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PERSCOMMUNIQUÉ
BRUSSEL, SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE BENELUX UNIE
Op woensdag 23 september 2015 ondertekende Belgisch staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
Bart Tommelein, als voorzitter van het Benelux Comité van Ministers belast met de aanpak van sociale fraude samen met Wampie Libon, plaatsvervangend Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden en Jean-Jacques
Welfring, ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg – een Benelux-aanbeveling over een nauwere
grensoverschrijdende samenwerking tussen de drie landen in het kader van de bestrijding van sociale dumping.

v.l.n.r. Wampie Libon, Bart Tommelein, Jean-Jacques Welfring

Met deze aanbeveling geven de regeringen van de Benelux-landen te kennen dat ze gezamenlijke initiatieven en
maatregelen willen uitrollen om sociale fraude doeltreffender aan te pakken en daarmee een voortrekkersrol
te vervullen ten opzichte van de Europese Unie. België, Nederland en Luxemburg zullen fenomenen als sociale
dumping, schijnconstructies, uitkeringsfraude en frauduleuze uitzendkantoren in gezamenlijkheid aanpakken. De
aanbeveling is een nadere uitwerking van de afspraken die de drie landen maakten tijdens de Benelux-Sociale Top
in 2014 en de Top van de premiers van de Benelux-landen in 2015.
Belgisch staatssecretaris Bart Tommelein stelde het als volgt: “Van bij mijn aantreden heb ik het belang van de
Benelux in de strijd tegen sociale dumping benadrukt. Ik ben verheugd dat de intentieverklaring die ik in december
aan mijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s bezorgde zo snel tot resultaten heeft geleid. Door de structurele
samenwerking tussen onze landen zullen we de deloyale concurrentie voor onze bedrijven tegengaan. Als Benelux
leggen we samen ook meer gewicht in de schaal in Europa om dit internationaal probleem aan te pakken.“
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GEZAMENLIJKE INSPECTIES
Sociale fraude en sociale dumping zijn grensoverschrijdende problemen die om een grensoverschrijdende aanpak
vragen. Daarom worden op Benelux-niveau gezamenlijke inspecties tussen de inspectiediensten van de drie landen
opgezet. Door het delen van kennis en middelen kan sociale dumping efficiënter, kostenbesparender en gerichter
worden bestreden.

UITWISSELING VAN GEGEVENS
Sociale fraude wordt voortaan sneller gedetecteerd door het grensoverschrijdend uitwisselen van gegevens via
elkaars databanken. Nagegaan zal worden hoe een systeem van ‘knipperlichten’ op Benelux-niveau kan worden
ontwikkeld om grensoverschrijdende sociale fraude onmiddellijk op te sporen en vroegtijdig te stoppen.

BENELUX ALS VOORTREKKER
De Benelux-samenwerking vervult hierbij ten volle haar rol als voortrekker voor de buurlanden en de Europese
Unie. België, Nederland en Luxemburg bundelen hun krachten om bestuurlijk draagvlak te creëren met andere EUlidstaten en in het bijzonder met de aangrenzende landen, de Baltische staten en de Noordse landen om samen
binnen Europa aan te dringen op EU-maatregelen ter bestrijding van sociale fraude en sociale dumping.
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TOESPRAKEN

BART TOMMELEIN,
Belgisch staatssecretaris voor
Bestrijding van de sociale fraude
De noodzaak van een efficiëntere bestrijding van de sociale dumping kunnen we niet genoeg onderlijnen.
Sociale dumping binnen Europa bedreigt de werking van onze arbeidsmarkt en economie, zorgt voor oneerlijke
concurrentie tussen bedrijven en brengt de financiering en de geloofwaardigheid van ons sociaal zekerheidsstelsel
in gevaar. Sociale dumping ondermijnt de solidariteit, één van de basiselementen van onze welvaartsstaat.
We moeten die strijd samen voeren. Want de sociale fraude stopt niet aan de landsgrenzen. Onze nationale
inspectiediensten moeten de handen in elkaar slaan. Vandaag is de samenwerking nog steeds voor een groot deel
gebaseerd op informele contacten en goodwill bij beleidsmakers. Dit moet dringend anders. De samenwerking die
reeds is opgezet moet nog structureler en systematischer worden.
De Belgische overheid ging jaren geleden al over tot het afsluiten van een aantal bilaterale akkoorden met
buitenlandse inspectiediensten. In de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude werden onder meer
overeenkomsten afgesloten met Frankrijk, Nederland en Polen. Momenteel is ons land ook in onderhandeling met
Duitsland.
Maar we moeten verder durven gaan dan bilaterale samenwerkingsakkoorden. Europese problemen zoals sociale
dumping vragen om Europese oplossingen.
Met deze Benelux-aanbeveling geven we het goede voorbeeld.
Deze aanbeveling kent zowel een praktische component, waarbij we streven naar een optimalisatie van de middelen
die inspectiediensten ter beschikking hebben voor een praktische en multidisciplinaire samenwerking, als een
juridische component die het regelgevend kader wil wijzigen en verbeteren.
We maken van de Benelux een proeftuin. Een proeftuin die Europa de weg wijst. Hoe willen we dat onder andere
doen?
1. We zullen gegevens uitwisselen door onze databanken grensoverschrijdend te gebruiken, waarbij we een
systeem van ‘knipperlichten’ willen ontwikkelen op Benelux-niveau om sociale fraude te detecteren;
2. We zullen gezamenlijke inspecties opzetten;
3. En ook heel belangrijk, wat in de Benelux-werkgroepen naar voor kwam: We zullen onze procedures omtrent de
A1-formulieren op elkaar afstemmen en onderzoeken of we een Benelux A1-database kunnen oprichten.
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Zoals u weet is de procedure rond A1-formulieren in Europa een substantieel probleem. Lidstaten kunnen vrij
bepalen hoe ze A1-formulieren uitvaardigen, waardoor er soms twijfels ontstaan. Als de administratie de
uitzendende lidstaten dan vraagt om tot een controle over te gaan, hebben we vaak het gevoel dat die controle
eerder oppervlakkig gebeurt, of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd.
Onze drie landen zullen daarom de aanvraag tot het bekomen van een A1-formulier én de controle erop
optimaliseren. We zullen daarvoor gezamenlijk een aanvraagformulier opstellen, met dezelfde vragen. Bovendien
zullen de administraties aangeven op welke basis de gegevens die werkgevers invullen werden gecontroleerd,
zodat ze elkaar kunnen vertrouwen dat deze formulieren correct werden ingevuld.
Dames en heren,
Met de samenwerking tussen onze drie landen nemen we het voortouw. We werken een aantal best practices
uit die zullen aantonen wat er mogelijk is als lidstaten aan hetzelfde zeel trekken. En samen zullen we Europa
confronteren met de moeilijkheden waarmee onze inspecteurs te maken hebben. En we zullen op die manier op
diezelfde nagel blijven kloppen dames en heren: we hebben een aangepaste Europese wetgeving nodig. Alleen zó
zullen de zware inspanningen die onze inspecteurs en alle andere actoren leveren, optimaal tot hun recht komen.
Alleen zó kunnen we een aantal valkuilen vermijden. En alleen zó kunnen we sociale dumping de kop indrukken.
We zullen deze Benelux-aanbeveling alvast aanbieden aan EU-Commissaris Marianne Thyssen. En we verwachten
dat zij hier ook effectief rekening mee zal houden in haar beleid. Maar we willen verder gaan. Met deze aanbeveling
trek ik naar de Benelux-plus landen, onze buurlanden Frankrijk en Duitsland. Om ook daar een structurele
samenwerking te bepleiten. Ook de Noord-Europese landen en Baltische staten willen we overtuigen. En volgend
jaar trek ik met de ongetwijfeld positieve resultaten van onze Benelux-samenwerking naar Oost-Europa. Om te
tonen dat samenwerken werkt. En dat ook zij er baat bij hebben om sociale dumping samen met ons aan te pakken.
Dames en heren,
Zoals u weet ligt het Benelux parlement mij zeer nauw aan het hart. Ik ben dan ook verheugd dat mevrouw Detiège
hier aanwezig is als voorzitter van het Benelux parlement. Ook voor het Benelux parlement is de aanpak van de
sociale dumping een gezamenlijke strijd over de lands- en politieke grenzen heen. Zij zijn mee een voortrekker in
deze noodzakelijke strijd.
Tot slot wens ik het Secretariaat-Generaal van de Benelux te bedanken voor hun ondersteuning en inzet bij
de totstandkoming van de Benelux-aanbeveling. Ik wens hen ook te bedanken voor de verdere concretisering
van de aanpak van sociale dumping in thematische werkgroepen, die onder meer het fenomeen van malafide
uitzendkantoren zullen bestrijden.
Laten we samen een succes maken van een intense en positieve samenwerking tussen onze landen. Laten we een
echt doorstart maken van een Europese aanpak van de grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping.
In het belang van onze economieën en de werkgelegenheid in de Benelux-landen. In het belang van ons allemaal.
Ik dank u.
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MAYA DETIÈGE,
voorzitter van de Benelux
Interparlementaire Assemblee
Mijnheer de staatssecretaris,
Dames en heren ambassadeurs,
Beste collega’s van het Benelux-Parlement,
Geachte Leden van het College van secretarissen-generaal,
Beste genodigden,
Vooreerst wens ik namens het Benelux-Parlement de voorzitter van het Benelux Comité van Ministers in
de strijd tegen de sociale fraude te feliciteren.
Het feit dat onze drie landen hun beleid op elkaar willen afstemmen is historisch en een sprekend voorbeeld voor
Europa.
Op 20 april 2012 (drie jaar geleden) heeft het Benelux-Parlement in Den Haag een conferentie georganiseerd
waarbij voor het eerst de brug gemaakt werd tussen de strijd tegen de fiscale fraude en de strijd tegen de sociale
fraude. De staatssecretaris was toen als parlementslid één van de drijvende krachten achter dit initiatief. Collega
Willem Draps zat de Conferentie voor.
U zal zich nog herinneren dat wij toen de Nederlandse staatssecretarissen Frans Weekers (fiscale fraude) en
Paul De Krom (sociale fraude) en Belgische staatssecretaris John Crombez (fiscale en sociale fraude) hebben
samengebracht. Het debat gaf aan dat de strijd tegen de sociale fraude in Europa nergens stond. Er was weliswaar
veel bilaterale samenwerking, maar een multilaterale aanpak bestond niet. U herinnert zich dat in die periode
er veel te doen was over de intra-Europese migratie waarbij werknemers uit de Oost-Europese lidstaten op de
Benelux-arbeidsmarkt kwamen. Vrij snel bleek dat de nationale inspectiediensten voor immense uitdagingen
stonden qua controle en handhaving. Er was ook een zeer geanimeerd debat over de verschillende toepassing
van de privacy-regels tussen de lidstaten waardoor de gegevensuitwisseling totaal mank loopt en de fraudeurs
(fiscale en sociale) steeds weer de dans ontspringen. De algemene conclusie was duidelijk en eenvoudig samen te
vatten: de fraudeurs werken internationaal samen; de landen moeten ook internationaal samenwerken om deze
fraudemechanismen aan te pakken.
Deze conferentie in 2012 beschouw ik als een mijlpaal. De aanbeveling die daaropvolgend tijdens de lentezitting
van juni 2012 aangenomen werd, is één van de sterkste aanbevelingen van het Parlement aan het Comité van
Ministers van de voorbije jaren. Een rechtstreeks gevolg hiervan was dat, op voorstel van onze gewezen collega
en huidig Luxemburgs premier Xavier Bettel, op 13 februari 2014 een Sociale Benelux Top met de premiers en de
bevoegde vakministers georganiseerd werd.
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De Wet van Murphy, geachte staatssecretaris, zorgde er ook voor dat u zelf de Aanbeveling - die mede op uw
aansturen gestemd werd in het Parlement in 2012 - daarna zelf in het Benelux-Parlement in december vorig jaar te
Luxemburg (namens het Comité van Ministers) bent komen beantwoorden.
U hebt daar ook het initiatief aangekondigd dat u, tijdens het Belgisch voorzitterschap, zou nemen met de drie
landen. En u hebt woord gehouden. Vandaag is er de formele ondertekening van deze Benelux-afspraak. Proficiat
hiervoor aan u en uw collega’s van het Comité van Ministers!
Er is vandaag al veel informatie gedeeld waarbij ik niet in herhaling wil vallen met vorige sprekers.
Toch wil ik nog even terugkeren op onze conferentie in Den Haag in 2012. Daar was Professor Yves Jorens ook
aanwezig. Professor Jorens heeft daar een vlijmscherpe analyse gemaakt van de niet-bestaande strijd tegen de
sociale fraude op Europees vlak. Ik nodig jullie allen uit om de tussenkomst van Professor Jorens in het verslag op
onze website na te lezen.
Professor Jorens zei over de inspectiediensten het volgende: (ik citeer) ‘’De problemen waarmee inspectiediensten
geconfronteerd worden en hoe we dat vandaag bekijken, zijn van verschillende aard. Eén van die elementen is
natuurlijk dat een inspectiedienst territoriaal bevoegd is. U bent alleen maar bevoegd om op te treden op uw
grondgebied. Maar vanaf het ogenblik dat een buitenlands element ter sprake komt, het kan eender wat zijn, is
natuurlijk steun, samenwerking nodig van en met andere inspectiediensten.’’ (einde citaat)
We mogen vele goede intenties hebben maar zonder een degelijke controle en handhaving blijven het woorden
in de wind. Deze aanbeveling blijft dode letter als ze niet kan afgedwongen worden. Ik ben blij te lezen in de
aanbeveling dat er gezamenlijke inspecties komen van de inspectiediensten van onze drie landen. Ik hoop dat
die er snel komen om bijvoorbeeld de frauduleuze uitzendkantoren aan te pakken. Maar wij kunnen verder gaan.
De Benelux heeft reeds tien jaren een Politieverdrag waarbij politieagenten van het ene Benelux-land op het
grondgebied van het andere mag optreden, achtervolgen en arresteren. Vorig jaar ondertekenden onze landen
het Verdrag van Luik om de inspectiediensten van de transportministeries van de Benelux-landen samen te laten
werken en echte bevoegdheden aan elkaar te geven bij grensoverschrijdende inspecties. Twee weken terug was
er een eerste Benelux-inspectie waarbij Nederlandse inspecteurs op Belgisch grondgebied de tachograafschijven
controleerden van vrachtwagens.
De tijd lijkt mij daarom ook rijp om een gelijkaardig verdrag te onderhandelen voor de sociale inspectiediensten en zo
een antwoord te geven op de pijnpunten die Professor Jorens reeds in 2012 heeft aangehaald. Laat ons een verdrag
maken en verregaande bevoegdheden geven aan elkaars inspecteurs zodat echte gemeenschappelijke inspecties
grensoverschrijdend kunnen opgezet worden. Hiermee kunnen we zorgen voor een gelijke behandeling van bedrijven
en werknemers binnen de Benelux. En laat ons ook zoals in het Verdrag van Luik naar een open Verdrag gaan waarbij
dat we derde landen uitnodigen om aan te sluiten. Zo zijn we opnieuw een voorloper in Europa.
En laat ons het Verdrag al onmiddellijk een naam geven: het Verdrag van Oostende. Ik vermoed dat de staatssecretaris
dit helemaal ziet zitten.
Mijnheer de staatssecretaris, geachte ambassadeurs en vertegenwoordigers van de Benelux-landen. Vandaag
wordt een historische stap gezet om de sociale fraude effectief aan te pakken.
Dank voor de inspanningen die u gedaan hebt om tot dit resultaat te komen.
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ALAIN DE MUYSER,
adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie
Mijnheer de staatssecretaris,
Mevrouw de voorzitter van het Benelux-Parlement,
Dames en heren,
Beste aanwezigen,
Namens het College van secretarissen-generaal is het zowel een genoegen als een eer u te mogen verwelkomen op
dit event specifiek gewijd aan de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude binnen de Benelux.
Al verscheidene jaren voert het Secretariaat-Generaal een daadwerkelijk gemeenschappelijk Benelux-beleid inzake
fraudepreventie om inzicht te krijgen in dit soort praktijken en een versterkte samenwerking op te zetten tussen
de betrokken administraties.
Een gemeenschappelijke benadering op Benelux-niveau is dan ook van fundamenteel belang: met als bedoeling
de nationale wetgeving te omzeilen, maken fraudeurs namelijk vaak gebruik van de grenzen. Zo willen ze
ontsnappen aan de nationale invloed of profiteren van fouten in het systeem waardoor ze zich kunnen verschuilen
voor inspecteurs en controleurs. We kunnen, via een gecoördineerde aanpak, ten minste op voet van gelijkheid
optreden en een sterk signaal uitsturen naar al wie in de verleiding zou komen om te frauderen! Vergeten we ook
niet dat fraude altijd ten koste gaat van eerlijke mensen die zich zo gestraft voelen omdat ze de regels volgen.
Met de inwerkingtreding in 2012 van het Benelux Unieverdrag hebben de regeringen hun wil tot samenwerking
bevestigd. Dit Verdrag verschaft een aantal nieuwe instrumenten waarmee gezamenlijke resultaten kunnen
worden geboekt.
De eerste stap was het Gemeenschappelijke Werkprogramma 2013-2016 waarin zeven beleidsdomeinen zijn
bepaald waarop de regeringen nauw samenwerken: energie, leefmilieu en ruimte, sociale cohesie, economie en
kennis, mobiliteit, veiligheid en personenverkeer en ten slotte fraudepreventie.
In het verlengde van de Benelux-Sociale Top van 13 februari 2014 en de gemeenschappelijke verklaring diezelfde dag
ondertekend door de premiers en de bevoegde ministers en staatssecretarissen, en voortbouwend op de Benelux-Top
van 29 april 2015 gewijd aan de werking van de interne markt, is de samenwerking die werd opgezet binnen de Benelux
inzake de strijd tegen de sociale fraude er meer bepaald op gericht om wederzijds lering te trekken, oplossingen te
vinden voor de geconstateerde problemen en moeilijkheden en om een preventieve benadering te implementeren.
De gemeenschappelijke doelstelling bestaat erin om te komen tot concrete resultaten: voor de bevoegde instanties
en administraties, voor de mensen op het terrein en ook - uiteindelijk - voor burgers en ondernemingen.
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Het Secretariaat-Generaal bekijkt daarom momenteel de operationalisering van de samenwerking, in het bijzonder
binnen een grensoverschrijdende context. Het gaat onder meer over het opzetten van structurele netwerken en
het invoeren van systemen voor uitwisseling van informatie, procedures en Benelux-formulieren. Hierdoor zou het
werk van controleurs en inspecteurs op het terrein makkelijker moeten worden. Deze controlewerkzaamheden
kunnen gericht zijn op zwartwerk, detachering of schijnzelfstandigheid.
Het event van vandaag streeft deze doelstellingen na en wil ervoor zorgen dat de verschillende actoren, betrokken
bij deze samenwerking, beter op elkaar in kunnen spelen en naar elkaar toe groeien. Het is nu ook het moment om
een gemeenschappelijke brainstorming te houden, via een multidisciplinair debat en door de bekrachtiging van
de politieke steun, die blijkt uit de aanwezigheid van de Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale
fraude alsook van hooggeplaatste vertegenwoordigers uit Nederland en het Groothertogdom Luxemburg.
Professor Yves Jorens van de Universiteit Gent zal de zitting inleiden met zijn verhelderende visie op de strijd tegen
de sociale fraude, een complex thema.
Nadien volgt een paneldiscussie over het probleem van sociale dumping, meer bepaald binnen de bouwsector.
Onder leiding van onze moderator vindt er een debat plaats waaraan partners met verschillende achtergronden,
afkomstig uit onze drie landen, deelnemen. Vertegenwoordigers van ondernemingen, overheidsdiensten en
vakbonden zullen met elkaar in gesprek gaan en stilstaan bij de diverse facetten van deze veelomvattende kwestie.
De Belgische staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale fraude, dhr. Bart Tommelein, zal nader ingaan op de
inhoud en de strekking van de Benelux-aanbeveling. Wij kunnen u alvast meegeven dat de Benelux-aanbeveling
beoogt de samenwerking en de uitwisseling van gegevens tussen de partners te versterken, voorstellen te doen
voor maatregelen om bepaalde lacunes in de regelgeving op te vullen en voorstellen te formuleren die vervolgens
naar het Europese niveau kunnen worden doorgeleid.
Het Benelux-Parlement, een andere instelling binnen de Benelux Unie, speelt zelf ook een actieve rol in het kader
van de strijd tegen de sociale fraude. Zijn voorzitter, mevrouw Maya Detiège, zal ons vertellen hoe het BeneluxParlement onze respectieve regeringen onophoudelijk bewust maakt van de problemen waarmee onze landen,
in dit geval, worden geconfronteerd door het intrinsiek internationale karakter van sociale dumping. Vanuit een
oogpunt dat verschilt van het onze, draagt het Benelux-Parlement zo, op zijn eigen manier, bij aan de strijd tegen
deze plaag van de moderne tijd.
We sluiten het event af met een symbolische handeling: de ondertekening van een Benelux-aanbeveling over de
strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude, dus de bekrachtiging en concrete vertaling van het belang dat
onze landen hechten aan het bestrijden van sociale fraude en sociale dumping.
Dit initiatief bekroont de inspanningen geleverd door het Secretariaat-Generaal alsook de wil van onze regeringen
om samen te werken ten behoeve van het welzijn van onze medeburgers, door als proeftuin te fungeren voor de
Europese Unie.
In dit verband had ik dan ook graag de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude,
alsook de leden van zijn kabinet willen bedanken voor hun steun en inspanningen die er – tijdens het Belgische
voorzitterschap van de Benelux - voor gezorgd hebben dat er meer vaart is gezet achter de Benelux-samenwerking
inzake de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping.
Dank u voor uw aandacht.
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PROFESSOR YVES JORENS,
Universiteit Gent
Dames en heren,
Binnen de huidige geglobaliseerde economische context, met de toenemende liberalisering van het vrije verkeer
van diensten, goederen en werknemers, ook buiten de Europese interne markt, hoeft het niet te verbazen dat een
fenomeen als “sociale fraude” niet stopt bij de landsgrenzen.
Nu is ook de grensoverschrijdende sociale fraude zelf een groeiend fenomeen dat vaak probeert om handig gebruik
te maken van de grenzen en de mazen binnen en tussen de nationale wetgevingen. Binnen de internationale
samenwerking tussen de betrokken bevoegde nationale instellingen profiteert het verder van de grotendeels
beperkte mogelijkheden die de nationale grenzen overstijgen.
Bovendien is de grensoverschrijdende sociale fraude ook een fenomeen met verschillende facetten en gaat het niet
om een ‘eenduidig’ concept. Denken we maar aan de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen,
de georganiseerde en niet-georganiseerde sociale fraude, detacheringsconstructies enzovoort. Vooral binnen een
Europese context is frauduleuze detachering vandaag niet meer weg te denken op het terrein, het komt uitvoerig
aan bod in de pers en het staat met stip op de politieke agenda.
Detachering wordt, in het kader van het vrij verkeer van diensten, nu veeleer als een sociaal kerkhof beschouwd
en almaar minder als een economisch wondermiddel. Detacheringsfraude — door gebruik te maken van diverse
wettelijke mechanismen en varianten hiervan, zoals bijvoorbeeld een veelheid aan onderaannemers, een beroep
doen op uitzendkantoren die vaak in verband kunnen worden gebracht met schijnzelfstandigheid enzovoort —
wordt vaak beschouwd als een element dat ten grondslag ligt aan bepaalde vormen van economische en sociale
uitbuiting.
Zulks is zowel vanuit economisch en budgettair als vanuit sociaal en humaan oogpunt onaanvaardbaar. Echter, de
strijd tegen deze verregaande vormen van grensoverschrijdende sociale fraude loopt niet over rozen. Nationale
inspectiediensten worden geconfronteerd met tal van moeilijkheden van zowel juridische, administratieve als
praktische aard, die de bestrijding van deze fraude in grote mate belemmeren zoniet onmogelijk maken.
Op dit punt bestaat er dan ook als het ware een zekere contradictie. Terwijl we aan de ene kant het vrij verkeer
van diensten en van werknemers als centraal in het Europees verhaal mogen begroeten, bestaat er zeker geen vrij
verkeer van inspectiediensten en/of inspecteurs. De inspecteur die het pad wil bewandelen naar een mogelijke
veroordeling van een buitenlandse werkgever, stelt vast dat zijn weg met heel wat hindernissen bezaaid is.
Juridische, maar ook vaak praktische problemen moeten worden overwonnen.
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Zo kunnen de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en de bescherming van persoonsgegevens als
grote voorbeelden dienen. Hierbij wordt het argument van de privacy – al dan niet terecht – ingeroepen om deze
noodzakelijke uitwisseling soms tegen te houden. Terwijl vrij verkeer van persoonsgegevens eveneens een Europese
gedachte is, blijkt dit allesbehalve een evidentie, zeker wanneer het gaat over administratieve samenwerking.
Maar denken we ook aan praktische valkuilen:
•d
 e kennis van de structuur van de buitenlandse inspectiediensten en de verschillende actoren betrokken bij de
strijd tegen sociale fraude
•d
 e kennis van het buitenlands sociaal recht, ook noodzakelijk voor de bestrijding van sociale dumping
•d
 e uitwisseling van gegevens die in wezen slechts mogelijk is wanneer men met uniform gedefinieerde begrippen
werkt; en, last but not least
•d
 e identificatie van natuurlijke of rechtspersonen in het buitenland.
De preventie, detectie en verdere opsporing van grensoverschrijdende sociale fraude vereist een gecoördineerde
en multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen alle mogelijk betrokken inspectiediensten en administraties.
Dit is zowel het geval op het nationale als op het internationale vak. Een effectieve, administratieve controle
vormt dan ook een van de achillespezen bij een controle van grensoverschrijdende fraude. Toen eind jaren ’90
de belangrijke Detacheringsrichtlijn werd aangenomen, sprak de toenmalige rapporteur bij deze richtlijn al de
stelling uit dat de praktische gevolgen en resultaten van deze Detacheringsrichtlijn op het terrein in grote mate
afhankelijk zouden zijn van de efficiëntie van het monitoringsproces door de lidstaten. Wil de toepassing van het
Europees recht niet geassocieerd worden met negatieve connotaties als sociale dumping, is het waarborgen van
een efficiënte controle dan ook noodzakelijk.
Maar hoe dient deze samenwerking te verlopen?
Het is gebruikelijk dat elk nationaal systeem een aantal controlemechanismen opzet om de sociale wetgeving
te doen naleven. Het gaat daarbij zowel om controlemechanismen die over het algemeen van toepassing zijn
voor elke nationale of buitenlandse werkgever, als om een bepaald aantal mechanismen die zijn opgezet om de
buitenlandse werknemers meer in het bijzonder te controleren. Daar ligt het echte probleem: dat het Europese
recht vaak de toepassing van deze nationale controlemaatregelen in vraag stelt en zelfs bepaalde van deze
maatregelen beschouwt als in strijd met het Europese recht.
Laten we eerlijk zijn, sommige van deze maatregelen vervullen in de eerste plaats een louter “beschermende”
taak. Niettemin worden de lidstaten te vaak geconfronteerd met problemen i.v.m. de verplichtingen die op ze
rusten, namelijk handhaven van en toezien op een correcte toepassing van de geldende regels op Europees en
nationaal niveau. Verplichtingen die ze zijn opgelegd door onder andere de richtlijn betreffende de detachering van
werknemers en de nieuwe richtlijn met betrekking tot de uitvoering van richtlijn 96/71. Hoe kunnen de lidstaten,
daarnaast, nagaan welke nationale maatregelen in overeenstemming zijn met het communautaire acquis, wanneer
die niet onmogelijk worden gemaakt door het principe van het vrij verkeer van diensten en de rechtspraak van het
Hof van Justitie.
We kunnen enkel maar constateren dat de strijd tegen de grensoverschrijdende sociale fraude gepaard gaat met
heel wat tandengeknars en frustratie.
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Politiek Europa, dat zich bewust is van deze problemen, heeft ondertussen al voor meer duidelijkheid gezorgd
via de richtlijn betreffende de uitvoering van Richtlijn 96/71/EG. Deze uitvoeringsrichtlijn bepaalt de nationale
controlemaatregelen die de lidstaten kunnen opleggen aan buitenlandse werkgevers en legt verder vast wie – de
ontvangende lidstaat of de lidstaat van herkomst – wat mag controleren. Inspecties zullen het overigens mogelijk
maken de informatie-uitwisseling en de controlemechanismen te verbeteren. De administratieve samenwerking
zal worden versterkt via een duidelijke omschrijving en invulling van de expliciete verplichting om samen in nauw
overleg te handelen en wederzijdse bijstand te verlenen.
Teneinde grensoverschrijdende sociale fraude succesvol te kunnen vervolgen, zal men echter op verschillende
maatregelen tegelijk dienen in te zetten. Er is eerst en vooral een absolute nood aan, en meer inspanningen zullen
moeten geleverd worden om een efficiëntere grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van informatie
en dus een effectievere controle door inspectiediensten mogelijk te maken.
Maar dit is een zaak die niet enkel op nationaal vlak kan gebeuren, en vereist dat er op Europees niveau verdere
maatregelen worden genomen; een algeheel kader dat duidelijkheid verschaft, en waarbinnen nationale overheden
— waar nodig in samenspraak — grensoverschrijdende sociale fraude kunnen bestrijden. Het kan dan ook alleen
maar aangemoedigd worden dat sommige lidstaten het initiatief nemen om gezamenlijk maatregelen te nemen en
het heft in handen nemen om ervoor te zorgen dat de mooie basisprincipes van het Europees recht, zoals het vrij
verkeer van werknemers en van diensten, hun volle werking kunnen kennen, zonder echter uit te monden in een
sociaal kerkhof die de hele Europese constructie in gevaar brengt.
Persoonlijk kan ik het dan ook alleen maar ten zeerste verwelkomen dat de Belgische staatssecretaris het initiatief
heeft genomen om binnen het kader van de Benelux een aanbeveling op te stellen, die niet alleen een verdere
samenwerking tussen de betrokken instanties van de landen van de Benelux mogelijk maakt, maar die ook kan en
dient te worden beschouwd als een belangrijk signaal naar Europa. Deze Benelux-aanbeveling bevat een aantal
belangrijke en waardevolle denkpistes en formuleert een aantal noodzakelijke hervormingen van het Europees
regelgevend kader. Het streeft tevens een optimalisatie van controles na, in het bijzonder door verder gezamenlijk
optreden. Het stelt hierbij voor ogen, en staat ook open voor de betrokkenheid van lidstaten buiten de Benelux,
om gezamenlijk bij de Europese Unie aan te dringen op bijkomende Europese maatregelen in de strijd tegen sociale
dumping en benadrukt hierbij de nood aan een gezamenlijk optreden. Over de noodzaak hiervan, zowel voor de
Benelux-landen in het bijzonder, als voor de EU in het algemeen en welke precieze maatregelen men bij de verdere
concretisering van dit alles voor ogen houdt, hoop ik alvast meer te vernemen van onze panelleden.

14

PANELDISCUSSIE
Sociale dumping is een groeiend fenomeen en bedreigt zowel onze nationale welvaartsstaat als de Europese
constructie. De negatieve gevolgen van de Europese vrijheden dreigen immers de positieve opportuniteiten die
Europa ons biedt, te overschaduwen. De Benelux-landen worden sterk geconfronteerd met de gevolgen van sociale
dumping.
Hoewel vanuit Europa instrumenten werden ingesteld (zoals de coöordinatieverordeningen inzake sociale zekerheid
en de detacherings- en handhavingsrichtlijn) die de spelregels vastleggen voor de sociale rechten bij internationale
tewerkstelling, blijkt er een groeiende consensus te ontstaan die de noodzaak bevestigt om de handhaving van dit
kader te versterken. Een belangrijk uitgangsstandpunt hierbij is de samenwerking tussen alle actoren betrokken in
de strijd tegen sociale dumping.
In de aanloop naar de ondertekening van de Benelux-aanbeveling vond een paneldiscussie plaats. Hieronder
vindt u een bloemlezing van de voorstellen, opmerkingen en bevindingen die tijdens de paneldiscussie werden
ingebracht.
Deelnemers aan de paneldiscussie waren:
•D
 avid Clarinval, vertegenwoordiger van Construction & F.C.M
•R
 oel Gans, vertegenwoordiger van het Nederlands Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
•M
 agalie Lysiak, vertegenwoordigster van de Business Federation Luxembourg
• F abrice Meeuw, vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond (België)

v.l.n.r. Fabrice Meeuw, Roel Gans, David Clarinval, Magalie Lysiak, Yves Jorens
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STELLING 1
In welke domeinen en in welke situaties dringt er zich volgens u een samenwerkingsplicht op? Zijn er verschillen
dan wel overeenkomsten tussen deze situaties wat de verschillende actoren op het terrein betreft (werkgever,
werknemer, overheid, etc.)?

D. Clarinval
• S ommige uitzendkantoren (soms in Nederland en dan weer in België gevestigd) drijven op buitengewoon
agressieve wijze handel; uiteindelijk opereren ze vanuit Oost-Europese landen en lappen ze de sociale regelgeving
in de Benelux-landen aan hun laars. Er is dus sprake van oneerlijke concurrentie. In de bouwsector zijn banen
verloren gegaan terwijl de omvang van de activiteiten dezelfde is gebleven;
•D
 e overheid verstrekt opdrachten aan eerbiedwaardige bedrijven, maar deze bedrijven werken met
onderaannemers die de regels niet naleven. Zodra de opdracht is gegund, zijn er geen middelen meer om op te
treden. Het overheidsgeld werkt deze fraude onrechtstreeks mede in de hand;
•H
 et zou zinvol zijn om clausules te kunnen opnemen in overheidsopdrachten om een opdracht weg te halen bij
een bedrijf dat de sociale regelgeving van het werkland niet naleeft;
•H
 et is een mogelijkheid om één lijst voor de drie landen op te stellen met bedrijven die aan ‘dumping’ doen, die
detacheringsfraude plegen, …;
• T enslotte moeten meer technische maatregelen bedacht worden zoals het in de tijd beperken van detachering
of, op zijn minst, vermijden dat detachering herhaaldelijk plaatsvindt.
R. Gans
• E r moet worden samengewerkt op bestuurlijk niveau en tussen inspectiediensten.
M. Lysiak
• Informatie moet breder worden gedeeld op ambtelijk niveau, maar ook en vooral met bedrijven;
• S ommige ondernemers frauderen bewust; anderen daarentegen frauderen uit onwetendheid.
F. Meeuw
•D
 oor bestuurlijk samen te werken met Nederland, Luxemburg en tevens Frankrijk en dezelfde wetgevende
maatregelen te nemen kan België meer gewicht in de schaal leggen in Europa dan wanneer het alleen optreedt;
•D
 e inspectiediensten hebben behoefte aan samenwerking om te weten wie de gedetacheerde werknemers zijn
die uit, bijvoorbeeld, Nederland komen, maar geen Nederlander zijn, wat hun status is in Nederland, of ze hun
premies in Nederland betalen, of er in Nederland een bedrijfsactiviteit is op grond waarvan een detachering kan
worden gemotiveerd, etc.;
•H
 et staat buiten kijf dat werknemers en werkgevers allebei belang hebben bij de bestrijding van sociale fraude.
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STELLING 2
Hoe verloopt in uw ervaring deze samenwerking? Wat zijn de sterktes van deze samenwerking? Indien er hiaten
dan wel knelpunten zijn, waar situeren deze zich volgens u?

D. Clarinval
• Er moeten controles op de werkvloer (bouwplaatsen) worden verricht, maar ook bij de detacherende kantoren;
•N
 agegaan dient te worden of de vennootschappen daadwerkelijk activiteiten verrichten in het land waar ze
(vermeend) actief zijn of dat het handelt om postbusbedrijven.
R. Gans
•B
 innen Benelux-verband wordt reeds met succes samengewerkt in de strijd tegen sociale dumping. Voor de rest
van Europa is dit minder het geval, vandaar dat de Benelux-landen een belangrijke voortrekkersrol te vervullen
hebben;
• Momenteel is er enkel een handmatige cross check van bestanden, maar binnenkort kan deze cross check
computergestuurd, en dus sneller, worden uitgevoerd.
M. Lysiak
• De ervaringen op het gebied van samenwerken zijn, althans gezien vanuit het bedrijfsleven, niet optimaal;
• Bij gebrek aan gesprekspartners is het evenwel lastig om tot oplossingen te komen.
F. Meeuw
•O
 p Europees niveau worden de A1-formulieren opnieuw ter discussie gesteld. Wellicht is het goed om zich op
Benelux- of Europees niveau te buigen over een mogelijke herziening van deze procedure;
• In België zijn 17.000 banen verloren gegaan, maar er zijn ruim 33.000 gedetacheerden. Het land van waaruit de
werknemer is gedetacheerd komt bovendien in de helft van de gevallen niet overeen met de nationaliteit van de
gedetacheerde;
• Polen en Nederland zijn de grootste aanbieders van banen voor gedetacheerden in België (in totaal 50%).
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STELLING 3
Welke maatregelen dringen er zich volgens u op nationaal dan wel Europees niveau om sociale dumping te
kunnen bestrijden? Terwijl volgens sommigen de maatregelen in de nieuwe handhavingsrichtlijn soelaas
brengen, zijn anderen dan weer meer sceptisch. Welke eventuele hiaten bestaan er volgens u nog en zijn er
volgens u op nationaal vlak maatregelen die als good practice kunnen gelden?

D. Clarinval
•D
 e sociale premies moeten betaald worden in het land waar het werk wordt uitgevoerd; dit land dient vervolgens
deze premies over te maken naar het herkomstland van de werknemer. Zodoende kan worden gegarandeerd dat
de sociale premies wel degelijk ergens worden betaald.
R. Gans
•D
 e Detacheringsrichtlijn werd 20 jaar geleden opgesteld en daarom moet bekeken worden of de huidige
regelgeving nog wel voldoet aan de vereisten van deze tijd, waarin de Europese Unie minder homogeen is. Voor
Nederland is de herziening van de Detacheringsrichtlijn tijdens het aanstaande Europese voorzitterschap een
prioriteit;
•A
 ls werknemer kan men gedetacheerd worden tegen minder gunstige salarisvoorwaarden dan die welke gelden
in het land waarnaar de werknemer wordt gedetacheerd. Dit kan leiden tot vormen van sociale fraude. Het lijkt
echter moeilijk om deze situatie te verhelpen door de inspecties op te voeren voor zover er geen overtredingen
zijn.
M. Lysiak
•V
 erantwoordelijkszin moet worden bijgebracht in het land dat de werknemers uitzendt en bij het detacherende
bedrijf. Verder is ook het uitzendende land verplicht om na te gaan of het bedrijf al dan niet een postbusbedrijf is;
•H
 et zou zinvol zijn om het begrip ‘nietigheidsclausule’ zo te verruimen dat bedrijven de uitbesteding
(onderaanneming) kunnen intrekken wanneer deze bepaling wordt geschonden;
• F lexibeler te werken door werknemers sneller tijdelijk aan de slag te laten gaan, zou een oplossing kunnen zijn
voor detachering;
• L uxemburg heeft een ‘sociale badge’; deze badge werkt behoorlijk goed, maar het ligt op de weg van de bedrijven
om de gevraagde documenten in te vullen.
F. Meeuw
•B
 elgië beschikt over het Limosa-systeem, dat zeer goed draait. Op Europees niveau dient in de eerste plaats
een identificatie plaats te vinden. Vele Europese lidstaten buigen zich momenteel over de invoering van een
identificatiebadge. Een dergelijk systeem in Europees verband maakt het mogelijk om alle ontwikkelingen in
kaart te brengen;
•D
 e samenwerking met sommige Europese landen verloopt nog te moeizaam.
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BENELUX-AANBEVELING

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
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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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