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Voor het ABVV is het hoog tijd om de fraudeurs die 
werknemers uitbuiten, efficiënt te sanctioneren. Daarom 
eisen wij sterke inspectiediensten met stevige menselijke, 
materiële en financiële middelen. 

Wij eisen: 

Op nationaal niveau: 

g voldoende menselijke, materiële en financiële 
middelen aan de inspectiediensten toekennen 
(aanwerving van 100 extra inspecteurs voor de 
bestrijding van sociale dumping) zodat zij hun werk 
kunnen doen zoals het hoort en zodat de naleving 
van arbeidsvoorwaarden gewaarborgd wordt; 

g afdoende en onmiddellijke sancties toepassen t.o.v. 
frauduleuze ondernemingen.

Op Europees niveau:

g de oprichting van een database om de bestaande 
nationale databases van de instellingen in de 
lidstaten die belast zijn met de naleving van sociale 
en fiscale werkgeversverplichtingen, met elkaar te 
verbinden. Meer bepaald moeten zij erop toezien 
dat de regularisaties die door een lidstaat aan 
een onderneming worden gevraagd, wel degelijk 
worden nageleefd in het land van herkomst van die 
onderneming.
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Tegelijkertijd kondigde de regering meermaals de aanwerving 
aan van 100 extra inspecteurs, die specifiek zouden ingezet 
worden voor de strijd tegen sociale dumping. 

Spijtig genoeg is er op het terrein weinig verandering vast 
te stellen. De recente aanwervingen kunnen amper de 
pensioneringen opvangen. Er is dus geen verhoging van het 
aantal inspecteurs die nochtans broodnodig zijn.

Op Europees niveau:  
eindelijk een aankondiging  
van een Europese Arbeidsautoriteit 

Op Europees niveau vraagt het ABVV al jarenlang om 
dringend werk te maken van de ontwikkeling van een Europese 
agentschap voor sociale inspectie met de nodige fondsen en 
personeel. Dat agentschap moet de samenwerking tussen de 
inspectiediensten van de lidstaten doeltreffender maken en 
fraudeurs vervolgen.

Na jaren krijgen we eindelijk gehoor.

De Commissie kondigde immers zopas de oprichting aan van 
de Europese Arbeidsautoriteit. Om sociale dumping echt tegen 
te gaan, eist het ABVV dat deze Europese Arbeidsautoriteit 
geen nieuwe lege doos wordt, maar een echte transnationale 
inspectiedienst. De Europese Arbeidsautoriteit moet: 

g reële inspectiebevoegdheden krijgen; 

g een snelle en doeltreffende vervolging  
van de fraudeurs toelaten;

g transnationale inspecties vergemakkelijken;

g en voldoende menselijke en financiële middelen krijgen.

Niet alleen woorden maar ook daden… 

Naast politieke uitspraken dringt het ABVV bij de regering 
aan op snelle en concrete acties.

Een ondersteuning van de Europese Arbeidsautoriteit 
door België is van essentieel belang. Bovendien moet de 
Belgische regering absoluut aan de eigen inspectiediensten 
voldoende menselijke, materiële en financiële middelen 
toekennen die in overeenstemming zijn met de omvang van 
het verschijnsel sociale dumping. Omdat sociale dumping 
ernstige gevolgen heeft voor Belgische en Europese 
werknemers.

EFFICIËNTE INSPECTIEDIENSTEN  
OP NATIONAAL EN EUROPEES 
NIVEAU

Op nationaal niveau:  
waar blijven de 100 aangekondigde 
inspecteurs? 

Om de naleving van de voorwaarden in geval van detachering 
te verzekeren en met het oog op de strijd tegen fraude en 
sociale dumping, zijn sterke en efficiënte inspectiediensten 
absoluut noodzakelijk. 

Onder de verschillende bestaande inspectiediensten bevond 
de Sociale Inspectie – die onder de FOD Sociale Zekerheid 
ressorteerde – zich in de voorhoede van de strijd tegen sociale 
dumping.

Einde 2016 kondigde de regering een hervorming aan van 
de sociale inspectiediensten om “sociale fraude en sociale 
dumping efficiënter te bestrijden”. De aangekondigde doel-
stelling was de versterking van de slagvaardigheid van de 
inspectie door minder versnippering van de controles ‘op het 
terrein’ en betere interne processen die tot minder uitgaven 
(- 40 miljoen euro) moeten leiden. 

Het ABVV kon natuurlijk met deze doelstelling instemmen. 
We vreesden echter dat de redenen achter deze hervorming 
puur budgettair was. Met het risico dat de inspectiediensten 
er verzwakt uit zouden komen. 

En helaas stellen wij inderdaad elk jaar een vermindering van 
het aantal controles op het terrein vast.

 
In his State of the Union Address 2017 at the European Parliament, President Juncker announced plans for a European 
Labour Authority that would ensure that EU rules on labour mobility are enforced in a fair, simple and effective way.

WHY DO WE NEED A EUROPEAN 
LABOUR AUTHORITY?

-   16 million Europeans now live and work in a 
Member State other than that of their nationality. 
That is twice as many as 10 years ago. 

-   Every day, 1.7 million Europeans commute to 
another Member State.

-   Every year, hundreds of millions travel across 
Europe for family, tourism or business reasons.

-   Citizens and business need to access information 
easily and be sure about opportunities and 
rights at home and abroad. National authorities 
need to cooperate seamlessly.

NEXT STEPS

In his Letter of Intent to the European Parliament 
and Council, President Juncker announced by the 
end of 2018 a proposal to establish a European 
Labour Authority to strengthen cooperation 
between labour market authorities at all levels 
and better manage cross-border situations, 
as well as further initiatives in support of fair 
mobility, such as a European Social Security 
Number.
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“We should make sure that all EU rules on labour mobility are enforced 
in a fair, simple and effective way by a new European inspection and 
enforcement body. It seems absurd to have a Banking Authority to police 
banking standards, but no common Labour Authority for ensuring fairness 
in our single market. We will create one.” 

European Commission President Jean-Claude Juncker, State of the Union Address, 13 September 2017

A EUROPEAN LABOUR
AUTHORITY
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