
03 Samengevoegde vragen van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor de 

Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, over 

"het actieplan van de inspectiediensten ter bestrijding van sociale fraude" (nr. 17921) en 

mevrouw Sminate 

  

03.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, het 

actieplan van 2013 van de inspectiediensten die zich bezighouden met de strijd tegen de 

fiscale fraude geeft een overzicht van de prioriteiten van de verschillende inspectiediensten. 

Gelet op het beperkt aantal van 900 inspecteurs die op het terrein al het werk verrichten, zal 

een gerichte aanpak erg belangrijk zijn om het opzet te doen slagen. 

  

Ondanks de verhoogde samenwerking en de toegenomen gegevensuitwisseling tussen de 

verschillende inspectiediensten, neemt de druk op de inspectiediensten toe. Dat staat zo ook in 

het rapport. 

  

De dienst Toezicht op de Sociale Wetten geeft daarbij onomwonden te kennen dat zij, zonder 

een echte versterking van de dienst naast de eenvoudige vervanging van inspecteurs die de 

dienst verlaten, niet in staat zullen zijn om de verplichtingen op het vlak van informatie en 

controle na te komen. Ook de inspectiediensten van het RIZIV hebben nood aan een 

personeelstoename om hun acties in de strijd tegen zwartwerk en fictieve domicilie grondiger 

te kunnen voeren. Het RIZIV heeft daartoe een aanvraag tot verhoging van het 

personeelsbestand ingediend. 

  

Mijnheer de staatssecretaris, vindt u ook dat de taken voor de diensten van de sociale 

inspectie zijn toegenomen? 

  

Onderschrijft u de vraag naar extra inspecteurs voor de dienst toezicht op de sociale wetten en 

het RIZIV? Zult u een positief gevolg kunnen geven aan de aanvraag tot verhoging van het 

personeelsbestand ter bestrijding van de sociale fraude, door het RIZIV? 

  

Zal de betere communicatiedoorstroming en informatisering ook bijdragen tot een 

werklastvermindering bij de inspecties? Zo ja, op welke manier? Welke verbeteringen mogen 

wij verwachten en binnen welke termijn? 

  

03.02 Nadia Sminate (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag gaat over hetzelfde 

thema. Twee inspectiediensten, namelijk de dienst Toezicht op de Sociale Wetten en het 

RIZIV, vragen beide meer personeel. Er zijn twee manieren om daarmee om te gaan, ofwel 

blijft men investeren in meer personeel, ofwel zoekt men efficiëntiewinsten. Ik heb het 

voorbeeld gegeven van een inspecteur van de RVA die twee uitkeringsgerechtigden betrapt 

op zwartwerk, de ene ontvangt een werkloosheidsuitkering en de andere een ziekte-uitkering. 

De RVA-inspecteur kan natuurlijk alleen de werkloze verbaliseren. Tegen de andere persoon 

kan hij niets doen. Voor betrokkene moet het werk volledig opnieuw worden gedaan door een 

inspecteur van het RIZIV. Dat men dubbel werkt heeft, is volgens mij een van de problemen. 

  

Onderschrijft u de vragen van de twee inspectiediensten voor meer personeel? 

  

Hoe staat u tegenover een uitbreiding van de huidige bevoegdheidspakketten van de 

verschillende inspectiediensten? 

  



03.03 Staatssecretaris John Crombez: Mevrouw de voorzitter, dit is eigenlijk een dubbele 

discussie. Ik ben het niet eens met de analyse van de inspectiediensten. Veel diensten zeggen 

dat er een tekort aan personeel is om hun taken degelijk te kunnen uitvoeren. Ik ben het 

evenwel niet eens met die diensten dat de enige oplossing erin bestaat om bijkomend 

personeel aan te werven. Ik zal proberen uit te leggen wat ik hiermee bedoel.  

  

Wij hebben in de diensten waarvan sprake zowel in 2012 als in 2013 voorzien in bijkomende 

aanwervingen. In 2012 ging het in totaal om 54 personen. Hierover hebben wij het al gehad. 

Het gaat om de RSZ, de sociale inspectie en de FOD Werkgelegenheid. In 2013 gaat het om 

de RSZ, de sociale inspectie, de dienst maatschappelijke integratie, de RVA, het RSVZ en de 

WAZO. Er waren 100 bijkomende aanwerving. In totaal gaat het dus om 154 extra 

personeelsleden. 

  

Ter zake zijn er twee effecten. Er is ten eerste het effect van bijkomende aanwerving. Er is 

echter ook het algemeen lineair effect op de besparingen van de federale overheid en de 

ambtenarij, die ervoor zorgt dat er in het totaalkader geen bruto toename is van bijkomende 

aanwervingen. Dat wekt vragen op. Er worden bijkomende aanwervingen gedaan en de 

situatie verbetert, maar niet qua aantallen van de aanwervingen doordat er daarnaast lineaire 

besparingen zijn.  

  

Ik ben het niet eens met de analyse dat de oplossing bestaat uit het aanwerven van bijkomend 

personeel, omdat er daarnaast twee zaken moeten gebeuren. Er moet inderdaad soms extra 

personeel zijn. Dat is ook gebeurd. Daarnaast moet ook gezorgd worden voor een betere 

selectie en detectie. Dat betekent dat de inzet van personeel veel accurater moet gebeuren. Bij 

de SIOD hebben wij gemerkt dat door automatisering van de selectie het aantal 

gecontroleerde dossiers waar problemen werden vastgesteld, met 9 % is gestegen, en dit enkel 

door verbetering van de selectie van de dossiers die worden gecontroleerd.  

  

Als globaal gezien 100 personen worden ingezet die gerichter gaan controleren, betekent dat 

evenveel personeel die meer controles met resultaat opleveren. Dat leidt tot het volgende punt, 

namelijk een pijnpunt bij alle sociale administraties. Hoe meer controles met gevolgen, hoe 

meer administratieve verwerking. Trouwens, nadien stijgt ook het aantal dossiers dat voor de 

rechtbank komt. Dat is de meest cruciale vraag. Kan de verwerkingstijd van de administratie 

ingekort worden? Wij hebben een stuk van de discussie hierover gevoerd met betrekking tot 

het elektronisch proces-verbaal, waarbij gerekend kan worden op 10 tot 15 % inkorting van de 

verwerkingstijd door de elektronische verwering van de dossiers. Administraties zullen meer 

dergelijke voorstellen moeten doen om de verwerkingstijd in te korten. 

  

Er werden nog een aantal andere punten aangehaald.  

  

De vraag is maar in hoeverre de betrokken diensten erover nadenken of zij al hun taken 

voldoende kunnen uitvoeren. Er is een actieplan en er worden prioriteiten gesteld. Een aantal 

sectoren zal een hogere prioriteit krijgen dan andere. Wij hebben ook zo’n discussie gekend 

bij de BBI en niet alleen bij de sociale departementen, over hoe men personeel snel genoeg 

kan vervangen, want er is immers een aanzienlijke uitstroom in de komende jaren. Hoe zorgt 

men ervoor dat er voldoende kennis en ervaring in huis wordt gehouden; die kwestie vormt 

eigenlijk de basis van de onrust.  

  

De aanvragen voor aanwervingen die zijn ingediend door de inspectiediensten, zullen worden 

bekeken tijdens de begrotingscontrole. Zo gaat het altijd. Als de regering nieuwe vragen 



krijgt — het gaat immers niet om administraties die hun vragen specifiek naar mij moeten 

richten — dan zullen die tijdens de begrotingscontrole worden bekeken. Tijdens de voorbije 

controles hebben wij die discussie altijd gevoerd in een krimpend kader, niet in een 

uitbreidend kader. In die zin vormen de sociale administraties en de BBI daarop een beetje 

een uitzondering. Bij de laatste controle werd bijvoorbeeld beslist extra personeel aan te 

werven bij de RKW, omdat de regering maatregelen had genomen inzake fraudebestrijding bij 

kinderbijslaguitkeringen.  

  

Dat houdt ook in dat het beter is de maatregelen te nemen als deel van een totaalpakket van 

beslissingen om de procedures te vereenvoudigen en om een opbrengst te genereren. De 

13 miljoen die in 2013 in de begroting is opgenomen onder de bestrijding van fraude met de 

kinderbijslag, is een netto-opbrengst. Een stuk daarvan zit immers in een investering in 

informatica en personeel in de RKW. Zo hebben wij het al een paar keer gedaan.  

  

De nieuwe technologieën zullen wij zowel fiscaal als sociaal blijven ontwikkelen. De kruising 

van databanken en datamining is daar een elementair deel van. Bij de SIOD is dat eigenlijk al 

aanzienlijk ontwikkeld; de conceptfase is daar al lang voorbij en het is een deel van het 

systeem geworden. Bij de BBI wordt dat nu stilaan geïmplementeerd als deel van het systeem. 

Het is daarnaar dat ik verwees toen ik zei dat de dossiers waarin feiten worden vastgesteld op 

het terrein, aanzienlijk stijgen door de toepassing daarvan.  

  

In verband met de uitbreiding van de materiële bevoegdheid, heb ik niet de indruk dat dit echt 

noodzakelijk is, omdat artikel 67 van het sociaal strafwetboek uitdrukkelijk bepaalt dat de 

materiële vaststellingen gedaan in een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk met hun 

bewijskracht gebruikt kunnen worden door de sociaal inspecteurs van dezelfde dienst, van 

andere inspectiediensten of door ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van een 

andere wetgeving. Deze bepaling, die tegelijk de doelmatigheid en de doeltreffendheid beoogt 

van de verschillende inspectiediensten, laat toe nodeloos werk te vermijden en dus efficiënter 

te kunnen zijn in de strijd tegen de sociale fraude.  

  

03.04 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp dat u zegt dat wij, 

gelet op de beperkte middelen en in een periode waarin er op verschillende departementen 

bespaard moet worden, moeten nagaan hoe wij het huidig personeel efficiënter kunnen 

inzetten. Dat betekent ook dat de controleplaatsen goed geselecteerd moeten worden. Het is 

goed dat er niet blindweg gecontroleerd wordt, maar wel daar waar de risico’s misschien 

groter zijn. 

  

Daartegenover staat dat wij er ook voor moeten zorgen dat de pakkans groot genoeg blijft. 

Niet alleen daar waar het overduidelijk is, moet worden gecontroleerd. De bedrijven zouden 

anders weten in welke gevallen zij kans maken op controle, omdat er welbepaalde criteria 

worden gehanteerd om controleplaatsen aan te duiden. De pakkans moet groot genoeg blijven. 

  

Daarom denk ik dat wij blijvend moeten inzetten op voldoende personeel en middelen. 

Volgens mij kan dat door een combinatie van een efficiëntere aanpak met voldoende 

personeel, zowel voor de controles als voor de opvolging, de verwerking en het juridisch 

gevolg dat eraan gegeven wordt. 

  

Bovendien is het uiteraard belangrijk om ook communicatief het signaal te blijven geven. Een 

aantal goede voorbeelden van zaken die worden aangepakt, geeft een afschrikeffect op 



anderen die er ook aan denken of dat al hebben gedaan. Dat kan sensibiliserend werken op dat 

vlak. 

  

03.05 Nadia Sminate (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, het is positief dat u de 

verantwoordelijkheid mede bij de diensten en de administratie legt. Het is ook positief dat u 

vraagt naar voorstellen om de efficiëntie te verhogen. 

  

Anderzijds antwoordt u dat u het niet noodzakelijk acht de bevoegdheden uit te breiden. 

Immers, indien de bevoegdheden worden uitgebreid, staat niets nog een fusie van de 

inspectiediensten in de weg. U weet natuurlijk dat wij ter zake grondig van mening 

verschillen. 

  

Nochtans spreekt het door mij aangehaalde voorbeeld voor zich. Het maakt voldoende 

duidelijk dat er wel degelijk nood is aan een fusie.  

  

Ik kan maar blijven proberen. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


