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Onderwerp:

Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende
bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de
bijlage bij het besluit van 1 juli 2011

De heer Ph. De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, heeft bij brief van 21 december 2016 om het advies van de Nationale Arbeidsraad verzocht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli
2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij
het besluit van 1 juli 2011.

Daarin deelt de staatssecretaris mee dat het ontwerp de verwijzingen naar de
bevoegde inspectiediensten in verscheidene reglementaire teksten moet aanpassen aan de
nieuwe organisatie van de sociale inspectiediensten. Dat ontwerp van koninklijk besluit is
dus louter technisch van aard.

Die nieuwe organisatie van de sociale inspectiediensten kadert in het besluit
van de ministerraad van 10 november 2016 om het DG Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid over te hevelen naar de RSZ. Ze sluit aan bij het Plan tegen sociale dumping
van 22 april 2016 dat het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten bepaalt
overeenkomstig het regeerakkoord.

Op verslag van het Bureau heeft de Nationale Arbeidsraad op 24 januari 2017
het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

1.

De heer Ph. De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, heeft bij
brief van 21 december 2016 om het advies van de Nationale Arbeidsraad verzocht over
een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011
tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek
en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende
bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij
het besluit van 1 juli 2011.

Daarin deelt de staatssecretaris mee dat het ontwerp de verwijzingen naar de bevoegde inspectiediensten in verscheidene reglementaire teksten moet
aanpassen aan de nieuwe organisatie van de sociale inspectiediensten. Dat ontwerp
van koninklijk besluit is dus louter technisch van aard.

Die nieuwe organisatie van de sociale inspectiediensten kadert in
het besluit van de ministerraad van 10 november 2016 om het DG Sociale Inspectie van
de FOD Sociale Zekerheid over te hevelen naar de RSZ. Ze sluit aan bij het Plan tegen
sociale dumping van 22 april 2016 dat het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten bepaalt overeenkomstig het regeerakkoord.

2.

Via het informatief gemengd platform dat samen met de Centrale Raad voor het bedrijfsleven in zijn midden werd opgericht om de problematiek van de strijd tegen sociale en
fiscale fraude op te volgen, heeft de Raad met veel belangstelling kennisgenomen van
de hervorming van de sociale inspectiediensten.

De Raad is van oordeel dat performante sociale inspectiediensten
een belangrijke pijler zijn van het sociaal handhavingsbeleid waar de sociale partners
een belangrijke rol in te spelen hebben. In dat kader vraagt de Raad dan ook dat er een
regelmatige terugkoppeling plaatsvindt naar de beheersorganen van de betrokken instellingen, naar de algemene raad van de partners van de SIOD en naar het informatief platform sociale en fiscale fraude van de Raad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
omtrent de hervorming van de sociale inspectiediensten en in welke mate dit bijdraagt
tot een performantere bestrijding van sociale fraude en sociale dumping.

3.

De Raad heeft ook kennisgenomen van het positieve advies dat op 23 december 2016
door het beheerscomité van de RSZ werd uitgebracht over het voorgelegde ontwerp van
koninklijk besluit.
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Hij merkt op dat het beheerscomité zich in zijn advies ook heeft
uitgesproken over een ander ontwerp van koninklijk besluit. Dat laatste ontwerp, dat niet
aan de Raad werd voorgelegd, bevat wijzigingen aan het koninklijk besluit van 23 mei
2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en dat
de overheveling van ambtenaren van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid naar de RSZ tot doel heeft.

4.

Wat het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit betreft, stelt de Raad
vast dat de enige opmerking van het beheerscomité van de RSZ betrekking heeft op artikel 8 van het ontwerp.

Het comité stelt voor dat in dat artikel best wordt toegevoegd dat
naast de woorden “sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid” ook de woorden “Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu” worden vervangen door de woorden “algemene directie van de
inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid”.

Kaderend in het verlengde van dat advies keurt de Raad het ontwerp van koninklijk besluit in kwestie goed en stemt hij in met de opmerking van het beheerscomité van de RSZ over artikel 8.
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