
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over "de mogelijke misbruiken 
van onze sociale wetgeving door arbeidsmigratie uit EU-landen" (nr. 6241) 

11.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, tijdens zijn mercuriale heeft de 
procureur-generaal van Antwerpen uitvoerig ingespeeld op de mogelijkheden die onze sociale 
wetgeving biedt tot misbruiken inzake arbeidsmigratie naar ons land. Hij zegt dat de toestand 
dermate alarmerend is dat ons socialezekerheidssysteem op termijn dreigt te worden 
ondergraven. 

In de gemeenschappelijke commissie zijn wij reeds op zijn uitspraken ingegaan. Ik heb zelf in 
deze commissie al verschillende vragen gesteld over het creëren van nieuwe 
controlemogelijkheden. Zo is er de mogelijkheid het verblijfsrecht af te nemen, iets wat 
vooral tot de bevoegdheid van de heer Wathelet behoort. Het afnemen van het verblijfsrecht 
gebeurt bijvoorbeeld wanneer wordt vastgesteld dat EU-onderdanen die in het kader van het 
vrije verkeer van werknemers naar België komen niet aan de criteria voldoen. Het is echter 
duidelijk dat om misbruiken tegen te gaan er zich nog meer wijzigingen aan de sociale 
wetgeving opdringen. 

 Ik kom tot mijn vragen over uw bevoegdheden, mevrouw de minister. 

 Hoeveel controles worden er jaarlijks uitgevoerd naar misbruiken inzake de sociale 
wetgeving door vreemde arbeiders, zowel EU-onderdanen als niet–EU-onderdanen? Hoe 
gebeurt die controle? 

 Hoeveel sancties zijn er genomen naar aanleiding van zulke misbruiken? Wordt bij 
vaststelling van een misbruik automatisch contact opgenomen, bijvoorbeeld door de Sociale 
Inspectie, met DVZ, zodat DVZ het nodige kan doen om de verblijfsvergunning in te trekken 
van EU-onderdanen? 

 In Europa loopt een onderzoek naar de bescherming van werknemers inzake 
onderaannemingsprocessen. Is België daarbij betrokken? 

 Last but not least, wat is de stand van zaken omtrent de hoofdelijke aansprakelijkheid? Welke 
maatregelen zullen ter zake op korte termijn in de bouwsector worden genomen? Deze vraag 
heb ik eind september ingediend, maar zij sluit nog nauw aan bij de actualiteit. Gisteren nog 
gaf Jozef De Witte van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 
kritiek op het beleid en op de werkgevers omdat er nog steeds geen regeling is voor de 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat is nochtans de enige manier om sluitend op te treden tegen 
misbruiken. Wij kunnen niet aanvaarden dat de aansprakelijkheid beperkt wordt tot één fase, 
tussen aannemer en onderaannemer. Heel de keten moet worden geviseerd om de echte 
misbruiken – gaande tot mensenhandel, hongerlonen, enzovoort – aan te pakken. 

 Jozef De Witte heeft deels gelijk. Wij hadden ons voorgenomen om vanaf de toetreding van 
nieuwe EU-lidstaten de hoofdelijke aansprakelijkheid in te voeren. Landen als Roemenië en 
Bulgarije zouden pas dan toetreden. Die hoofdelijke aansprakelijkheid is er niet gekomen. Dat 
betreur ik, zeker nu ik vaststel dat de sociale partners zelf al een eerste stap zetten. Die heeft 
betrekking op de bouwsector. 

  



Wat gebeurt er op korte termijn in de bouwsector? Wat zal er gebeuren in de andere sectoren? 

Het is nodig om dat probleem dringend aan te pakken. Ik verwijs naar mijn wetsvoorstel ter 
zake, want het moet de ketenaansprakelijkheid regelen. 

 11.02 Minister Joëlle Milquet: De door de federale arbeidsinspectiediensten uitgevoerde 
controles worden niet specifiek geregeld door de wet van 30 april 1990 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Elke controle kan leiden tot de vaststelling van 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het is daarom niet mogelijk om een juist en 
volledig antwoord te geven op uw eerste vraag.  

 Ik kan u wel de cijfers overhandigen van het door alle arbeidsinspectiediensten, zowel de 
federale als de gewestelijke, aantal vastgestelde inbreuken op de wet van 1990 gedurende de 
laatste vier jaar. Deze statistiek geeft ook een overzicht van de administratieve en 
strafrechtelijke sancties die op basis van deze processen-verbaal werden genomen. Voor de 
volledigheid voeg ik eraan toe dat de federale arbeidsinspectie geen controles uitvoert inzake 
OCMW-uitkeringen omdat ze in deze niet over de nodige gegevens beschikt. In principe 
contacteert de sociale inspecteur de politie wanneer hij een buitenlandse werknemer aantreft 
die niet over een verblijfsvergunning of over een arbeidskaart beschikt. De politie neemt dan 
contact op met de DVZ. Wanneer de DVZ wordt gecontacteerd naar aanleiding van 
vastgesteld misbruik, dan gaat hij effectief over tot de intrekking van de verblijfsvergunning. 
Of de contactname automatisch gebeurt kan de DVZ uiteraard niet vaststellen. België werd 
blijkbaar niet betrokken bij het onderzoek naar de bescherming van de rechten van 
werknemers in het kader van de onderhandelingen. 

 Zoals u weet pleit ik al lang voor een regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Op het 
vlak van sociale schulden bij de RSZ en de fiscale schulden is dat al lang geregeld, maar op 
vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden nog niet. Dit ontwerp werd vorige vrijdag door de 
Ministerraad goedgekeurd en is voor advies aan de Raad van State bezorgd. Het wordt 
binnenkort in de Kamer ingediend.  

Dat is een kwestie van weken. Waarschijnlijk zal met een amendement een wijziging aan het 
huidig wetsontwerp worden aangebracht. Op die manier kunnen we over dat amendement 
binnenkort stemmen. 

 11.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik kan kort zijn in mijn repliek. 

 Ik verkrijg graag van u de cijfers en de statistieken. Die hoeft u uiteraard niet allemaal voor te 
lezen. 

 Dat u zich niet specifiek richt op werven alleen om mensen van buitenlandse origine op te 
sporen, is evident. U weet echter dat mensen van buitenlandse origine vaak de zwakste 
schakel zijn, vaakst het slachtoffer zijn van dergelijke misbruiken. Het is dus interessant te 
weten – hopelijk kan ik dat ook in de cijfers ontwaren – hoeveel mensen van buitenlandse 
origine daarbij betrokken zijn. Als dat nog niet bekend is, dan hoop ik dat u er in de toekomst 
werk van kunt maken om die cijfers op te delen in mensen van Belgische origine, dus van 
hier, en mensen die pas recent in ons land verblijven of misschien zelfs mensen zonder 
papieren die tewerkgesteld worden. Die laatsten zijn er ook: mensen die volledig in het zwart 
tewerkgesteld worden en die hier illegaal zijn. 



Ik ben blij te vernemen, hoewel het voor een stuk via een omweg gaat, dat wanneer men op 
basis van controles merkt dat de papieren niet in orde zijn, dit wordt doorgegeven aan de 
politie en dat de politie contact opneemt met de DVZ. 

 In verband met de koppeling aan het OCMW en de OCMW-steun, zegt u dat er geen toegang 
toe is. Ondertussen weet ik dat staatssecretaris Carl Devlies ermee bezig is om effectief ook 
bij misbruiken toch contacten te kunnen leggen met het OCMW. Hopelijk kan dat in de 
toekomst niet alleen vastgesteld worden voor mensen die dat doen in het kader van hun 
zelfstandige activiteit, maar kan het eventueel ook uitgebreid worden naar mensen die 
tewerkgesteld worden. 

Tot slot, ik ben blij dat eindelijk, na een heel lange periode – dit heeft weken geduurd –, de 
knoop is doorgehakt over het voorstel van hoofdelijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Ik 
ben heel blij dat het vorige vrijdag op de Ministerraad is goedgekeurd en nu naar de Raad van 
State is gestuurd, zodat wij het binnenkort kunnen goedkeuren. Ik hoop dat wij daarmee een 
eerste stap kunnen zetten. Dat is een regeling voor de bouw en dat is goed, want daarmee 
regelen we alvast de loon- en de arbeidsvoorwaarden. Ik hoop dan ook dat dit nadien 
uitgebreid kan worden naar de andere sectoren en dat ook alle andere aspecten van de 
wetgeving daarin kunnen volgen. 

 Ik zal dit uiteraard verder opvolgen. 

 Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

  

 

 

 


