:







Schoonmaaksector: 25 januari 2019
Elektriciteit en bouwsector: 21 maart 2019
Taxi- en vervoerssector: 17 mei 2019
Horeca: 6 juli 2019
Land- en tuinbouwsector: 24 september 2019
Carwashsector: 22 november 2019

Onaangekondigde controles
Naast de sociale flitscontroles zullen er in 2019 eveneens
10.000 onaangekondigde sociale controles plaatsvinden binnen
de groep van risicosectoren.
Het minimale aantal vooropgestelde controles per sector in het
kader van SIOD-acties op nationaal vlak zijn:
















Bouw: 2.000
Elektriciteit: 400
Schoonmaak: 270
Horeca: 2.200
Goederenvervoer: 700
Vlees: 50
Taxi: 50
Verhuis: 40
Bewaking: 40
Land– en tuinbouw: 100
Carwash: 150
Metaal en technologie: 100
Begrafenis: 50
Doelgerichte sociale dumpingacties: 700
Controles grootsteden, inclusief mensenhandel (zijnde
Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik): 400
 Vrij in te vullen (inclusief sociale flitscontroles): 2.750

Samenwerking tussen de verschillende
inspectiediensten
Deze aangekondigde en onaangekondigde controles worden
uitgevoerd door de traditionele sociale inspectiediensten (RSZ,
RSVZ, TSW, RVA, RIZIV) samen met bepaalde federale
overheidsdiensten zoals de Economische Inspectie, FOD
Mobiliteit, FOD Binnenlandse Zaken en FOD Financiën (BBI en
Douane), ondersteund door politie en justitie.
Deze samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten
kadert eveneens in het Actieplan. Zowel op internationaal als
nationaal vlak wordt er verder ingezet op samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen de verschillende
inspectiediensten. Zo wordt ‘semafoor’, een platform voor
gedigitaliseerde gegevensuitwisseling tussen de verschillende
inspectiediensten, verder uitgewerkt.
Hoe kan Laga u helpen?
Laga's Employment, Pensions & Benefits team kan u bijstaan
tijdens een sociale controle alsook preventief een sociale audit
uitvoeren om na te gaan of aan alle sociaalrechtelijke en
administratieve verplichtingen is voldaan.
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