
Controle door de sociale inspectiediensten
&

Aanpak van sociale fraude

21 september 2018
Crowne Plaza hotel Antwerpen

Te vaak zijn bedrijven, werkgevers en hun adviseurs er zich niet van bewust hoe snel zij in het 
strafrechtelijk vaarwater komen na een sociale inspectie. 

Na een inleiding met een overzicht van de verschillende soorten sociale inspectiediensten 
en hun zeer ruime bevoegdheden, worden in deze opleiding de gevolgen toegelicht van 
een sociale inspectie als eerste bouwsteen voor een strafrechtelijke vervolging, evenals 
de verschillende actiemogelijkheden voor de gecontroleerde onderneming en hun 
bestuurders maar ook de mogelijke (re)acties vanuit de inspectie en het Openbaar Ministerie. 
Het Openbaar Ministerie licht haar vervolgingsbeleid toe in het sociaal strafrecht en geeft aan 
welke zaken prioritair behandeld worden.

In de namiddag behandelt deze opleiding vanuit het uitgangspunt van balie en aanklager 
een vijftal hot items uit het sociaal strafrecht:

Deze opleiding biedt een praktische handleiding bij de handhaving van het sociaal strafrecht: 
over de bevoegdheden van de Sociale Inspectiediensten, de handhaving door het Openbaar 
Ministerie, de rechten van verdediging en het oordeel door de (correctionele) rechtbank. 
Vanuit de praktijk van balie en aanklager worden een aantal basistools aangereikt hoe 
een werkgever met de risico’s en gevolgen van een inspectie kan omgaan en zich kan 
wapenen tegen te grote gevolgen. Vier sleutelthema’s (schijnzelfstandigheid, verboden 
terbeschikkingstelling, buitenlandse onderaanneming en ernstige arbeidsongevallen) worden 
verder uitgediept.

Sprekers:
Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels 
Brecht Speybrouck, Substituut-Arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat 
van Brussel

Met aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming



VOORMIDDAG

Inleiding

Overzicht van de verschillende sociale inspectiediensten 

• RSZ-inspectie

• RVA-inspectie

• TS

• TWW

• RIZIV-inspectie

• RSVZ-inspectie

• Regionale inspectiediensten

Korte herhaling van de soorten sociaalrechtelijke misdrijven 

• (Federale) inbreuken van niveau 1,2, 3 of 4 (voorbeelden)

• (Regionale) inbreuken (voorbeelden)

• Verhouding tussen federale inbreuken en regionale inbreuken: zwartwerk door een illegale 
werknemer

De organisatie van sociale controle: hoe wordt er bepaald wat er wordt 
gecontroleerd?
• Rol van het SIOD / Richtlijnen van de staatssecretaris voor sociale fraude

• Rol van de Arrondissementscel (voorgezeten door de Arbeidsauditeur) – inhoud 
van de zogenaamde “celactie” – samenwerking tussen sociale inspectie en andere 
inspectiediensten (fiscus, douane, FAVV, dienst Vreemdelingenzaken,…)

• Controles naar aanleiding van klachten bij TWW, RSZ, Auditoraat

• Controles op verzoek van de Arbeidsauditeur (ambtshalve onderzoeken)

Het verloop van de sociale controle
• Hoe verloopt de sociale controle

• Rechten en plichten van de gecontroleerde onderneming

• Rechten en plichten van de sociale inspectiedienst

• De verzegeling van de plaats van tewerkstelling / de inbeslagname van gelden

De gevolgen van de sociale inspectie 

Rechten en plichten bij het verhoor naar aanleiding van een sociale controle? 

• Verhoor door de sociale inspectiedienst

• Verhoor door een politiedienst

Wat doen wanneer de onderneming een waarschuwing krijgt? 

• Voorbeelden en gevolgen

Wat doen wanneer er een Pro Justitia wordt opgesteld? 

• Voorbeelden en gevolgen 

PROGRAMMA (9U-17U), LUNCH (12U30-13U30), PAUZE (10U30 EN 15U15)



Gevolgverlening aan een Pro Justitia door het Openbaar Ministerie 

• Het voeren van verder onderzoek / vordering tot een gerechtelijk onderzoek

• Het klasseren zonder gevolg

• Het opleggen van een minnelijke schikking

• Dagvaarding 

De procedure voor de Correctionele Rechtbank 

Wanneer gaat het Auditoraat over tot dagvaarding

• Toelichting bij de COL 12/12

• Het beleid van de Arbeidsauditeur

• Andere elementen? 

Hoe verloopt de procedure? 

• Rechtstreekse dagvaarding - Gerechtelijk onderzoek

• Procedures voor een speciale kamer met speciale rechter 

• Het verloop van de zitting 

 - Conclusietermijnen
 - Verhoor ter zitting van de verdachte
 - Requisitoir van de auditeur
 - Pleidooien van de partijen
 - Vonnis

Mogelijke sancties 

• Geldboete

• Gevangenisstraf

• Beroeps- en exploitatieverbod

Hoger beroep

De zaak wordt geklasseerd door het auditoraat: gevolgverlening door de administratie 

• Overzicht van de procedure die wordt gevolgd 

• Mogelijke administratieve sancties 

• Overzicht van elementen waarmee de administratie rekening houdt 

• Beroep tegen de administratieve geldboete bij de Arbeidsrechtbank

NAMIDDAG
1. Problematiek van schijnzelfstandigheid: hoe groot is het risico op herkwalificatie 

en een laatste stand van zaken 

2. Werken met onderaannemers: hoe snel verzandt een aanneming in een verboden 
terbeschikkingstelling?

3. Sociale dumping: buitenlandse (transport)aannemers) en de correcte vergoeding: 
hoe snel wordt een Belgische ondernemer mededader?

4.  Enstige arbeidsongevallen: de dood op de werkvloer 

5. Pesten op het werk en andere psychsociale riscio’s: to like or unlike, that’s the 
question



Inschrijvingsformulier
Sociale Inspectie

21 september 2018 – Crowne Plaza hotel Antwerpen (1863)

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de koffiepauzes, gratis parking en de volledige documentatie. 
Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 713,90 euro (590,00 euro + 21% BTW) en kan u vooraf storten op 
rekeningnummer 220-0929472-54.

U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. subsidie 
30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag bedraagt 580,00 euro.

Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. U kan 
u ook altijd laten vervangen door een collega.
Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden 
van onze toekomstige opleidingen. De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 voorziet het recht van toegang en 
verbetering alsook de mogelijkheid het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen.

Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................

Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................

Telefoon: ............................................................................ Website: ............................................................................

Sector: .............................................................................. Aantal werknemers: ...........................................................

Deelnemers

Naam: ............................................................................... Voornaam: ..............................................� Dhr � Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Functie: ........................................................................................................................................................................

Naam: ............................................................................... Voornaam: ..............................................� Dhr � Mevr

E-mail: ..........................................................................................................................................................................

Functie: ........................................................................................................................................................................

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)

Naam bedrijf: ................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................... Stad/Gemeente: ................................................................

Ondernemingsnummer: ................................................................................................................................................

Datum: .............................................................................. Handtekening

Per brief Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
Per fax 0032/(0)3 227 18 59 IBAN: BE42 2200 9294 7254
Per tel. 0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53 SWIFT BIC: GEBA BE BB
E-mail info@infotopics.be TVA BE 0453326035
Site internet www.infotopics.be RPR-RPM Antwerpen


