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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit – Bevoegdheidsuitbreiding sociaal inspecteurs
RSZ – Controle op het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve
van gebruikers

Per brief van 27 februari 2019 heeft de heer Ph. De Backer, minister belast
met Bestrijding van de sociale fraude, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd
over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december
1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en
met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet.

Dat ontwerp van koninklijk besluit beoogt de bevoegdheidsuitbreiding van de
sociaal inspecteurs van de RSZ met betrekking tot de controle op de illegale terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling en in voorkomend geval om
een inbreuk op de wet vast te stellen met het oog op het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in België.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 27 maart 2019 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Per brief van 27 februari 2019 heeft de heer Ph. De Backer, minister belast met Bestrijding van de sociale fraude, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op
de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van
de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze
wet.

Dat ontwerp van koninklijk besluit beoogt de bevoegdheidsuitbreiding van de sociaal inspecteurs van de RSZ met betrekking tot de controle op de illegale
terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling en in
voorkomend geval om een inbreuk op de wet vast te stellen met het oog op het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden in België.

De inspectiediensten van de RSZ, die regelmatig worden geconfronteerd met situaties waarbij gedetacheerde werknemers op illegale wijze ter beschikking worden gesteld van Belgische gebruikers, zullen door deze bevoegdheidsuitbreiding gemachtigd kunnen worden om op te treden op het vlak van illegale terbeschikkingstelling.

Ten slotte sluit het ontwerp van koninklijk besluit aan bij het protocol van 10 december 2018, dat met het oog op de hogervermelde bevoegdheidsuitbreiding is gesloten tussen de inspectiediensten van de RSZ en de inspectie Toezicht Sociale Wetten. Dat protocol heeft als doel een eerlijke concurrentie te vrijwaren door de
strijd aan te gaan tegen sociale dumping en misbruiken op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstelling.
II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het ontwerp van koninklijk besluit dat hem voor advies werd voorgelegd
alsook het bovenvermelde protocol van 10 december 2018 met de grootste aandacht
bestudeerd.
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Ingevolge dat onderzoek doet hij opmerken dat de nieuwe bevoegdheid van de RSZ-inspecteurs enkel zal worden aangewend om de situaties van illegale terbeschikkingstelling in het kader van een grensoverschrijdende tewerkstelling
op een geldige wijze vast te stellen en om in voorkomend geval een inbreuk te verbaliseren met het oog op het toepassen van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale
schulden in België. De inspecteurs van de inspectie Toezicht Sociale Wetten blijven van
hun kant verantwoordelijk voor de opvolging van het luik terbeschikkingstelling, meer
bepaald wat betreft de toepassing van de correcte arbeids- en loonvoorwaarden.

De Raad gaat volledig akkoord met de door deze maatregel nagestreefde doelstelling, namelijk het vrijwaren van een eerlijke concurrentie door de strijd
aan te gaan tegen sociale dumping en misbruiken op het vlak van grensoverschrijdende
tewerkstelling.

Hij wil echter benadrukken dat een groot belang moet worden gehecht aan een goede coördinatie en een goede samenwerking tussen de inspectiediensten van de RSZ en de inspectie Toezicht Sociale Wetten om veelvuldige en opeenvolgende controles door die verschillende diensten met betrekking tot dezelfde periodes,
dezelfde documenten en dezelfde gebruikers te vermijden.

Gelet op het voorgaande spreekt de Raad zich uit voor deze nieuwe bevoegdheid van de inspectiediensten van de RSZ en kan hij akkoord gaan met het
ontwerp van koninklijk besluit waarover advies werd gevraagd.
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