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les analyser. Nous en attendons le résultat. 

 

03.15  Jean-Marc Delizée (PS): Nous verrons par 

la suite ce qu'il en adviendra.  

 

Deux ans après le vote de la loi, nous sommes 

toujours dans l'attente d'une évaluation du premier 

test sérieux car un ou deux partenaires, ce n'est 

pas très représentatif. Actuellement, vous n'êtes 

donc pas en mesure de préciser le nombre de 

ménages qui s'écartent de 80 %, ni de préciser les 

données récoltées ou ce que cela donne 

concrètement en terme d'indications supplé-

mentaires, d'investigations et de sanctions 

éventuelles en bout de chaîne. On en n'est pas 

encore à ce stade deux ans après. Sommes-nous 

bien d'accord? 

 

03.16  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Oui, 

mais il faut laisser le temps aux services de non 

seulement analyser les données, mais aussi d'en 

assurer le suivi. J'ai demandé aux services de 

m'informer le plus rapidement possible. 

 

Ainsi, nous serons prêts pour le second semestre 

de cette année et nous vous transmettrons alors 

les chiffres exacts - par exemple, le nombre de 

dossiers ouverts - et le résultat de l'examen des 

données. 

 

03.17  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le 

secrétaire d'État, si je puis me permettre, il reste 

une dernière question à laquelle vous n'avez pas 

répondu: le Comité de gestion de la 

Banque Carrefour a-t-il défini une méthode pour 

élaborer les normes de consommation moyenne? 

 

03.18  Philippe De Backer, secrétaire d'État: 

L'ONEM, l'INAMI et la Banque Carrefour ont 

élaboré ensemble ces normes et les différentes 

cohortes. 

 

03.19  Jean-Marc Delizée (PS): C'est fait? 

 

03.20  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Oui. 

 

03.21  Jean-Marc Delizée (PS): Très bien. J'y 

reviendrai ultérieurement. 

 

En guise de conclusion, j'entends bien que vous 

avez besoin de temps, vu la complexité du 

dispositif qui nécessite beaucoup d'énergie. Nous 

sommes bien d'accord pour reconnaître que nous 

ne sommes pas encore en mesure de savoir 

quels en sont les résultats. J'ignore si vous 

pourrez nous éclairer à ce sujet en fin de 

législature. 

 

Vous parlez de sept grands opérateurs, et c'est 

très bien, mais il reste tous les autres: par 

exemple, des petites régies. Autrement dit, vous 

ne couvrez pas, en termes d'eau, de gaz et 

d'électricité, tous les consommateurs du pays. 

Nous sommes bien d'accord? 

 

03.22  Philippe De Backer, secrétaire d'État: 

Non, parce qu'ils sont regroupés dans ces 

différentes organisations. Pour l'eau, par exemple, 

nous couvrons tout. 

 

03.23  Jean-Marc Delizée (PS): À ma 

connaissance, non. En effet, plusieurs régies 

autonomes n'ont pas été incorporées dans 

INASEP, VIVAQUA, etc. Cela signifie que 

certaines portions du territoire ne sont pas 

couvertes par ces sept opérateurs. Je suis 

absolument formel, et certainement pour ce qui 

concerne l'eau. S'agissant de l'électricité, Ores fait 

exception. 

 

L'égalité de traitement de tous les citoyens 

implique que tout le monde doit être soumis à un 

même dispositif. Bref, ce n'est pas encore 

opérationnel partout. 

 

Ce sera mon dernier mot, car je ne tiens pas à 

faire durer notre échange à ce sujet. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de 

staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 

fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan 

de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, over "de detachering in de 

bouwsector" (nr. 25199) 

04 Question de Mme Nahima Lanjri au 

secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude 

sociale, à la Protection de la vie privée et à la 

Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, sur "le 

détachement dans le secteur de la 

construction" (n° 25199) 

 

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

staatssecretaris, de strijd die men zowel op 

federaal als op Europees niveau volop voert tegen 

sociale dumping en sociale fraude, is nog 

helemaal niet gestreden. 

 

Wij stellen vast dat vooral de Belgische 

bouwsector enorm lijdt onder dergelijke 

wanpraktijken. Het aantal Belgische bouw-

arbeiders is vorig jaar met 20 000 eenheden 

gedaald, ook al groeide de bouwsector in globo 
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vorig jaar wel met 2,5% en dit jaar zelfs met bijna 

3,7%, goed voor 16 000 extra jobs. Dat moeten 

we echter nuanceren, omdat het vooral gaat over 

vervangtewerkstelling. Die extra jobs gaan vooral 

naar gedetacheerden. Het cijfer is dus niet echt 

hoopgevend. 

 

Dat betekent niet dat men tegen detachering moet 

zijn. Dat is Europees geregeld, maar wij zien 

daarvan een aantal nefaste gevolgen, vooral 

omdat het nog altijd goedkoper is om in de bouw 

met een gedetacheerde werknemer te werken dan 

met een Belgische werknemer. Gemiddeld is dat 

6 euro goedkoper, voornamelijk omdat de sociale 

bijdragen in de landen van herkomst een pak 

lager liggen dan in ons land. 

 

Vooral kleine kmo's en familiebedrijven lijden 

daaronder. Zowel op federaal als op Europees 

niveau werd een aantal maatregelen genomen. 

Sommige daarvan zijn nog in uitrol. Het blijft 

echter noodzakelijk om aandacht te hebben voor 

dat probleem en er zijn bijkomende inspanningen 

nodig. 

 

Naar aanleiding van een aantal grote bouwwerken 

in Antwerpen zoals de Oosterweelverbinding, stelt 

ACV Bouw, Industrie & Energie voor om een 

charter te sluiten waarbij zowel de overheid als de 

werkgevers zich engageren om aannemers en 

onderaannemers op sociaal vlak nauwgezet te 

controleren. 

 

Detachering kan men niet tegenhouden, maar wij 

moeten wel vermijden dat de sociale wetgeving 

niet wordt gerespecteerd. Wij moeten misbruik 

zoveel mogelijk tegenhouden. 

 

Mijnheer de minister, welke maatregelen zult u 

nemen om specifiek de kleine kmo's en 

familiebedrijven, die moeilijk kunnen concurreren 

met grote bouwfirma's omdat die voornamelijk 

gedetacheerde werknemers inzetten, te behoeden 

voor faillissementen? 

 

Steunt u het idee van ACV Bouw, Industrie & 

Energie om naar aanleiding van de 

Oosterweelwerken een charter te sluiten met het 

engagement om extra in te zetten op controle? Ik 

denk dat we dat sowieso moeten doen. Het betreft 

een belangrijk project, waarmee heel veel jobs 

gemoeid zijn, wat op zich goed is, maar controle 

op misbruik is daar heel belangrijk. Ik ga ervan uit 

dat u die suggestie wil steunen. Hoe zal de extra 

controle worden georganiseerd? Kan zo'n charter 

een algemene praktijk worden bij de uitvoering 

van alle openbare werken? 

 

Controles gebeuren nu ook wel, vooral in sectoren 

onderhevig aan misbruik, maar misschien moet 

men ook een engagement van de werkgevers 

vragen en duidelijk maken dat er gecontroleerd zal 

worden en dat men samen de strijd tegen sociale 

dumping voert. Niemand heeft er baat bij dat heel 

wat Belgische werknemers straks hun job 

verliezen, zeker als dat ten gunste van 

gedetacheerden is, die zelfs niet in orde zijn met 

de wetgeving, die geen minimumloon uitbetaald 

krijgen, die overuren presteren of niet in orde zijn 

met de veiligheidsregels. Al die aspecten kunt u 

alleszins controleren. 

 

Uw voorganger had in januari 2017 aangekondigd 

dat er 96 inspecteurs zouden bijkomen. Ik weet 

dat het even heeft geduurd om die mensen te 

vinden en op te leiden. Nu hoor ik dat de 

96 inspecteurs vooral de plaats innemen van de 

inspecteurs die vertrekken of op pensioen gaan. 

Klopt dat? Hoeveel zijn er dan netto bijgekomen? 

Het was de bedoeling om 96 inspecteurs netto 

meer in te zetten. Het is nooit de bedoeling dat zij 

de plaats zouden innemen van 95 of 96 

inspecteurs, die vertrekken. Als dat het geval is, 

zijn wij verkeerd bezig, want dan is er geen netto 

extra mankracht om de extra controles uit te 

voeren, die nochtans nodig zijn. 

 

Wij hadden daar toch samen voor gepleit en 

steunden de vraag van uw voorganger om een 

uitbreiding te krijgen. Ik hoop dat u de uitbreiding 

dan ook in de feiten zult realiseren en dat het niet 

gewoon een nuloperatie wordt. 

 

04.02 Staatssecretaris Philippe De Backer: Dank 

u wel voor de verschillende vragen. 

 

Ik meen dat er op een aantal vlakken echt wel 

stappen vooruit zijn gezet voor de Belgische 

bouwsector. De cijfers tonen dat ook aan. Wij 

hebben een lastenverlaging voor ploegenarbeid 

doorgevoerd. Er was ook de specifieke 

lastenverlaging met 600 miljoen euro. Wij hebben 

hier in de regering samen met minister Peeters 

voor gevochten. Ik ben blij dat iedereen daarin is 

gevolgd. 

 

Die maatregelen zorgen ervoor dat het objectief 

loonkostenverschil van zowat 6 euro met zowat de 

helft zal worden gereduceerd. De Belgische 

bouwsector lijkt mij hierdoor veel concurrentiëler 

met de lagere prijzen uit het buitenland, zeker als 

de spelregels worden gevolgd. 

 

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Het verschil zal 

dus worden gereduceerd tot zowat 2 euro? 
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04.04 Staatssecretaris Philippe De Backer: Ja, 

alle maatregelen samen zullen tegen 2020 het 

kostenverschil meer dan halveren. Dat lijkt mij 

toch een belangrijke stap van de regering. 

 

Daarbovenop komt nog eens de klassieke taxshift. 

Ook de vermindering van de vennootschaps-

belasting zal voor de kmo's voor enige 

ademruimte zorgen. Voor de kmo's is ook de 

opzeggingstermijn opnieuw aangepast. Specifiek 

voor de bouwsector werd ook op dat vlak een 

inspanning geleverd. 

 

De overheid moet voor de bouwsector wel haar 

verantwoordelijkheid nemen. Als de overheid zelf 

werken laat uitvoeren, moet zij wel zelf de 

spelregels volgen. Dat is in eerste instantie 

gebeurd door een verstrenging en een 

verduidelijking van de wetgeving inzake openbare 

aanbestedingen. Specifiek voor de bouwsector 

werden daarin onder andere bepalingen inzake 

ketenaansprakelijkheid opgenomen. Dat zijn toch 

belangrijke aanpassingen. 

 

Ik heb zelf al herhaaldelijk gepleit voor en aan de 

lokale besturen aangeboden om een charter aan 

te nemen, zodat ook op dat bestuursniveau de 

duidelijke wil wordt geuit om ervoor te zorgen dat 

alles correct verloopt en niet langer wordt gewerkt 

met malafide aannemers. Als effectief een te lage 

prijs wordt vastgesteld, moet men daartegen actie 

ondernemen. 

 

Dat charter werd in verschillende gemeenten 

goedgekeurd. Ik heb het ook geprobeerd in 

Antwerpen. Ik meen dat wij onze coalitiepartners 

hiervan nog eens moeten proberen te overtuigen. 

 

Het is belangrijk dat bij grote werken ook de 

overheid er alles aan doet, opdat de spelregels 

correct zouden worden gevolgd. Als 

gemeenteraden en de Vlaamse overheid het 

charter, dat ik heb opgesteld en rondgestuurd, 

willen aannemen, zou ik dat zeker toejuichen. 

 

Ook op federaal niveau wijs ik er tijdens elke 

Ministerraad op dat men rekening moet houden 

met de wetgeving en bij aanbestedingen zich moet 

hoeden voor malafide praktijken. 

 

Er is ook het PEC met afspraken tussen 

werknemers en werkgevers, waaronder een 

aantal actiepunten rond de strijd tegen sociale 

dumping, die wij samen aan het uitvoeren zijn. De 

werkgevers hebben er dus alle belang bij om zo'n 

charter mee te ondersteunen en te honoreren. 

 

Dan kom ik aan de vragen in verband met de 

controles. Zeker bij grote werken zal er extra 

gecontroleerd worden. De bouwsector is vandaag 

reeds de meest gecontroleerde sector van 

allemaal. Het aantal controleurs ligt op het 

hoogste peil ooit. Er zijn nooit meer inspecteurs en 

controleurs geweest. De 96 inspecteurs die 

moesten aangeworven worden, zijn ondertussen 

ook aangeworven. 

 

Ik nam ook kennis van de recente communicatie 

van minister Peeters rond TSW, die heel blij zegt 

te zijn met de 37 extra mensen. Ik geef meer 

details. Wij hebben 104 sociale inspecteurs 

aangeworven, 3 bij de SIOD, 27 bij de RVA, 31 bij 

TSW plus 6 via interne mobiliteit, 30 bij het RSVZ 

plus 14 via interne mobiliteit – vooral die diensten 

werden versterkt op basis van de prioriteiten - 9 bij 

het RIZIV en 4 bij de FOD Economie. Die zijn nu 

actief op het terrein, wat maakt dat wij vandaag 

het hoogste aantal inspecteurs ooit tellen. 

 

Dat is belangrijk, omdat wij op die manier effectief 

de prioriteiten van het actieplan Sociale Fraude 

ook op het terrein kunnen aanpakken. 

 

04.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

staatssecretaris, hoeveel zijn er netto 

bijgekomen? Er zijn er 104 aangeworven, maar 

hoeveel medewerkers zijn er in die tijd 

vertrokken? 

 

04.06 Staatssecretaris Philippe De Backer: Wij 

hebben in de regering afgesproken dat er een 

benchmarking moest gebeuren en op alle 

diensten een besparing moest gebeuren. Dat 

resulteerde in een nullijn van het aantal 

inspecteurs op het terrein en daarbovenop heb ik 

vandaag 104 extra inspecteurs op het terrein. 

 

04.07  Nahima Lanjri (CD&V): Maar er zijn er dus 

vertrokken? Hoeveel zijn er vertrokken? U spreekt 

over het hoogste aantal. Hoeveel zijn er nu en 

hoeveel waren er in januari 2017? 

 

04.08 Staatssecretaris Philippe De Backer: Ik 

ken het exacte cijfer niet, maar nu zijn er iets meer 

dan 1 200. Ik kan u het exacte aantal bezorgen en 

het vergelijken met vorig jaar. 

 

04.09  Nahima Lanjri (CD&V): Het is misschien 

inderdaad belangrijk om dat te vergelijken met 

vorig jaar. Er moeten inspanningen gebeuren. 

Maar als dat betekent dat er netto niet veel 

inspecteurs zijn bijgekomen, dan begrijp ik de 

opmerking van de vakbonden. Als er netto 90 of 

100 mensen zijn bijgekomen, vind ik dat een 

goede zaak. Daarom dus mijn vraag. 
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04.10 Staatssecretaris Philippe De Backer: Men 

moet de vergelijking echter ook juist zetten. Als 

het beleid is om in alle administraties een bepaald 

beleid te voeren, dan is dat de nullijn.  

 

04.11  Nahima Lanjri (CD&V): Hoeveel is er dan 

eerst bespaard? 

 

04.12 Staatssecretaris Philippe De Backer: Er is 

niet bespaard. Er is een oefening gemaakt in alle 

administraties om ervoor te zorgen dat men voor 

een aantal zaken begrotingstechnisch in orde is. 

Als wij ervoor zorgen dat daarbovenop meer dan 

100 inspecteurs bijkomen, waardoor het kader 

niet alleen op peil gehouden wordt maar wordt 

uitgebreid, meen ik dat wij de strijd tegen sociale 

fraude op een heel correcte manier aan het 

voeren zijn. 

 

Nog eens, ook de andere ministers zoals minister 

Peeters en minister Ducarme, zijn bijzonder blij 

met de extra mensen die zij kregen voor hun 

inspectiediensten. 

 

04.13  Nahima Lanjri (CD&V): U bezorgt mij de 

huidige cijfers in vergelijking met die van vorig 

jaar? Dan kan ik zien of er effectief een netto 

aangroei is. Dat is het belangrijkste om eventuele 

miscommunicatie uit te klaren. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

05 Question de M. Jean-Marc Delizée au 

secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude 

sociale, à la Protection de la vie privée et à la 

Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, sur "les visites 

inopinées au domicile des demandeurs 

d'emploi" (n° 25459) 

05 Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de 

staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale 

fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan 

de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, over "de onaangekondigde 

huisbezoeken bij werkzoekenden" (nr. 25459) 

 

05.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le 

secrétaire d'État, vous avez fait voter la loi-

programme du 10 août 2015 qui rétablit les visites 

inopinées au domicile des demandeurs d’emploi. 

Notre groupe s'est opposé au dispositif inclus 

dans cette loi-programme qui nous a fait revenir 

20 ans en arrière. 

 

A plusieurs reprises, lors des discussions sur 

votre note de politique générale, vous avez 

affirmez que "les visites domiciliaires restent pour 

le gouvernement une procédure d’exception". Je 

pose donc régulièrement des questions sur les 

statistiques et sur l’évolution de cette mesure, 

même si tout ça se trouve dans un rapport. 

 

Ceci m’amène à vous poser les questions 

suivantes: pour 2017, pouvez-vous me détailler, 

trimestre par trimestre, combien de visites 

domiciliaires, sans avertissement préalable, ont 

été entreprises? Pouvez-vous faire le même 

exercice pour le premier trimestre de 2018? Dans 

combien de cas, l’assuré social s’est-il opposé à 

une visite inopinée de son domicile? Combien de 

visites domiciliaires ont donné lieu à un constat de 

fraude au domicile?  

 

05.02  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Il y 

a deux options: soit je parcours tous les chiffres, 

soit je vous remets le tableau qui les contient? 

 

05.03  Jean-Marc Delizée (PS): Donnez nous 

quelques chiffres ici? Je veux bien une copie du 

dossier évidemment. 

 

05.04  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Oui 

oui. Je vais vous les donner dans les grandes 

lignes. Donc, en 2016, il y a eu 341 visites au 

domicile, lors desquelles une fraude a été 

détectée dans 100 cas. En 2017, il y a eu 648 

visites, donnant lieu à une détection de fraude 

dans 229 cas. En 2018, jusqu'à présent 230 

visites ont été effectuées, et 83 cas de fraude ont 

été détectés.  

 

Dans un tiers des cas, on retrouve donc quelque 

chose qui n'est pas en ordre.  

 

Pour 2018, je peux vous donner le tableau avec 

les chiffres. 

 

05.05  Jean-Marc Delizée (PS): Oui, d'accord. 

 

05.06  Philippe De Backer, secrétaire d'État: Je 

vous l'enverrai. Comme vous le voyez, on y 

retrouve le domicile visité, si c'est sur demande du 

service, de l'auditeur ou du chômeur, si c'est une 

visite sans accès à l'espace ou avec une 

autorisation de l'occupant. Nous avons donc là 

des chiffres plus détaillés, mais je ne pense pas 

que cela ait un sens de … 

 

05.07  Jean-Marc Delizée (PS): Uniquement pour 

le premier trimestre de 2018 alors? 

 

05.08  Philippe De Backer, secrétaire d'État: 

C'est cela oui. 

 

05.09  Jean-Marc Delizée (PS): OK. 


