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Alain de Muyser, adjunct‐secretaris‐generaal van de Benelux Unie
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INLEIDING

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie en op initiatief van Belgisch staatssecretaris voor
Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, keurden de Benelux-landen op 23 september 2015
een Benelux-Aanbeveling goed om samen de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en
gemeenschappelijke controles te organiseren. Deze Aanbeveling diende als basis voor een Beneluxconferentie, waar eveneens andere landen en regio’s aan deelnamen.
De bedoeling van deze conferentie was om van gedachten te wisselen over de rol van regionale
samenwerking in de ontwikkeling van een Europese strategie op het gebied van sociale dumping.
Daartoe was de focus gelegd op de best practices op het vlak van samenwerking in de Benelux, Frankrijk,
de Noordse landen en de Baltische staten.
De gezamenlijke brainstorming heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de directeuren-generaal en
hoge vertegenwoordigers uit deze verschillende landen. Dit heeft naar bepaalde voorstellen en
initiatieven kunnen leiden die werden doorgeleid naar de Europese Commissie.
Marianne Thyssen noemde dit Benelux-initiatief alvast een goed voorbeeld. “ Deze problematiek kan
enkel aangepakt worden als er over de grenzen heen wordt samengewerkt, als de betrokken diensten
ook samenwerken en dit is wat de Benelux doet met deze conferentie, het onderwerp verder verdiepen”
aldus de Eurocommissaris.
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PROGRAMMA

30 NOVEMBER 2015
Verwelkoming door Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie
Openingsspeech door Bart Tommelein, Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale
fraude
Overhandiging van de Benelux-Aanbeveling “sociale Fraude“ aan Marianne Thyssen, Europees
commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Keynote speech van Europees Commissaris Marianne Thyssen
RONDE TAFEL TUSSEN DIRECTEUREN-GENERAAL OVER DE STRIJD TEGEN DE
GRENSOVERSCHRIJDENDE SOCIALE FRAUDE (SOCIALE DUMPING, …)
BEST PRACTICES OP HET VLAK VAN SAMENWERKING OP EEN TRANSATIONAAL EN / OF
SUPRANATIONAAL NIVEAU

1 DECEMBER 2015
DE BENELUX-AANBEVELING ‘SOCIALE FRAUDE’: EEN VOORBEELD VOOR ANDERE EUROPESE
LIDSTATEN EN VOOR DE EUROPESE UNIE?
VOORSTELLEN EN INITIATIEVEN DIE OVERGEMAAKT KUNNEN WORDEN AAN DE EUROPESE
COMMISSIE
Afsluitende speeches
•
•
•
•

Jordi Curell, directeur, Europese Commissie
Bart Tommelein, Belgisch staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie
Prof. Yves Jorens, Universiteit Gent
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BENELUX-AANBEVELING “SOCIALE FRAUDE”

Tijdens de conferentie werd de Benelux-Aanbeveling ‘sociale fraude’ overhandigd aan Marianne Thyssen,
Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

v.l.n.r: Europees Commissaris M. Thyssen, Secretaris-Generaal van de Benelux Unie J. van Laarhoven,
Staatssecretaris B. Tommelein
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Verwelkoming door Jan Van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie
Beste mevrouw de Eurocommissaris,
Beste meneer de Staatssecretaris,
Beste dames,
Beste heren,
Graag heet ik u welkom bij de Benelux-conferentie, ter ere van de Benelux-aanbeveling sociale dumping, die
werd ondertekend op 23 september 2015. Het doel van deze conferentie is om, niet alleen met de Beneluxlanden, maar eveneens met Frankrijk, de Noordse landen en de Baltische staten, kennis en ervaringen te delen
over de regionale samenwerking bij de strijd tegen de sociale dumping en fraude. De Europese Commissie zal
bovendien aanwezig zijn bij deze conferentie, waardoor onze ideeën naar een hoger niveau getild kunnen
worden.
Naast het verdiepen en uitbreiden van de samenwerking tussen de Benelux-landen, is het vervullen van een
voortrekkersrol binnen de Europese Unie immers een van de doelstellingen van de Benelux. Het hogere doel
is daarbij het bevorderen van de welvaart en het welzijn van de burgers in de Benelux-regio.
Het beleidsdomein van de fraudepreventie is hier direct aan gelinkt, omdat fiscale, sociale en economische
fraude veel schade berokkenen Het gaat in de eerste plaats om de burgers en ondernemers, omdat zij lijden
onder een onvoldoende bescherming en oneerlijke concurrentie, maar daarnaast lopen de lidstaten inkomsten
mis, waardoor zij hun economische en sociale beleid minder goed kunnen uitvoeren.
In dat licht vereisen fraudepreventie en fraudebestrijding acties op nationaal, grensoverschrijdend en
Europees niveau. De ervaring leert ons immers dat de lidstaten deze uitdagingen slechts efficiënt kunnen
aangaan wanneer zij in een geëigend kader samenwerken en zij ook de grens kunnen en mogen oversteken,
net zoals de fraudeurs doen.
De voorzieningen op het terrein van fraudepreventie en -bestrijding worden echter alsmaar beter, met name
door de toename van gerichte controles, gezamenlijke acties, informatie-uitwisseling en een multidisciplinaire
en grensoverschrijdende samenwerking. Dit is waar de Eerste Ministers en bevoegde Ministers van de Beneluxlanden nog voor hebben gepleit tijdens de Sociale Beneluxtop op 13 februari 2014. De politieke verklaring die
op dat moment werd ondertekend, kreeg een concretere uitwerking in de Benelux-aanbeveling ‘sociale
fraude’. Deze aanbeveling zal straks door de Voorzitter van het Benelux Comité van Ministers, in de persoon
van de Belgische Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, Bart Tommelein, overhandigd worden
aan mevrouw Marianne Thyssen, Eurocommissaris bevoegd voor deze materie.
De Benelux werkt ter uitvoering van deze aanbeveling verder aan concrete acties, met name op het gebied van
het aanpakken van schijnconstructies, frauduleuze uitzendkantoren en uitkeringsfraude. Dit moet ertoe leiden
dat het werk van de inspecteurs en de controleurs op het terrein in grensoverschrijdende situaties
gemakkelijker wordt en er tegelijkertijd een beter sociaal en economisch speelveld ontstaat, met de gepaste
rechten, plichten en bescherming voor een ieder.
Ik maak dan ook graag mijn dank over aan de Eurocommissaris en de Staatssecretaris voor de steun die zij
geven aan deze Benelux-initiatieven en ik bedank u allen voor uw deelname aan de conferentie en uw inzet
om samen met ons de sociale dumping te bestrijden.
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Openingsspeech door Bart Tommelein, Belgisch Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
Geachte dames en heren,
Geachte mevrouw Europees Commissaris,
Als Belgisch staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude heet ik jullie van harte welkom voor de
tweedaagse conferentie van de Benelux Unie. Vandaag en morgen staat de vraag centraal hoe we via regionale
samenwerking de strijd tegen de sociale dumping verder kunnen opvoeren. De strijd tegen de sociale dumping
is immers zeer dringend en voor mij een absolute prioriteit.
Onder invloed van sociale dumpingpraktijken en oneerlijke concurrentie vanuit Oost- en Zuid-Europese landen,
staan vooral de bouw- en de transportsector in onze landen zwaar onder druk. Zij worden het hardst getroffen.
In de Belgische bouwsector zijn op drie jaar tijd 15.000 jobs verloren gegaan, bijna 10% van de tewerkstelling,
terwijl de bouwactiviteit toenam. Aan dit tempo dreigen we de komende jaren tienduizenden jobs te verliezen.
Ook in de transportsector gaan vele jobs verloren. Niet alleen Belgische maar ook Nederlandse, Luxemburgse,
Franse, Duitse en andere Europese, vaak familiale, bedrijven gaan failliet.
Als overheid moeten we actie ondernemen om de tewerkstelling en de economische leefbaarheid van deze
sectoren te verzekeren. Maar ook in het belang van de werknemers zelf die het slachtoffer zijn van sociale
dumping. Want sociale dumping is heel vaak een verhaal van uitbuiting van werknemers via oneerlijke lonen
en zonder voldoende sociale bescherming.
Als staatssecretaris heb ik hier mijn verantwoordelijkheid genomen. Samen met werkgevers en vakbonden heb
ik werk gemaakt van een Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Bouw, dat in juli ondertekend werd. Dit plan
bevat maar liefst 40 maatregelen op nationaal, Benelux- en Europees vlak. Eén van de actiepunten is
ongeoorloofd lage prijzen voortaan te weren bij overheidsopdrachten. Zodat we als overheid het goede
voorbeeld geven.
Ik ben ondertussen volop in overleg met de sociale partners van de transportsector om ook daar concrete
acties af te spreken. Ook in de omzetting van de Europese handhavingsrichtlijn in Belgische wetgeving ben ik,
samen met collega minister van Werk Peeters, ver gevorderd. Altijd in dialoog met de sociale partners en de
inspectiediensten, omdat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een gemeenschappelijke strijd is.
Ik merk dat de neuzen vaak maar niet altijd in dezelfde richting staan.
Dames en heren,
Onder het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie en op mijn initiatief hebben we de afgelopen
maanden hard gewerkt aan een Benelux-aanbeveling in de strijd tegen de sociale dumping. Zo willen we een
groter Europees draagvlak creëren. Want om de sociale dumping echt te kunnen aanpakken zijn ook en vooral
Europese initiatieven noodzakelijk. Eén van de grootste problemen is immers het misbruik van de Europese
verordening inzake de sociale zekerheidsvoorwaarden bij detachering.
Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om op 23 september een akkoord te bereiken voor gezamenlijke maatregelen
en de organisatie van gemeenschappelijke grensoverschrijdende controles.
Dit akkoord dient nu als basis voor het debat dat we de komende twee dagen zullen voeren. Ik ben zeer blij
dat er ook vertegenwoordigers van Frankrijk, Duitsland, de Scandinavische en Baltische landen maar ook van
de Europese Unie aanwezig zijn om met ons van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.
De strijd tegen de sociale dumping voer je immers niet alleen. We zijn als landen samen verantwoordelijk.
Zonder regionale en Europese samenwerking is een effectieve strijd onmogelijk. Samen staan we sterker en
onze landen kunnen een voorbeeld zijn voor de rest van Europa. Als we erin slagen ons beleid goed op elkaar
af te stemmen zal de rest van Europa volgen. Daar ben ik van overtuigd.

7

Dames en heren,
Zo meteen zal ik met trots onze Benelux-aanbeveling officieel overhandigen aan Europees Commissaris voor
Werk Marianne Thyssen. Deze aanbeveling moet voor Europa een stimulans zijn om de strijd tegen de sociale
dumping op te voeren en te versterken.
Eerder deze maand heeft mevrouw Thyssen in Dublin 5 beleidsvoorstellen gedaan. Deze zijn een stap in de
goede richting. Maar ze gaan wat mij betreft nog lang niet ver genoeg. Het probleem is groot en onze landen
in het hart van Europa worden bijzonder getroffen.
Met de vluchtelingencrisis zijn de Europese landen er moeizaam in geslaagd om een overeenstemming te
vinden over een rechtvaardig spreidingsplan, waarbij ook de Oost-Europese landen voor hun
verantwoordelijkheid geplaatst worden. Na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs horen we hier en daar
opnieuw weerstand tegen het spreidingsplan en in de strijd tegen de terreur sluiten Europese landen opnieuw
de grenzen. ‘Schengen werkt niet meer en onze welvaartsstaten dreigen ondermijnd te worden’, aldus een
pessimistische voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem vorige week. Gedeeltelijk te begrijpen in het
huidige klimaat van angst en terreur.
Maar als het gaat over de sociale dumping, die onze landen toch tienduizenden jobs kost en het faillissement
van duizenden vooral kleinere familiale bedrijven veroorzaakt, blijft de vrijheid van diensten en personen heilig
en mag hieraan niet getornd worden. Begrijp me niet verkeerd, als liberaal stel ik deze belangrijke Europese
verworvenheden niet in vraag. Ik ben en blijf een groot voorstander. Maar ik vraag wel van Europa dat zij ons
de wapens geeft om de sociale dumping effectief aan te pakken en ons voldoende hefbomen geeft om de
misbruiken uit de wereld te helpen.
Waarom wordt België in gebreke gesteld voor haar regelgeving in verband met de havenarbeid, maar Portugal
en Slowakije bijvoorbeeld niet als het gaat over postbusvennootschappen van transportbedrijven, die
eveneens in strijd zijn met de Europese bepalingen?
Er moeten strengere regels komen om de misbruiken met detachering aan te pakken en een betere
bescherming van de werknemers die binnen Europa gedetacheerd worden. Dit zou de legitimiteit van Europa
alleen maar versterken.
Ik plan daartoe volgend voorjaar studiebezoeken naar Frankrijk en Duitsland, maar ook naar landen als
Bulgarije en Roemenië. Om samen de problemen aan te pakken.
Het platform undeclared work dat binnenkort zal worden opgericht is goed maar er moet over gewaakt worden
dat zowel de inspectiediensten voor de loon- en arbeidsvoorwaarden als deze voor de sociale zekerheid daarin
vertegenwoordigd zijn. Niet alleen uitwisseling van loon- en arbeidsgegevens is belangrijk, maar ook en vooral
uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat er wel degelijk sociale
bijdragen betaald worden en sociale rechten opgebouwd.
Ik durf opnieuw pleiten om de sociale bijdragen door de ontvangstlanden te laten innen en door te storten aan
de oorsprongslanden, of een deel van de boetes uit sociale dumping met hen te delen. We moeten samen met
deze landen, waar soms geen sociale bijdragen betaald worden, zoeken naar incentives. Zodat zij er mee
belang bij hebben om de sociale dumping te stoppen.
Ik ben zeer benieuwd naar de preview die mevrouw Thyssen ons zo meteen zal geven van haar ‘mobility
package’, het toekomstige EU-actieplan voor een eerlijke arbeidsmobiliteit en tegen sociale dumping.
Ik wil besluiten met alle aanwezigen en buitenlandse vertegenwoordigers nogmaals te bedanken voor hun
gewaardeerde aanwezigheid en aandacht, en ik wens u allen een boeiende en vruchtbare conferentie toe.
Ik dank u.
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Keynote speech van Europees Commissaris Marianne Thyssen
Dames en heren,
Eerst en vooral wil ik het Benelux Secretariaat en Staatssecretaris Tommelein van harte bedanken om ons
allen hier rond de tafel te brengen. Dit is het soort initiatieven dat we nodig hebben om sociaal Europa
gestalte te geven.
In de eerste plaats, is het belangrijk dat er een goede wisselwerking bestaat tussen wetgevers en mensen
die de wetgeving op het terrein toepassen. Ik ben me er goed van bewust dat wetgeving slechts een
hefboom is, een instrument waarmee u aan de slag gaat. U bent het die er effect aan geeft.
Uw feedback over de performantie van Europese wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en sociale
zekerheidscoordinatie interesseert me dan ook erg – wat werkt er in de praktijk en wat niet? Met welke
moeilijkheden wordt u geconfronteerd en kan de Europese wetgever hiervoor een oplossing bieden?
Ik wil met uw ervaringen en aanbevelingen rekening houden bij die initiatieven die ik als Europees
Commissaris voor Tewerkstelling, Sociale Zaken, Arbeidsmobiliteit en Vaardigheden voorbereid. Dat zijn met
name voorstellen rond sociale zekerheidscoordinatie en detachering. Ik kom hier zo op terug.
Maar een tweede nog belangrijkere reden waarom ik zo blij ben met dit initiatief is dat het mensen
samenbrengt over de grenzen heen. Grenzen staan plots weer heel erg onder de aandacht vandaag in
Europa. In deze woelige en onzekere tijden kan soms de neiging ontstaan terug te plooien op onszelf en de
ander te wantrouwen. Maar de problemen waarmee we geconfronteerd worden – of dat nu gaat
om klimaatsverandering die vandaag in Parijs besproken wordt, om de vluchtelingenstroom of de
economische crisis – de realiteit is dat we die problemen maar effectief kunnen aanpakken door de handen
in elkaar te slaan en samen te werken over de grenzen heen.
Dat is ook zo voor het bieden van een goede sociale bescherming aan onze mensen en voor het aanpakken
van misbruiken, voor het bestrijden van sociale fraude.
We moeten onze ervaringen delen, elkaar ontmoeten en leren vertrouwen, kijken wat we beter samen
kunnen aanpakken.
De conferentie vandaag draagt hiertoe bij.
Dames en heren,
Als Europees Commissaris stoelt mijn visie voor de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op 3
pijlers:
(1) het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale
handhavingsinstanties.
(2) zorgen voor goede regels als basis voor een goede handhaving; en
(3) voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
Sta mij toe nader op elk van deze 3 pijlers in te gaan.
Bij het brede publiek is het niet altijd zo bekend, maar er zijn best wel wat arbeidsrechtelijke regels op
Europees niveau vastgelegd.
Denk maar aan de regelgeving rond veiligheid en gezondheid op het werk, met in begrip van werk- en
rusttijden, of wetgeving rond deeltijdse arbeidscontracten of contracten van bepaalde duur. Het gaat dan
telkens om minimumnormen waar Lidstaten bovenuit kunnen stijgen.
Maar voor de handhaving van die regels op het terrein zijn we volledig afhankelijk van nationale
handhavingsinstanties.
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Wat de Commissie kan doen is, enerzijds, er bij de Lidstaten op aandringen om voldoende middelen en
mensen te voorzien voor handhaving, en anderzijds platformen creëren die de samenwerking en uitwisseling
van gegevens tussen handhavingsinstanties versterken en verbeteren.
We beginnen wat dat betreft gelukkig niet van nul. Zo hebben we al het European Senior Labour
Inspectorates Committee (SLIC) dat uitstekend werk verricht.
Ik ben ook heel blij dat het Europees Parlement en de Raad eerder deze maand een politiek akkoord
bereikt hebben over het voorstel van de Commissie om een Platform voor de strijd tegen zwartwerk op te
richten.
Concreet zal het Platform de verschillende handhavingsautoriteiten en arbeidsinspecties van de lidstaten
samenbrengen. Ook de Europese sociale partners zullen betrokken worden.
Voor het eerst pakken we zo op Europees niveau het probleem van zwartwerk op een holistische manier aan.
Het platform richt zich op alle aspecten van zwartwerk - fiscale, arbeidsrechtelijke, sociale
zekerheidsaspecten en ook illegale migratie en mensenhandel – én voorziet in samenwerking met àlle
relevante instanties: arbeidsinspecties, belastings- en sociale zekerheidsautoriteiten. Het Platform zal verder
samenwerken met de Internationale Arbeidsorganisatie, de OESO en onze Europese agentschappen
Eurofound en OSHA.
Het platform zal zo de capaciteit en effectiviteit van de lidstaten versterken via de uitwisseling van informatie
en van "best practices" tussen hun verschillende diensten. Ik hoop dat de samenwerking binnen het Platform
zich gaandeweg zal uitbreiden.
Op dit moment bleek het voor de Lidstaten bijvoorbeeld een brug te ver om op Europees vlak in
grensoverschrijdende inspecties te voorzien.
Maar ik ben blij dat de Benelux deze lacune opvult en alvast het voortouw neemt in het organiseren van
gezamenlijke grensoverschrijdende inspecties in België, Luxemburg en Nederland. Ik ondersteun dit initiatief
van harte en ben blij dat de Benelux op haar Conferentie vandaag ook vertegenwoordigers van andere
regio's heeft uitgenodigd. Ik hoop ten zeerste dat dit initiatief ook in de Nordic Region en in de Baltische
Staten, alsook elders in Europa, navolging kent.
We hopen zo snel mogelijk met het Europees Platform tegen zwartwerk van start te kunnen gaan. Mijnheer
de Staatssecretaris, dames en heren, ik hoop hierbij op uw steun en volle inzet te mogen rekenen. Of het bij
een papieren akkoord blijft, of daadwerkelijk verschil zal maken in de strijd tegen zwartwerk, hangt ook van u
af.
We willen als Commissie ook blijven inzetten op Europese systemen voor een efficiëntere uitwisseling
van gegevens tussen handhavingsinstanties. We werken momenteel samen met de Lidstaten aan het EESSIsysteem ("Electronic Exchange of Social Security Information"),
een IT-systeem dat alle Europese sociale zekerheidsinstanties moet helpen om informatie sneller en veilig uit
te wisselen.
Dit systeem zal een elektronische uitwisseling van informatie mogelijk maken, de controle en het verzamelen
van data verbeteren, en uiteindelijk leiden tot een sneller beheer van vorderingen, berekeningen en
betalingen van sociale uitkeringen.
We verwachten dat het centrale platform klaar zal zijn voor eind 2016. De lidstaten zullen dan maximaal
twee jaar de tijd hebben om hun nationale systemen te integreren.
Dames en heren,
De tweede pijler van mijn visie in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude is om ervoor te zorgen
dat we op Europees niveau een zo goed mogelijk regelgevend kader hebben.
Wat wil dat zeggen: "zo goed mogelijk"?
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Een goed regelgevend kader bestaat wat mij betreft uit duidelijke regels, die zo eenvoudig mogelijk zijn maar dat is in deze materie niet zo voor de hand liggend – die eerlijk zijn voor iedereen, en die effectief
gehandhaafd kunnen worden.
Hieraan werd onder de vorige legislatuur reeds gewerkt, met name op het gebied van de detachering van
werknemers. In 2014 werd de Handhavingsrichtlijn voor de detachering van werknemers goedgekeurd.
Deze bevat een lijst van concrete criteria die aan handhavingsinstanties moet toelaten om zowel het
tijdelijke karakter van detachering te verifiëren, als het bestaan van een werkelijke band tussen de werkgever
en de lidstaat van herkomst. Deze bepalingen moeten u beter in staat stellen om misbruiken door
postbusbedrijven aan te pakken.
Daarnaast legt de handhavingsrichtlijn een lijst vast van nationale controlemaatregelen die u kunt toepassen
om de naleving van de detacheringsrichtlijn af te dwingen.
Verder voert de handhavingsrichtlijn ook de directe aansprakelijkheid in voor onderaanneming in de
bouwsector. Lidstaten kunnen die ketenaansprakelijkheid verder uitbreiden tot andere sectoren.
De handhavingsrichtlijn moet tegen juni 2016 in nationaal recht omgezet zijn. Mijn diensten staan ter
beschikking moest u in dat verband vragen hebben. We werken liever samen met de Lidstaten aan een
goede en tijdige omzetting dan achteraf inbreukprocedures te moeten lanceren. Maar dat laatste zullen we
ook doen indien nodig. Het belang van een stok achter de deur moet ik bij u wellicht niet verder toelichten!
Maar van bij aanvang van deze Commissie hebben wij ons ook geëngageerd om nader te bekijken of we de
detacheringsrichtlijn van 1996 zelf niet opnieuw zouden moeten open. We hebben aangekondigd dat we
dat willen doen als onderdeel van een ruimer pakket rond arbeidsmobiliteit.
Wat zijn wat mij betreft de uitgangspunten?
in de eerste plaats zijn het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van dienstverlening –
waaronder detachering fundamentele rechten van elke EU burger. Maar daarnaast is het ook duidelijk
dat Europa vanuit economisch oogpunt nood heeft aan meer mobiele werknemers en
aan meer detachering.
We willen dus zeker geen afbreuk doen aan deze rechten, maar wel opnieuw bekijken of de
voorwaarden waaronder arbeidsmobiliteit plaatsvindt verduidelijkt of bijgestuurd moeten worden.
in de tweede plaats moeten we zorgen dat mensen een juist beeld krijgen van de arbeidsmobiliteit
die Europa vandaag kent. Wie verhuist? Van waar naar waar? In welke sectoren? Hierover wil men
weleens een vertekend beeld hebben, dat vaak gebaseerd is om uitvergrotingen van individuele
gevallen. Zo blijkt uit de cijfers dat het overgrote deel van de arbeidsmobiliteit en detacheringen in de
Benelux, tussen de Beneluxlanden onderling plaatsvinden. Vandaar ook dat die regionale
samenwerking tussen de controlediensten zo belangrijk is. We willen als deel van ons mobiliteitspakket
objectieve cijfers geven.
maar we willen in de derde plaats ook concrete wetgevende voorstellen doen om verbeteringen
aan te brengen in de bestaande regels.
De tijd is te kort vandaag om alle aspecten nader toe te lichten maar ik wil er graag één punt uit halen
omdat het nauw aansluit bij het onderwerp van de Conferentie vandaag: de sociale
zekerheidscoordinatie voor gedetacheerde werknemers.
De huidige basisregel dat gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vallen onder de sociale
zekerheid van hun thuisland moet in mijn ogen behouden blijven. Anders komen we onvermijdelijk in
administratieve chaos terecht. Uit onze gegevens blijkt dat de gemiddelde duur van detachering in
Europa minder dan 4 maanden bedraagt. Het lijkt me voor geen enkele betrokken partij – werknemer,
werkgever of sociale zekerheidsinstellingen – wenselijk om iemand voor zulke korte periodes telkens
van sociale kas te laten veranderen.
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Maar de procedures om na te gaan of de sociale zekerheidsregels van het thuisland de facto worden
nageleefd, met name het systeem van de A1-formulieren, kan worden verbeterd. Ik wil gehoor geven
aan uw ervaringen in de praktijk en die geven duidelijk bepaalde moeilijkheden aan onder de huidige
regeling.
Zo wil ik, net als de Handhavingsrichtlijn reeds voorziet voor arbeidsinspecties, ook voor de sociale
zekerheidsinstanties termijnen introduceren waarbinnen zij moeten antwoorden op elkaars verzoeken
om informatie en op gemotiveerde verzoeken voor de intrekking van A1-formulieren.
Bovendien zou de Verordening kunnen verduidelijken dat een A1-formulier enkel rechtsgeldig is
wanneer het volledig is ingevuld – iets wat vandaag de dag niet altijd het geval lijkt te zijn. Bovendien
zouden we de lidstaat van afgifte willen verplichten om de authenticiteit van de verstrekte informatie
na te gaan bij de uitgifte van het formulier en op gezette tijden, zonder dat dit tot al te veel
administratieve rompslomp of vertraging bij het uitgeven van die formulieren mag leiden.
Ten slotte zouden we de mogelijkheid willen voorzien om op Europees niveau een eenvormig
aanvraagformulier in te voeren en op termijn zelfs een gemeenschappelijk Europese databank voor A1forumieren, gebruik makend van het EESSI systeem.
Met deze wijzigingen wil ik zorgen voor een betere handhaving van de regels, en tegelijk
administratieve vereenvoudiging in de hand werken. Dit ligt volledig in de lijn van onze agenda voor
betere regelgeving.
Het thema van de Conferentie vandaag en morgen is de strijd tegen misbruiken. Ik heb het reeds gehad over
het belang van een goede grensoverschrijdende samenwerking in het opsporen en aanpakken van fraude en
over het belang van goede regels.
Maar er is een derde luik en dat is een goede begeleiding van mensen die door tegenslag of de
kronkelingen van het leven een beroep moeten doen op sociale zekerheid of sociale bijstand. Ook wat
sociale fraude betreft geldt dat voorkomen beter is dan genezen.
Vanuit de Commissie voeren we bijvoorbeeld naar lange termijn werklozen toe een beleid dat erop gericht is
hen te registreren en op te volgen met op maat gemaakte begeleiding. Ook jongeren moeten actief
opgevolgd worden en kansen krijgen. Een dergelijke nauwe opvolging, gecombineerd met het uitstippelen
van een traject dat gericht is op integratie in de arbeidsmarkt moet perspectieven bieden om op een eerlijke
manier een goed leven op te bouwen.
Ook het Platform tegen zwartwerk waarover ik het eerder had heeft als één van zijn kerntaken om aan
'awareness raising' te doen rond het thema van zwartwerk en om werkgevers en werknemers via EU-wijde
campagnes te sensibiliseren voor de nefaste gevolgen van zwartwerk.
Mijnheer de Staatssecretaris,
Dames en heren,
Ik hoop dat ik u een idee heb kunnen geven van mijn visie en komende initiatieven.
Laten we het gesprek blijven voeren en ervaringen blijven uitwisselen. En laten we vooral onze
samenwerking opvoeren, over de grenzen van onze specifieke disciplines heen en over de landsgrenzen
heen. Deze conferentie kan daar een belangrijke bijdrage toe leveren.
Het is niet met grote woorden dat we sociaal Europa tastbaar en voelbaar zullen maken voor de mensen,
maar met concrete daden en resultaten.
Ik dank u voor uw aandacht.
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AANBEVELING
van het Benelux Comité van Ministers
betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen
grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau
M (2015) 7

Het Benelux Comité van Ministers,
Gelet op artikel 6, lid 2, onder g), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, in samenhang
met de doelstellingen en prioriteiten van de Benelux Unie zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 3, lid 2,
onder c), van dat Verdrag,
Overwegende dat sociale fraude een groeiend maatschappelijk probleem vormt, steeds vaker een
georganiseerd karakter vertoont en steeds vaker misbruik maakt van grenzen tussen landen, regio's,
instellingen en controleorganen met de bedoeling zowel detectie, controle als vervolging te vermijden,
Overwegende dat sociale fraude aldus leidt tot oneerlijke concurrentie tussen lidstaten en hun
ondernemingen, met bovendien sociale dumping en een ontoelaatbare erosie van sociale rechten en
de solidariteit waar die rechten op berusten tot gevolg,
Overwegende dat nationale inspectiediensten te maken krijgen met territoriale beperkingen met
betrekking tot de toepassing van nationale controlemechanismen ten aanzien van natuurlijke en
rechtspersonen uit andere lidstaten, en stuiten op internationale en interinstitutionele grenzen,
Overwegende dat een efficiënte en kordate aanpak van deze vormen van fraude onmogelijk is zonder
een efficiënte multilaterale samenwerking en een snelle en verzekerde uitwisseling van zowel
strategische als operationele informatie tussen de betrokken lidstaten,
Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet
zijn,
Overwegende dat de noodzaak bestaat voor een juridisch kader dat verregaande grensoverschrijdende
samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten met het oog op het bestrijden van sociale
fraude mogelijk moet maken,
Overwegende dat het uitbouwen van een juridisch kader inzake samenwerking en informatieuitwisseling met betrekking tot de strijd tegen sociale fraude gebaseerd dient te zijn op de algemene
beginselen van wederzijds vertrouwen, legaliteit, de veiligheid van gegevensuitwisseling en
wederkerigheid, en dat bovendien het finaliteits-, proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel
gerespecteerd dienen te worden,
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Overwegende dat rekening moet gehouden worden met de samenwerking en uitwisseling
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels, Verordening (EG) Nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van die Verordening, Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten en Richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van die Richtlijn,
Overwegende dat verschillende voor de strijd tegen sociale fraude relevante verklaringen en
instrumenten zijn aangenomen binnen de Benelux, met name de aanbeveling van de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad naar aanleiding van de in Den Haag op 20 april 2012 gehouden
Trilaterale Conferentie over « Fiscale en sociale fraude » en het antwoord van het Comité van Ministers
daarop van 12 december 2014, de gemeenschappelijke verklaring van de Benelux-top “Sociale
dumping” van 13 februari 2014, alsook het Benelux-Verdrag van 3 oktober 2014 betreffende
grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoersinspectie en de erbij horende
overgangsregeling van 16 december 2014 en de gezamenlijke verklaring “Een Benelux-actieplan voor
banen en groei” van 29 april 2015 naar aanleiding van de Benelux-top van de regeringsleiders,
Overwegende dat de regeringen van de drie Benelux-landen in de strijd tegen de sociale dumping
wensen te ijveren voor een aanpak op Benelux- en Europees niveau,
Beveelt aan:

Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze aanbeveling wordt verstaan onder:
a) Benelux-overleg aangaande sociale reglementering en strijd tegen de fraude: het overleg tussen
de drie Benelux-landen in het kader van het Strategisch overleg Sociale reglementering en strijd
tegen de fraude (SOC-STRAT), de werkgroep Schijnconstructies/Sociale dumping (SOC-SSOF), de
werkgroep Frauduleuze uitzendkantoren (SOC-AIFU) en de werkgroep Uitkeringsfraude (SOCUFA), ingesteld overeenkomstig artikel 12, onder b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux
Unie;
b) Detacheringsrichtlijn: 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;
c) Handhavingsrichtlijn: Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr.
1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne
markt ( „de IMI-verordening” );
d) Coördinatieverordening: Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad
van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
e) Toepassingsverordening: Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad
van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr.
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;
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f)

Detachering: detachering zoals bedoeld in de coördinatieverordening, dan wel het begrip
“terbeschikkingstelling van werknemers” overeenkomstig de detacheringsrichtlijn;

g) A1-formulier: een overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de toepassingsverordening ter beschikking
gesteld document ter staving van de toepassing van de op grond van een bepaling van titel II van
de coördinatieverordening van toepassing zijnde wetgeving;
h) Elektronische registratie: een regeling houdende voorafgaande elektronische melding bij
detachering op het grondgebied van een lidstaat.

Artikel 2. Doel
De regeringen van de Benelux-landen nemen gezamenlijk initiatieven opdat de Benelux Unie een
voortrekkersrol kan vervullen binnen de Europese Unie door:
a) Op internationaal vlak de deloyale concurrentie en sociale dumping aan te pakken via een betere
samenwerking en gegevensuitwisseling;
b) Waar mogelijk en nodig maatregelen te treffen om een antwoord te bieden op bepaalde lacunes
in het regelgevend kader of op samenwerkingsproblemen;
c) Binnen de Benelux en samen met andere landen naar een draagvlak te zoeken om op Europees
vlak de geëigende maatregelen te nemen ten behoeve van het bepaalde onder a) hierboven.

Artikel 3. Maatregelen op Benelux-niveau
1. De regeringen van de Benelux-landen nemen ter verwezenlijking van het bedoelde in artikel 2
hierboven onder meer de volgende maatregelen:
a) Het Benelux-overleg aangaande sociale reglementering en strijd tegen de fraude wordt volop
ondersteund, inclusief door middel van wetenschappelijke samenwerking, om bepaalde vormen
en deelaspecten van sociale fraude nader toe te lichten en te onderzoeken, in het bijzonder
aangaande het bestrijden van schijnconstructies, uitkeringsfraude en frauduleuze
uitzendkantoren;
b) De verschillende vormen van grensoverschrijdende sociale fraude worden beter opgespoord, door
multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van gegevens via een grensoverschrijdend gebruik
van databanken, waarbij in het bijzonder wordt nagegaan of een systeem van indicatoren en
knipperlichten op Benelux-niveau wenselijk en haalbaar is om vormen van sociale fraude te
detecteren;
c) De in de handhavingsrichtlijn voorziene maatregelen worden op vergelijkbare wijze
geïmplementeerd en worden verder versterkt, in voorkomend geval onder meer door, op basis
van bestaande nationale regelingen, elektronische meldingen op Benelux-niveau beter op elkaar
te doen aansluiten;
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d) In het kader van de Benelux Unie wordt nagegaan:
i.)
hoe de samenwerking bij het vaststellen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving
kan worden geoptimaliseerd, en
ii.)
hoe de betrokken autoriteiten in het kader van de inning van de
socialezekerheidsbijdragen geresponsabiliseerd kunnen worden om grensoverschrijdende
sociale fraude op te sporen en te beteugelen;
e) Gezamenlijke inspecties worden opgezet tussen de inspectiediensten van de Benelux-landen met
het oog op een efficiënte bestrijding van sociale dumping;
f)

De effectieve handhaving wordt verzekerd van sancties opgelegd in een Benelux-land ter
beteugeling van sociale fraude;

g) Er wordt gestreefd naar samenwerking en naar de totstandkoming van een politiek draagvlak met
andere lidstaten van de Europese Unie en in het bijzonder de aan de Benelux grenzende landen,
de Baltische staten en de Noordse landen, om gezamenlijk in het kader van de Europese Unie aan
te dringen op Europese maatregelen in de strijd tegen de sociale dumping.
2. De regeringen van de Benelux-landen stellen in onderling overleg een gepast juridisch kader vast ter
bepaling van de algemene beginselen toepasselijk op de in het eerste lid hierboven bedoelde
maatregelen.

Artikel 4. Maatregelen op Europees niveau
Aan de Europese Commissie wordt door de regeringen van de Benelux-landen gevraagd:
a) Te komen tot een herziening van de coördinatieverordening en de toepassingsverordening, alsook
van de desbetreffende uitvoeringsmodaliteiten, in het bijzonder opdat:
i.)
Bij detachering zoals bedoeld in de coördinatieverordening, de reguliere duur van twee
jaar daadwerkelijk wordt gerespecteerd, en wordt nagegaan hoe de termijnen van de
coördinatieverordening de detacheringsrichtlijn beter op elkaar kunnen worden
afgestemd en eventueel herijkt,
ii.)
De in artikel 5 van de toepassingsverordening bedoelde procedure inzake geschillen met
A1-formulieren wordt hervormd, om de effectiviteit, snelheid en betrouwbaarheid ervan
te verhogen,
iii.)
Wordt nagegaan hoe de bepalingen inzake toepasselijke socialezekerheidswetgeving
kunnen worden gewijzigd om situaties van mogelijke fraude te vermijden, onder meer wat
betreft de artikelen 5 en 6 van de toepassingsverordening met betrekking tot
respectievelijk de waarde van A1-formulieren en de voorlopige toepassing van een
socialezekereheidswetgeving,
iv.)
Onderzocht wordt welke mogelijkheden bestaan om grensoverschrijdend misbruik van
postbusondernemingen en van de van toepassing zijnde socialezekerheidsregeling tegen
te gaan;
b) Een betere onderlinge afstemming van elektronische meldingen binnen de Europese Unie ter
vaststelling en bestrijding van gevallen van grensoverschrijdende sociale fraude te bevorderen,
naar analogie van de methodes die daartoe binnen de Benelux toepassing vinden, en eventueel te
streven naar gemeenschappelijke systemen;
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THEMA’S VAN DE RONDE TAFEL

Stelling 1
Sociale dumping wordt door velen als een gevolg beschouwd van het vrij verkeer (werknemers, diensten) van
de EU. Inspecteurs genieten echter niet van een vrij verkeer. Welke zijn de grootste problemen die uw
inspectiediensten tegenkomen? (de noden)

Stelling 2
Handhaving is de achillespees van de strijd tegen sociale dumping. Vele nationale maatregelen die worden
genomen stoten soms op beperkingen. De beperkingen waarmee u in de strijd tegen grensoverschrijdende
sociale fraude geconfronteerd wordt dreigen deze uw inspanningen op de duur niet iets van een Sisyphusarbeid te geven? Welke juridische en andere middelen zouden van de sociaal inspecteur een ware Hercules
kunnen maken? (de wensen)

Stelling 3
In welk opzicht meent u dat een regionaal/Europees verdrag kan bijdragen aan een betere bestrijding van de
sociale dumping? Welke elementen dienen te worden opgenomen of zou u erbij willen?

V.l.n.r. : M. Aseglio, E. Skibele, A. Crichton, R. Gans, G. Klimavicius
Moderator: prof. Y. Jorens
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Conclusies van de ronde tafel door dhr. Karel Deridder, Directeur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, België
Uit het debat tussen experts blijkt dat er behoefte is
aan meer mobiliteit voor werknemers, maar ook aan
meer bescherming, waarbij extra administratieve
lasten vermeden moeten worden.
De platforms waarover mevrouw Thyssen sprak,
zouden een transparantere uitwisseling van
gegevens moeten mogelijk maken en moeten leiden
tot een betere grensoverschrijdende samenwerking.
Daartoe moet worden toegezien op de kwaliteit van
de geregistreerde gegevens en de verenigbaarheid
van deze platforms teneinde de informatiestromen
te stroomlijnen.
Voorts moet nultolerantie gelden voor illegale schijnconstructies en moeten toetsingscriteria voor verloning
worden vastgesteld.
Ook is het zinvol om te komen tot een standaardisering van de termijnen voor de beantwoording van vragen
tussen lidstaten en van de informatie op Europese formulieren alsook tot betere spelregels voor het uitgeven
en het controleren van detacheringsformulieren.
Het uitwisselen van ervaringen op beperkte schaal kan ook zijn vruchten afwerpen. Dat wordt beoogd met
de Benelux-samenwerking om deze vervolgens uit te breiden en de strijd tegen sociale dumping op Europees
niveau op te voeren.
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BEST PRACTICES OP HET VLAK VAN SAMENWERKING OP EEN TRANSNATIONAAL EN/OF
SUPRANATIONAAL NIVEAU
Benelux als proeftuin voor Europa:
Euro Contrôle Route
Gérard Schipper, waarnemend algemeen afgevaardigde,
Euro Contrôle Route

Fiscale samenwerking: Social Network Analysis
Serge Faber, eerste inspecteur principal bij de Anti‐fraudedienst, Registratie en
Domeinen, Luxemburg

Grensoverschrijdende samenwerking in Litouwen
Gintaras Klimavicius, vice‐minister van Sociale Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en
Arbeid, Litouwen

De arbeidsmarkt en sociale fraude in Finland – algemene aspecten en de rol van de
OSHA
Antila Raimo, directeur van terreinacties, Ministerie van Sociale Zaken en
Gezondheid, Finland

Grensoverschrijdende samenwerking in Frankrijk
Lionel De Taillac, hoofd van de Nationale groep voor overzicht, ondersteuning en
controle van het Directoraat‐Generaal voor Werk, Frankrijk

Best practices and lessons learned
Rits de Boer, Directeur Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nederland

De powerpoints kan u raadplegen op onze website:
http://www.benelux.int/nl/kernthemas/fraudepreventie/bestrijden‐van‐sociale‐fraude/presentatie
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CONCLUSIES VAN DE EERSTE DAG
Door de heer Aseglio, Directeur-generaal, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, België

Bart Tommelein heeft gewezen op het belang van de aanbeveling als fundamenteel instrument in de strijd tegen
sociale dumping.
Hij heeft de noodzaak onderstreept om vanuit de Benelux de staten te sensibiliseren om toe te werken naar meer
samenwerking en een gesystematiseerde informatie-uitwisseling.
Mevrouw Thyssen heeft gepleit voor een grensoverschrijdende samenwerking, zij heeft het belang onderstreept
van duidelijke normen om een betere implementatie ervan te garanderen. Een feedback over de toepassing van
deze normen is noodzakelijk om eventuele aanpassingen voor te stellen. De commissaris heeft nog aangedrongen
op haar wens om de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie te bevorderen en de bescherming van deze werknemers
te verbeteren zonder evenwel de administratieve lasten te verhogen.
Zeer concreet heeft zij oplossingen op korte termijn aangekondigd om onder meer de authenticiteit van de A1 te
garanderen en om de “EESSI”- en “Undeclared work”-platformen te blijven stimuleren.
Concluderend heeft zij de noodzaak onderstreept om te voorkomen veeleer dan te genezen en heeft een oproep
gedaan voor een multidisciplinaire samenwerking over de grenzen heen in het kader van een echte holistische
aanpak.
Het panel werd geleid door Yves Jorens en heeft het mogelijk gemaakt het begrip sociale dumping te herdefiniëren.
Sociale dumping is zowel op misbruiken inzake arbeidsrecht (loon, werktijden) als misbruiken op het gebied van
sociale zekerheid gericht (schijndetacheringen, shopping om goedkoper een maatschappelijke zetel vast te stellen,
goedkoper op het gebied van sociale premies, desnoods door schijnconstructies op te zetten.
Ook is het enigszins moeilijk gebleken om zijn nationale realiteit te verlaten. Zelfs de problematiek van de sociale
dumping wordt niet op dezelfde manier in alle landen aangevoeld, het lijkt noodzakelijk onze nationale realiteiten
te overstijgen indien men systemen van grensoverschrijdende fraude efficiënt wil aanpakken.
De sprekers hebben aangedrongen op het sluiten van bilaterale en multilaterale overeenkomsten. Zij hebben
herinnerd aan de noodzaak aan een versterkte samenwerking, een uitwisseling van goede praktijken. De kwestie
van de responstijden, het gebrek aan standaardisering van de vragen, de effectieve handhaving van in een land
opgelegde sancties is aan de orde gesteld. Ook is gewezen op het belang van een samenwerking met de sociale
partners.
In de namiddag kwamen de goede praktijken in de Euro Contrôle Route-samenwerking aan bod, op het gebied van
de fiscaliteit met name inzake BTW-caroussels, via het gebruik van software die het mogelijk maakt de vele
vertakkingen van deze carrousels op het spoor te komen.
De sprekers hebben nog het belang van een preventieve aanpak onderstreept, via bijvoorbeeld informatieuitwisselingen en voorlichtingscampagnes.
Anderen hebben de mogelijkheden onderstreept voor gezamenlijke controles, voortgezette opleiding,
werkbezoeken in verschillende landen, instelling van teams die gespecialiseerd zijn in de controle van
gedetacheerde werknemers en veralgemening van een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid.
Men heeft nog, gelet op de beperkte middelen van de inspectiediensten, gewezen op de noodzaak aan een gerichte
aanpak gebaseerd op het gebruik van risico-analyses.
Een andere collega heeft aangedrongen op de noodzaak om van bilaterale naar multilaterale akkoorden over te
stappen. Hij heeft ook de wens onderstreept om van incidentele projecten naar een gestructureerde coördinatie
op lange termijn te evolueren.
Juridische instrumenten kunnen worden neergelegd om de informatie-uitwisseling en de deelneming van
inspecteurs aan gezamenlijke controles buiten hun grondgebied te garanderen.
Van alle waardevolle en verrijkende informatieve bijdragen van gisteren denk ik ook te kunnen onthouden dat zelfs
indien de problematiek van de sociale dumping van land tot land lijkt te verschillen, het toch zo blijft dat we meer
concrete inspanningen moeten doen om elkaar beter te begrijpen om samen voortgang te kunnen maken in een
Europa die de toepassing van de regels die het uitvaardigt, moet kunnen analyseren en evalueren om in te spelen
op nieuwe situaties, vernieuwende frauduleuze systemen en geconstateerde misbruiken.
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DE BENELUX‐AANBEVELING ‘SOCIALE FRAUDE’:
EEN VOORBEELD VOOR ANDERE EUROPESE LIDSTATEN EN VOOR DE EUROPESE UNIE?

Eurodetachering: de werkwijze van ‘Eurodetachering’
Marie‐Hélène Anselm, Nationaal Instituut voor Werk,
Werkgelegenheid en Professioneel onderwijs, Directie Europa en
Internationaal, Frankrijk

Samenwerking binnen de Noordse Raad van Ministers:
Regionale samenwerking binnen de Nordic Council
Vilborg Hauksdottir, senior adviseur voor de Noordse Raad van
Ministers

Bestrijding van sociale fraude: Fight for fair competition
Bart Stalpaert, adjunct‐kabinetchef ‘sociale fraude’ van de Belgische
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude

De Benelux‐Aanbeveling ‘sociale fraude’: SWOT‐analyse (sterkstes,
zwaktes, kansen en bedreigingen)
De strijd tegen sociale fraude: mogelijkheden en uitdagingen
Jean‐Claude Heirman, directeur‐generaal, Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid, België

De powerpoints kan u raadplegen op onze website
http://www.benelux.int/nl/kernthemas/fraudepreventie/bestrijden‐van‐sociale‐fraude/presentatie
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AFSLUITENDE SPEECHES

Bart Tommelein, Belgische Staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude
Elementen afsluitende speech Staatssecretaris B. Tommelein
De Benelux-landen hebben op 23 september jl. een aanbeveling getekend om sociale fraude tegen te gaan
en eerlijk werk te stimuleren. Deze Benelux-afspraak vormt de basis voor de constructieve discussie die wij
de afgelopen twee dagen hebben gevoerd.
Het is vandaag van essentieel belang om de werkgelegenheid in onze landen te garanderen. Wij moeten de
grensoverschrijdende samenwerking tegen sociale dumping dan ook intensiveren en eerlijk werk en eerlijke
concurrentie versterken. Daartoe zullen onze landen langs drie sporen werken: informatie uit de respectieve
databanken uitwisselen, procedures op elkaar afstemmen en gezamenlijke controles opzetten.
In de Benelux-aanbeveling staan ook verschillende actiepunten die voor Europa bestemd zijn. Daarom heb ik
de aanbeveling ook overhandigd aan Eurocommissaris Marianne Thyssen, die nadrukkelijk heeft gewezen op
de voortrekkersrol van de Benelux voor de buurlanden en de Europese Unie. België, Nederland en
Luxemburg bundelen immers hun krachten teneinde een gemeenschappelijk politiek fundament tot stand te
brengen met de overige EU-lidstaten en meer bepaald de buurlanden, de Baltische staten en de Noordse
landen, om er samen in Europees verband op aan te dringen dat er Europese maatregelen ter bestrijding van
sociale fraude en sociale dumping worden genomen.
Naast de specifieke acties die binnen de Benelux worden uitgevoerd, zullen de EU-lidstaten immers beter
moeten controleren hoe de detachering verloopt, ervoor moeten zorgen dat de premies correct worden
betaald of nog de aan hun gerichte verzoeken, bijv. informatieverzoeken omtrent de afgifte van A1formulieren, binnen de gestelde termijn moeten beantwoorden.
Zonder de administratieve lasten te verzwaren, vallen er nog andere denksporen te overwegen, zoals sociale
premies betalen in het gastland of detacheringstermijnen inkorten in fraudegevoelige sectoren.
Jordi Curell, Directeur, Europese Commissie
Elementen afsluitende speech dhr. Curell (Europese Commissie)
Achter de bestrijding van sociale dumping gaat een complexe realiteit schuil, die een multidisciplinaire
aanpak op arbeidsrechtelijk, socialezekerheidsrechtelijk en fiscaalrechtelijk gebied vergt.
Het valt niet te ontkennen dat sociale dumping een fenomeen is dat niet louter nationaal kan worden
aangepakt. Het is van nature grensoverschrijdend. Daar komt de vraag van de certificering van A1formulieren volop tot zijn recht.
Wat de afbakening van het fenomeen betreft, constateren wij dat het meestal niet over lacunes in de
wetgeving gaat, maar wel over niet-naleving van de wetgeving.
Het is van het grootste belang om te beschikken over cijfers over arbeidsmobiliteit, maar ook over gegevens
met betrekking tot de detachering (via het A1-formulier). In tegenstelling tot de heersende opvatting zijn de
meeste arbeidsmigranten in de Benelux afkomstig uit de buurlanden. Volgens diverse bronnen komt 90% van
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de arbeidsmigranten in Luxemburg uit België, Nederland of Frankrijk en komt 52% van de arbeidsmigranten
in België uit Nederland.
Door de hechtere samenwerking in Benelux-verband, die mogelijk werd gemaakt door artikel 350 van het
EU-Verdrag, kunnen de partnerlanden een hoog samenwerkingsniveau bereiken, dat niet zou kunnen
worden gehaald met alle Europese landen. Dit soort grensoverschrijdende initiatieven blijkt complementair
te zijn aan de acties in Europees verband en kan tevens die acties vergemakkelijken dankzij de ervaringen die
door de landen zijn opgedaan, zoals bijv. in het geval van het platform undeclared work.

Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie
Dames en heren,
Geachte deelnemers,
Het is aan mij om deze zeer leerrijke tweedaagse conferentie af te sluiten rond de problematiek van sociale
fraude en sociale dumping, een fenomeen dat almaar verder uitdijt en dat steeds duidelijkere banden
vertoont met criminele activiteiten in de sfeer van bijv. arbeidsmigratie of mensenhandel.
De verschillende sprekers hebben tijdens deze conferentiedagen de situatie in hun eigen land belicht en
hebben ook stilgestaan bij de best practices op het vlak van samenwerking tegen sociale dumping in de
Benelux, Frankrijk, de Noordse landen en de Baltische staten.
Het komt mij voor dat er bij deze gelegenheid een duidelijk signaal is afgegeven: door de krachten te
bundelen is een beter wederzijds begrip mogelijk en kan er efficiënter worden opgetreden tegen sociale
fraude, een fenomeen dat niet tot het binnenland beperkt blijft en dat grensoverschrijdende samenwerking
vereist. Die samenwerking komt geleidelijk aan tot stand; deze conferentie is daar het bewijs van.
Met de inbreng van de Europese Commissie, mevr. Thyssen gisteren en dhr. Curell vandaag, hebben wij de
wens kunnen beluisteren van het Europese niveau om arbeidsmobiliteit te bevorderen en daarbij o.a. stil te
staan bij het begrip detachering.
Dankzij een aantal ideeën die tijdens deze twee dagen aan bod kwamen, zullen wij – daar ben ik van
overtuigd – signalen naar Europa kunnen uitsturen omtrent de nadere invulling van de strijd tegen sociale
dumping.
Overeenkomstig de Benelux-aanbeveling inzake de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude (2015)
zal het Secretariaat-Generaal, samen met de partnerlanden, concrete acties opzetten om een vervolg te
verbinden aan de Sociale Benelux-Top van 13 februari 2014 en de Benelux-Top van 29 april 2015. Dit kadert
in de opdracht die wij recentelijk van onze bewindslieden hebben gekregen.
De inspanningen in Benelux-verband zullen in 2016 worden voortgezet. In dat jaar zal Nederland het EUvoorzitterschap vervullen met een focus op decent work.
Nu de ontwikkeling van detachering een belangrijk politiek en economisch aandachtspunt is geworden, zal
de aanpak van fraude en het tegengaan van illegale arbeid en in het bijzonder van detacheringsfraude een
prioritair kernthema voor de Benelux, net als voor u allen, vormen. Daartoe blijkt een sectorale,
multidisciplinaire en multilaterale aanpak meer dan ooit van primair belang te zijn.
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Prof. Yves Jorens, Universiteit van Gent
Sociale dumping staat sinds enkele jaren op de politieke agenda. Uit politiek oogpunt is fraude een misdaad,
maar het is ook als concept, als mentaliteit een misdaad.
Bestrijding van sociale fraude moet gebeuren door middel van samenwerking, maar wel binnen een passend
juridisch kader. Daarbij moet bovendien het evenwicht bewaard blijven tussen de strijd tegen sociale dumping
en het Europese vrij verkeer van werknemers en diensten. Het gaat om het beschermen van bonafide mensen
en het aanpakken van malafide mensen.
Daarbij rijst de vraag vanuit welk juridisch perspectief dit fenomeen bestreden moet worden: vanuit een
strafrechtelijke hoek of op een administratieve manier, met elk hun eigen juridische mogelijkheden,
instrumenten en gevolgen.
Artikel 350 van het Europese Unie Verdrag biedt de Benelux landen de mogelijkheid om de weg te tonen aan
Europa. Het gaat in eerste plaats om het ontwikkelen van een praktische samenwerking, Deze samenwerking
moet zich vervolgens vertalen naar een juridisch kader.
De maatregelen die ingevoerd worden, moeten echter op multidisciplinair niveau compatibel zijn en de
definities van de wettelijke termen moeten begrijpelijk zijn zodat het niet leidt tot een semantische
interoperabiliteit. De academische wereld is daarbij nodig om de definitie van sociale dumping te bepalen, die
niet enkel beperkt is tot het al dan niet uitbetalen van het minimumloon.
In de tussentijd zijn er een aantal Europese ontwikkelingen op komst. Het betreft dan onder andere het
inrichten van het Platform tegen Zwartwerk. Het moet nog beslist worden of dit een technisch of politiek
platform wordt, maar het zou in elk geval verbonden moeten worden aan de al bestaande platforms, zodat
deze niet naast elkaar gaan leven.
Daarnaast is er het Mobiliteitspakket, met een aantal veelbelovende elementen.
Zo komt er een gecertificeerde A1-procedure, maar zou er zelfs gekeken mogen worden om onder bepaalde
voorwaarden de ontvangende lidstaat toe te laten staan om het A1 formulier aan te passen. Bepaalde
elementen in de regelgeving kunnen aangepast of verbeterd worden, zoals het probleem van de
postbusbedrijven of de duur van detacheringen.
Naast het uitwisselen van informatie over de Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn zou bijkomend
gedacht kunnen worden aan het samenwerken bij de implementatie van de Richtlijn, hetgeen zou zorgen voor
een betere onderlinge afstemming.
Regelgeving is overigens geen fraude-instrument, net zo min als dat EESSI dat is en moet niet als een magische
oplossing worden beschouwd voor alles wat met fraude te maken heeft.
De landen en samenwerkingsverbanden die bestaan, kunnen van elkaar leren en verdere samenwerking, op
interregionaal en multidisciplinair niveau, is nodig om sociale dumping te bestrijden.
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