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Inleiding 

De organisatie van een studiedag op 24 februari 2020 is het resultaat van reflectie door de voorzitter 

van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Hij heeft in het verleden immers gewerkt bij de FOD Economie en heeft zo kunnen vaststellen dat 

zowel de FOD Economie als de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg binnen hun 

organisatie over een systeem beschikten voor de vervolging van inbreuken.  Hij heeft echter 

vastgesteld dat de procedures en regels die worden toegepast, verschillend waren.  Daarom wilde hij 

de systemen inzake administratieve vervolging zoals die worden toegepast binnen de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en binnen de FOD Economie, vergelijken. 

Tijdens deze studiedag hebben een aantal sprekers de verschillende procedures voorgesteld, evenals 

de wetgeving en de principes die van toepassing zijn in de twee gevallen. 

De studiedag is van start gegaan met een korte inleiding door de voorzitter van het directiecomité 

van de FOD Werkgelegenheid, die het initiatief voor deze studiedag heeft genomen. 

Daarna hebben de heren Wim Van Poucke en Nicolas Cobbaert, respectievelijk directeur-generaal 

en inspecteur-adviseur bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, het 

systeem van vervolging voorgesteld dat binnen de FOD Economie toegepast wordt voor wat hun 

materies betreft.  

Vervolgens heeft de heer Chris Van der Cruyssen het systeem van administratieve vervolging 

voorgesteld dat binnen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie 

toegepast wordt. 

De heer Tom Boelaert, administrateur belast met de leiding van de Algemene Administratie van de 

Inning en de Invordering bij de FOD Financiën, heeft gesproken over de manier waarop de FOD 

Financiën in de twee systemen te werk gaat bij de invordering van schulden. 

De heer Van Damme, directeur a.i. van de Stafdienst BBC in de FOD Werkgelegenheid, heeft een 

overzicht gegeven van de ontstaansgeschiedenis van het Sociaal Strafwetboek. Daarna heeft 

mevrouw Karla Waumans, attaché bij de Directie van de administratieve geldboeten in de FOD 

Werkgelegenheid, de procedure van de administratieve geldboeten beschreven, zoals deze 

momenteel binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegepast wordt.    

De heer Van Damme heeft de presentaties voortgezet met de beschrijving van de procedure zoals 

deze in de toekomst binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zou kunnen 

toegepast worden.  

In de namiddag heeft de heer Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur van Henegouwen, de principes 

van het sociaal strafrecht, zowel nationaal als internationaal, in herinnering gebracht.   

Na de verschillende uiteenzettingen over de twee systemen heeft de heer Jan Vanermen, adviseur bij 

de Directie van de administratieve geldboeten in de FOD Werkgelegenheid, de statistieken voor 2019 

van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid voorgesteld en 

heeft mevrouw Murielle Fabrot, adviseur–experte Sociaal Strafwetboek, de twee systemen vergeleken 

om tot een globaal beeld te komen.   
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Ten slotte heeft de heer Steven De Winter, eerste substituut-procureur des Konings van Antwerpen, 

zijn standpunt gegeven over de procedure van administratieve vervolging in economische zaken, 

terwijl de heer Danny Meirsschaut, arbeidsauditeur van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, zijn 

standpunt over de procedure van de administratieve geldboeten voorzien op het vlak van het sociaal 

strafrecht, uiteengezet heeft.    

Dit verslag is een samenvatting van de uiteenzettingen die tijdens de studiedag werden gegeven, en 

wordt afgesloten met het debat dat erop volgde. 

Voor meer details over de verschillende presentaties nodigen wij u uit om de slides te raadplegen die 

bij dit verslag gevoegd zijn. 
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Toespraak van de voorzitter van het directiecomité bij de FOD 

Werkgelegenheid - Geert De Poorter  

Mijnheer de arbeidsauditeur,  

(Mijnheer de eerste substituut-procureur des Konings),   

Waarde collega's,  

Bij mijn aantreden als voorzitter in deze FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heb ik 

tijdens verscheidene roadshows kennis gemaakt met alle administraties van deze FOD, bovendien 

ook in alle uithoeken van het land voor wat de buitendiensten betreft.  

Daarbij heb ik zowel toelichting informatie gekregen bij het werk van de sociaal inspecteurs op het 

terrein, als bij de werking van de Directie administratieve geldboeten. 

Een wereld die mij niet onbekend is, want voordien was ik onder meer actief bij de FOD Economie, 

waar er ook vaststellingen gebeuren door inspecteurs en men eveneens een systeem heeft om sancties 

op te leggen via de administratie.  

Vandaar dat bij mij het idee is gegroeid om deze studiedag te organiseren en via rechtsvergelijking 

en analyse van de twee systemen samen na te gaan wat nu de voor en tegens zijn van beide manieren 

om een administratieve vervolging van vastgestelde inbreuken te organiseren.  

Aan de ene zijde hebben wij een systeem van administratieve geldboetes opgelegd door de 

administratie, nadat de arbeidsauditeur heeft afgezien van het instellen van strafvervolging voor de 

rechtbank. In deze procedure ligt het initiatiefrecht bijgevolg in de eerste plaats bij het openbaar 

ministerie. 

Aan de andere zijde hebben wij een regeling met onder meer minnelijke schikkingen die worden 

voorgesteld door de administratie, administratie die ook kan besluiten het dossier over te laten aan 

het parket. Het is de administratie die in deze procedure de beslissing neemt of een dossier al dan 

niet naar de rechterlijke macht gaat.  

Om de grondige vergelijking van beide systemen te kunnen maken hebben wij jullie uitgenodigd als 

experten op het terrein met de administratieve vervolging.   

Ik ben zeker van dat wij door de inbreng van jullie allemaal niet alleen een zeer vruchtbare studiedag 

zullen hebben, maar op het einde van de dag ook een beter inzicht zullen hebben in de verschillen, 

de gelijkenissen, de voors en tegens van elk van deze systemen.  

Deze studiedag sluit bovendien perfect aan bij een gelijkaardig initiatief van de Universiteit Gent en 

van de Vrije Universiteit Brussel die dit academiejaar een opleidingscyclus van 10 sessies organiseren 

waarbij de specifieke onderdelen van het fiscaal en het sociaal strafrecht met elkaar worden 

vergeleken door professoren van verscheidene universiteiten, rechters, advocaten en hoge 

ambtenaren expert in deze materies. Ook de moderator van vandaag, Professor Yves Jorens, was al 

voorzitter van één van deze sessies. Van deze cyclus zal de uitgeverij Story trouwens een verslagboek 

uitbrengen.  
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Ook van onze studiedag van vandaag zullen wij een verslag opmaken dat u allen achteraf zal worden 

toegestuurd. En onder de deskundige leiding van Professor Yves Jorens wordt dit zeker een boeiende 

studiedag. 
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Algemene werking van de economische inspectie - Wim Van 

Poucke 

De heer Van Poucke bijt de spits af met de voorstelling van de algemene werking van de economische 

inspectie.  Hij legt uit dat zijn dienst toezicht houdt op de goede werking van de markt aan de hand 

van de toepassing van de economische reglementeringen, dat zijn dienst vooral bevoegd is voor de 

materie van het Wetboek van economisch recht, en dat, wat de wetgevingen betreft waarop ze 

controle uitoefenen, meer dan 95% voorziet in strafsancties. 

Zijn dienst gaat in de eerste plaats preventief, begeleidend te werk en pas in een later stadium 

repressief. 

Naast het Wetboek van economisch recht, is de Economische Inspectie ook bevoegd voor 35 

bijzondere wetgevingen in heel wat domeinen. Het gaat zowel om consumentenbescherming, die 

van nature sterk Europees is, als om eerlijke concurrentie tussen ondernemingen (bv. sluikwerk, 

openingsuren) en de strijd tegen de economische fraude. Ook witwaspreventie, precursoren voor 

explosieven, beheersvennootschappen van auteursrechten en talloze andere specifieke sectoren 

vallen onder haar bevoegdheid. Zijn dienst bestaat uit 210 controleurs/inspecteurs, waarvan er het 

statuut van officier van gerechtelijke politie hebben.     

De core business van zijn dienst bestaat uit de bescherming van de consument, de eerlijke 

concurrentie tussen de ondernemingen (openingsuren, oneerlijke concurrentie) en de strijd tegen 

de economische fraude. 

Ze ontvangen meldingen van betrokken partijen (verenigingen voor de verdediging van de rechten 

van de consument, … ), buitenlandse en Belgische autoriteiten.  Elk jaar stelt de inspectie een 

jaaractieplan op. Het belangrijkste onderdeel van het jaaractieplan betreft de ‘algemene 

onderzoeken’. Dit zijn onderzoeken die over een bepaalde periode, in een specifieke sector voor een 

specifieke wetgeving, worden gevoerd over het ganse Belgische grondgebied.  

De verslagen van andere diensten zijn niet de voornaamste bron van onderzoeken. Ze zijn belangrijk, 

maar op de eerste plaats komen de algemene onderzoeken, de onderzoeken op eigen initiatief (in 

specifieke domeinen, bv. namaak, financiële wetgeving, …) en de onderzoeken op basis van 

meldingen. 

Ze helpen de ondernemingen en geven ze raad (guidance).  Ze kunnen ook waarschuwingen geven 

en als er zich inbreuken voordoen, stellen ze processen-verbaal op die kunnen leiden tot een voorstel 

tot transactie of een doorverwijzing naar het parket1.  Ze kunnen ook een vordering tot staking 

instellen. Ze beantwoorden de vragen van de buitenlandse autoriteiten betreffende de 

ondernemingen in België. 

De dienst beschikt over een meldpunt dat sinds 2016 bestaat en sindsdien zijn er steeds meer 

meldingen. In 2019 werd reeds een recordaantal van 42.697 meldingen van consumenten en 

ondernemingen via het meldpunt ingediend. 2 

 
1 Addendum : Ondertussen ook tot een administratieve geldboete, maar dat was op dat ogenblik 
niet aan de orde. 
2 Addendum : In de eerste negen maanden van 2020 ontving het Meldpunt 38.018 meldingen van 
consumenten en ondernemingen (periode 01/01/2020 – 15/09/2020). 
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De meldingen worden gebundeld en er wordt een risicoanalyse uitgevoerd om na te gaan of er een 

controle kan worden georganiseerd.  In principe wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op 

de melding, niet meegedeeld, behalve als er burgerlijke belangen zijn.  

De dienst ontvangt verzoeken van de parketten, van de beheersdienst van de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen en moet soms zelfs hulp bieden aan de mededingingsautoriteit.   

In 2019 hadden de controles voornamelijk betrekking op de pop-up stores, de dringende 

hersteldiensten, de frauduleuze ondernemingen, de zonnecentra, de car-pass en de prijsaanduiding. 

De dienst bestaat uit drie afdelingen: Externe Acties,  Centrale Onderzoeken en Algemene 

Coördinatie. Daarnaast zijn er 7 gespecialiseerde controlediensten in Brussel (8e, B2B, in 

ontwikkeling). Het betreft: internetbewaking, fraude (namaak, witwas en massafraude), etikettering, 

productveiligheid, financiële diensten, beheersvennootschappen van auteursrechten en 

consumentenbescherming (specifieke aspecten). 

Ze beschikken over vijf regionale directies die afhangen van Brussel. 

De laatste slide van de presentatie geeft een overzicht van het aantal controles die per materie door 

de dienst uitgevoerd werden.  
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Vervolging en procedure inzake transacties door de Economische 

Inspectie - Nicolas Cobbaert 

De heer Nicolas Cobbaert gaat verder en legt uit wat de algemene werking van de economische 

inspectie is: ze past een bijzonder strafrecht toe en het gemeen recht is slechts subsidiair van 

toepassing. 

De processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.  Deze bewijskracht geldt 

uitsluitend voor de zintuiglijke vaststellingen.  De heer Cobbaert illustreert dit met een vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg, afdeling Antwerpen, die op 26 april 2019 geoordeeld heeft dat de 

resultaten van metingen door de controleagenten geen bijzondere bewijskracht hebben. 

Zoals de heer Van Poucke aangegeven heeft, wordt de materie geregeld in het Wetboek van 

economisch recht. 

Er zijn echter bijzondere acties mogelijk zoals de mystery shopping. Deze bevoegdheid op dit vlak 

zal binnenkort uitgebreid worden naar aanleiding van een Europese verordening: dit prerogatief zal 

opgenomen worden in het Wetboek van economisch recht, ze zullen dus de mogelijkheid hebben 

om er voor het merendeel van de wetten (niet voor allemaal, een aantal bijzondere wetten hebben 

een eigen regime) een beroep op te doen. 

Een andere bijzondere materie is die betreffende het sluiten van websites die reeds toegepast wordt 

door de parketten en de onderzoeksrechters.  De inspectiedienst kan in het kader van haar 

onderzoeken ook overgaan tot inbeslagname en verzegeling.  Een uitbreiding van deze materie is 

eveneens voorzien maar enkel voor het aspect sluiten websites. 

Hoe treden ze op?  

1° Informeren 

De inspectiedienst heeft steeds de mogelijkheid informatie/advies te verstrekken aan de 

ondernemingen. Dit kan gebeuren zowel in het kader van hun algemene onderzoeken als in het 

kader van de contacten met de ondernemingen. 

Ze beschikken tevens over een informatieve facebookpagina en over ‘guidance’ documenten die de 

wetgeving verduidelijken. 

2° Preventie 

De meest preventieve tussenkomst is de waarschuwingsprocedure die door de inspectiediensten 

toegepast wordt: tijdens deze procedure zetten ze de ondernemingen ertoe aan om een eind te 

maken aan de inbreuk.  Ze kunnen bijvoorbeeld een termijn van twee weken toekennen. 

De waarschuwing kan dienen als bewijs wat de kwade trouw betreft. 

De waarschuwing wordt als positief ervaren, zowel door de overtreders als door het gerecht. 

3° Repressief optreden 

Repressief stelt de dienst ook processen-verbaal op. 
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Deze worden rechtstreeks overgemaakt aan het parket of leiden tot de transactieprocedure (art. 

XV.61 van het Wetboek van economisch recht) 

De procedure van administratieve transactie is een mogelijkheid waarover de directeur-generaal van 

de inspectiedienst beschikt om te beslissen of het proces-verbaal wordt verstuurd naar het parket of 

leidt tot een administratieve transactie (voorstel om een bepaald bedrag te betalen).  Als het bedrag 

van de transactie betaald wordt, vervalt de strafvordering.  In geval van niet-betaling wordt het 

dossier overgemaakt aan het parket.  De transactie wordt toegepast in 60% van de dossiers.  In deze 

mogelijkheid wordt voorzien in bijna alle economische wetgevingen.  In ongeveer 75% van de 

gevallen wordt de voorgestelde transactie gevolgd door een betaling. 

De transactieprocedure heeft een aantal voordelen: 

- Het is een snelle, flexibele procedure die rechtstreeks kan worden toegepast; 

- De procedurele kosten ervan zijn laag; 

- Het is voor de inspectie een mogelijkheid om rechtstreeks actie te ondernemen;  

- Ze maakt het mogelijk het parket te ontlasten; 

- Er is niet dadelijk een beroepsprocedure; het is een voorstel waarop de persoon al dan niet 

ingaat: geen beroep, eenvoudige administratieve procedure;  

- Het is een mogelijkheid. 

De transactie heeft echter ook nadelen.  Er is geen verplichting tot betaling.  Het is een vrijblijvende 

procedure, zelfs al is er steeds de mogelijkheid om het dossier over te maken aan het parket als 

zwaard van Damocles. De inspectie zelf zal niet "dreigen". Het is een logisch gevolg bij niet-betalen 

waar de overtreder rekening mee moet houden. De procedure heeft een eenzijdig karakter: het is 

niet duidelijk wat de impact is op de overtreder.  Er is geen enkele stap die het mogelijk maakt om 

de procedure te betwisten. 

Binnen de 40% die rechtstreeks aan het parket overgemaakt wordt, vindt men materies die 

automatisch aan het parket overgemaakt moeten worden, zoals dossiers inzake sluikwerk3 of grote 

dossiers die voorafgaand met het parket besproken worden.        

In 2019 werd een transactie toegepast voor 1.113 processen-verbaal, wat 1.287.850€ heeft opgeleverd. 

Er zijn uitersten aan beide zijden.  Wanneer het dossier aan het parket overgemaakt wordt, heeft de 

inspectiedienst niet noodzakelijk weet van de gevolgen die eraan worden gegeven.  De dienst weet 

dat er een sanctie in de brede zin van het woord volgt voor 15% van de processen-verbaal, maar er 

zijn grote regionale verschillen tussen de verschillende parketten.  Er is ook gewoon een groot ‘dark 

number’, waarvan de dienst niet weet wat het gevolg is, zelfs als misschien wel gevolg gegeven is. 

Er bestaat een ontwerp tot hervorming van het huidige systeem; het huidige systeem bevat immers 

niet de bijkomende mogelijkheid om administratieve geldboeten op te leggen. De wijziging van het 

systeem is noodzakelijk om het in overeenstemming te brengen met de Verordening (EU) 2017/2394 

van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de 

nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 

 
3  Meneer Cobbaert preciseert dat sluikwerk verwijst naar de uitoefening van een activiteit als 
zelfstandige en dat "zwartwerk" verwijst naar de uitoefening van een activiteit in een ondergeschikt 
verband en dat zij op die manier telkens het onderscheid tussen de bevoegdheden van de Sociale 
Inspectiediensten en de Economische Inspectie maken. 
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consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004. De voorgestelde 

wijzigingen putten inspiratie uit het systeem dat van toepassing is in het sociaal strafrecht en dat 

opgenomen is in het Sociaal Strafwetboek, en meer in het bijzonder uit de administratieve procedure 

die van toepassing is binnen de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD 

Werkgelegenheid, en uit de administratieve geldboete die deze Directie oplegt. In het begin zal door 

specifiek aangeduide ambtenaren 4  de keuze worden gemaakt tussen de drie procedures. Het 

wetsontwerp voorziet in administratieve geldboeten in alle materies van het Wetboek van 

economisch recht waarin er strafsancties voorzien zijn 

Het wetsontwerp bepaalt op dit ogenblik niet wat de keuze zal motiveren.  De criteria zullen later 

door de dienst zelf bepaald worden.  Men moet bekijken of de Raad van State daarover een 

opmerking maakt in zijn advies over het wetsontwerp.5  In de transactie is de strafrechtelijke finaliteit 

steeds aanwezig.  Het is immers zo dat, als de transactie niet wordt betaald, het proces-verbaal aan 

het parket overgemaakt wordt. 

Ofwel ziet het parket af van strafvervolging, stelt het een bemiddeling voor, ... , ofwel brengt het 

parket de aangeduide ambtenaar binnen de drie maanden op de hoogte van het feit dat het niet zal 

overgaan tot strafvervolging.  Soms stuurt het parket het dossier terug naar de inspectie, opdat deze 

opnieuw een transactie voorstelt, zelfs al is dit niet in de wet voorzien.  Het Wetboek van economisch 

recht voorziet in zes verschillende sanctieniveaus met een maximum tot 800.000€ (bedrag na 

toepassing van de opdeciemen).   

Het Wetboek van economisch recht voorziet ook in burgerrechtelijke sancties zoals, bijvoorbeeld, 

de nietigheid van onrechtmatige bedingen.  De strafrechter kan ook bijkomende sancties opleggen: 

een verbeurdverklaring, een definitieve sluiting, ...  

De inspectiedienst heeft de mogelijkheid om administratieve sancties op te leggen in beperkte 

gevallen, voornamelijk in het kader van de preventie van witwaspraktijken.  

De Algemene Directie van de Economische Inspectie kan ook vorderingen tot staking indienen bij 

de ondernemingsrechtbank.  Het is de bedoeling om zeer snel op te treden: de rechtbank heeft de 

mogelijkheid om een dwangsom op te leggen.  Het openbaar ministerie of een persoon met een 

bepaald belang kan ook een vordering tot staking indienen. 

Soms hebben de ambtenaren die de controles uitvoeren, een opdracht die hen is gegeven door het 

parket, maar niet in dit geval.  Dat is één van de redenen waarom de hoedanigheidvan officier van 

gerechtelijke politie wordt toegekend aan bepaalde controleagenten, omdat ze in geval van bepaalde 

vormen van oplichting verder kunnen gaan in de behandeling van de dossiers.  

De inspecteurs kunnen rekenen op structurele informatie.  In het kader van hun opdracht verrichten 

de personeelsleden ook preventief werk. 

 
4 In lijn met de wetgeving. Dit is oa. de directeur-generaal, zie MB 30 juni 2021 
5 Addendum : Geen opmerkingen ontvangen hieromtrent 
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De administratieve sancties binnen de Algemene Directie Kwaliteit 

en Veiligheid - Chris Van der Cruyssen 

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid kan twee soorten sancties opleggen:  

- productgerichte sancties 

- bedrijfsgerichte sancties 

De Directie werkt samen met haar collega's van de Economische Inspectie.  Ze bestaat uit drie 

afdelingen:  

- de Afdeling Metrologie  

- de Afdeling Veiligheid  

- de Afdeling Kwaliteit en Innovatie 

De productgerichte administratieve sancties   

De Afdeling Veiligheid ziet erop toe dat alles in orde is.  De situatie moet veilig zijn: de leden van de 

dienst nemen producten uit de handel die niet marktconform zijn.  Ze zetten diensten of uitbatingen 

stop.  De Afdeling tracht zelf te handelen, maar het gebeurt dat er beslissingen moeten worden 

genomen door middel van een ministerieel besluit. 

Welke maatregel voorstellen?  De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid handelt steeds zo dat 

de sanctie in verhouding staat tot het risico, vooral wanneer het om veiligheid gaat.  

Hiertoe hebben ze een objectivering van de risicobeoordeling georganiseerd.  Ze brengen de 

producten onder in risicoklassen met standaardmaatregelen.  Zo staan de gevolgen in verhouding 

tot het risico. Elke situatie hangt af van het risico.  Per risicoklasse wordt er een andere maatregel 

bepaald.  

In het geval van een laag risico moet het product of de dienst worden aangepast.  

In geval van een middelhoog risico wordt de producent verzocht om het product niet meer te 

verkopen. 

Voor de hoge risico's wordt de producent verzocht om het product terug te roepen bij de consument. 

De bedrijfsgerichte sancties 

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid voert niet alleen controles uit op de veiligheid van 

producten.  

Wat metrologie betreft, komt de producent die slechts een eenvoudige waarschuwing krijgt, er goed 

vanaf.  Men zal dan ook onder dwang de conformiteit en de veiligheid van een gecommercialiseerd 

goed moeten afdwingen, omdat dit belangrijk is voor de veiligheid van de consument en de eerlijke 

concurrentie tussen de ondernemingen. 

Wanneer er sancties zijn, moeten deze proportioneel zijn. 

Het principe bestaat erin om te werk te gaan op basis van gestandaardiseerde transacties.  Per 

categorie en per reglementering bepaalt men wat het voorstel tot transactie kan zijn.  Het bedrag 
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ervan zal in verhouding staan tot het aantal producten, de impact op de veiligheid en op de 

consumenten, de verantwoordelijkheid van de overtreder (medeplichtige of hoofddader), de kennis 

over het bestaan van de inbreuk (waarschuwing) en de herhaling. 

De heer Van der Cruyssen haalt als voorbeeld het geval van liften aan, waar het moeilijk is om de 

wetgeving af te dwingen.    

 

C = capaciteit van de lift en E = het aantal verdiepingen. 

De personen die de inbreuk plegen, weten van tevoren hoeveel zij zullen moeten betalen, wat vooral 

een ontradend effect heeft.  Er zijn vaste tarieven: bijvoorbeeld 5.000€ voor de gemakkelijkste 

elementen. 

De heer Van der Cruyssen stelt twee Excel-tabellen voor; de ene voor weegtoestellen en de tweede 

voor andere vloeistoffen dan water, zoals bijvoorbeeld benzine.   

Hij wijst erop dat de bedragen van de transacties zoveel mogelijk vastgesteld worden op basis van 

deze tabellen (zie bijlage). 

Wanneer de transacties niet betaald worden, lopen de zaken zoals voor de economische inspectie. 

  



PAGINA12 

Inning en invordering - Tom Boelaert 

Wanneer het bedrag van niet-betaalde transacties of administratieve geldboeten moet worden 

ingevorderd, treedt de FOD Financiën op en meer bepaald de Algemene Administratie van de Inning 

en de Invordering, of het nu gaat om administratieve geldboeten die worden opgelegd op sociaal vlak 

dan wel om transacties op economisch vlak.  Met uitzondering van de douane behandelt de 

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering immers alles wat betrekking heeft op de 

inning en de invordering van transacties en administratieve geldboeten. 

Aan zijn belanghebbenden biedt de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering twee 

soorten diensten aan:  de invordering of de inning én de invordering. 

JURIDISCH KADER 

De dienst treedt op in een kader waarin er een bepaald aantal schulden zijn die ingevorderd worden 

op de bezittingen van de persoon (schuldvorderingen, bestaande/gekende/toekomstige goederen, 

…).  

De administratieve geldboeten zijn geen bevoorrechte schuldvorderingen. 

De uitvoering gebeurt met alle middelen die bij wet, zoals het Strafwetboek, voorzien zijn, maar op 

de eerste plaats wordt het nieuwe Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 

en niet-fiscale schuldvorderingen toegepast.  De schulden die de Algemene Administratie van de 

Inning en de Invordering invordert, krijgen dankzij dit Wetboek een voorrecht op de roerende en 

onroerende goederen.  

Het is belangrijk om te noteren dat, wat de invordering betreft, de uitvoerbare titel, die de 

administratieve beslissing was, voortaan vervangen wordt door het innings- en invorderingsregister.  

STRATEGISCHE KEUZES 

Het geheel van de invorderingsprocessen wordt ondersteund door informatie die via databanken 

verkregen wordt. Daarenboven is een groot deel van de processen gedigitaliseerd. De inning en de 

invordering worden uitgevoerd op basis van een welomschreven strategie.  

1. De compliance pyramid 

De eerste strategische keuze is de keuze voor de "compliance pyramid".  Dit betekent dat de 

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zijn gedrag aanpast in functie van het 

gedrag van zijn schuldenaren.   

De administratie gaat zo te werk dat het afbetalingsplan zo gemakkelijk mogelijk is voor de personen 

die niet kunnen betalen. 

Het is de bedoeling de personen ertoe aan te zetten om te betalen en, als ze bewust niet betalen, dan 

past de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering de wettelijke middelen toe. 

Het is de bedoeling zoveel mogelijk te bekomen van mensen met een schuld door hen ertoe aan te 

zetten zoveel mogelijk te betalen.  

De procedure start bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met de persoon (voor sommige 

schulden, bv. de B.T.W.).  Als deze na het telefoontje nog steeds niet betaald heeft, gaat de Algemene 
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Administratie van de Inning en de Invordering aan de hand van datamining na welk middel het meest 

doeltreffend zou zijn om het verschuldigde bedrag in te vorderen. 

Wanneer het over een schuld van 20€ gaat, zal het niet doeltreffend zijn om gerechtelijke stappen te 

ondernemen.  In dat geval wordt de schuld geschrapt.  

2. 4 principes voor een doeltreffend en efficiënt beheer 

Wat de strategie van de invordering betreft, gaat de Algemene Administratie van de Inning en de 

Invordering na welke acties ondernomen zullen worden en maakt hiertoe een onderscheid tussen 

drie methodes, naargelang het gaat om natuurlijke personen, rechtspersonen of personen die zich in 

het buitenland bevinden. 

Het bedrag van de schuld speelt ook een rol.  De diensten van de Algemene Administratie van de 

Inning en de Invordering versturen een betalingsbericht, een herinnering en, in functie van de kleur 

van de datamining, onderzoeken ze of ze een deurwaarder sturen.  

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering tracht de invordering af te sluiten 

binnen de 12 maanden.  De diensten zijn verplicht om stappen te ondernemen binnen de 6 maanden 

en om de 4 maanden moeten ze het dossier herzien. 

Wat belangrijk is om weten voor de belanghebbenden, is dat de Algemene Administratie van de 

Inning en de Invordering geen enkel papieren document meer aanvaardt.  Ze aanvaardt deze nog 

voor het gerecht, maar het overdragen van de schuld aan de dienst gebeurt van bij het begin via de 

webservice of via MyMinfin.   

3. Verschillende modellen van datamining 

Er zijn verschillende modellen van datamining. 

Het Delphimodel onderzoekt de waarschijnlijkheid dat een onderneming failliet gaat. 

Elke onderneming ontvangt een code en in combinatie met Hermes (model dat informatie geeft over 

de waarschijnlijkheid dat de schuldenaar betaalt, als men nu gerechtelijke stappen onderneemt), zal 

de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zeer snel moeten reageren om de 

schuldenaar te verzoeken te betalen, omdat het zeer waarschijnlijk is dat de onderneming failliet 

gaat. 

Het Pegasusmodel onderzoekt de waarschijnlijkheid dat iemand betaalt, wanneer men een 

deurwaarder stuurt. 

Het Araneomodel maakt het mogelijk de verbanden tussen de filialen, de zaakvoerders, ... zichtbaar 

te maken. 

Op slide nr. 15 zien we bijvoorbeeld rode delphi's, het kleine teken "€" betekent dat de 

waarschijnlijkheid om geld te innen groot is, en het teken "P" betekent dat de waarschijnlijkheid om 

het volledige bedrag van de schuld te kunnen innen, zeer groot is, wanneer men de deurwaarder 

stuurt. 
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DE TOEKOMST?  

Willen we naar een voorgeschreven model?  Het model geeft instructies aan de medewerkers die 

acties uitvoeren. 

Gaan we naar een automatisering, waar alles automatisch gebeurt, zonder menselijke tussenkomst? 

Als een administratie een beroep doet op de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, 

moet ze een fiche invullen, zodat iedereen kennis heeft van alle nuttige elementen. 

Vervolgens wordt er een aansluitingsovereenkomst gesloten.  Het is een engagement dat door de 

twee partijen aangegaan wordt. 

De heer Vanermen merkt op dat volgens hem twee of drie jaar geleden een algemene oproep aan de 

FOD's werd gedaan om te innen en in te vorderen via de FOD Financiën.  De heer Boelaert heeft 

aangegeven dat de FOD Werkgelegenheid op dit moment de enige is die hiervoor een aanvraag heeft 

ingediend. De andere organisaties kiezen vooral voor de interventie van de Algemene Administratie 

van de Inning en de Invordering voor de invordering alleen. 
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Historiek van het Sociaal Strafwetboek - Jackie Van Damme  

De heer Jackie Van Damme stelt op zijn beurt de procedure voor van de administratieve geldboeten 

binnen de FOD Werkgelegenheid en gaat van start met de historiek van het Sociaal Strafwetboek.  

De administratieve geldboeten werden ingevoerd in een wet van 30 juni 1971.  Deze voorzag in boeten, 

zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen.  De doelstelling van deze wet bestond erin om de 

strafsancties voor te behouden voor de zwaarste inbreuken. Op dit ogenblik is het systeem van de 

administratieve geldboeten niet meer opgenomen in de wet van 1971, maar werd het overgeheveld 

naar het Sociaal Strafwetboek.  Het gaat niet om een letterlijke transcriptie in het Wetboek.  Er werd 

rekening gehouden met de evolutie van de wetgeving en van de rechtspraak: 

- Programmawet van 30 december 1988: deze voert de uitvoerbare titel in. Voordien moest 

men via de rechtbank om de betaling van de administratieve geldboeten te bekomen.  In 

1988 werd de administratie al geconfronteerd met een hoge werklast.  Daarom voorziet de 

wet ook in een verlenging van de verjaringstermijn. 

- Wet van 23 maart 1994: deze verlengt de verjaringstermijn nogmaals en verlengt de termijn, 

waarbinnen de auditeurs moesten reageren, om beter te beantwoorden aan de realiteit. 

- Rondetafelconferentie Zwartwerk 13 mei 1996: er werd een protocol ondertekend tussen het 

College van procureurs-generaal en de directeur-generaal van de administratieve geldboeten 

om een aantal punten op te helderen, namelijk dat de termijn van 6 maanden een 

wachttermijn is, dat het openbaar ministerie deze termijn kan verlengen, dat de Directie van 

de administratieve geldboeten contact opneemt met het openbaar ministerie als er geen 

bericht komt van het openbaar ministerie, en dat de administratie mag vervolgen, als ze 

binnen de maand na het contact geen informatie heeft ontvangen van het openbaar 

ministerie.  

- Wet van 13 februari 1998: deze werd aangenomen na een arrest van het Grondwettelijk Hof 

om verzachtende omstandigheden in te voeren in het kader van de procedure 

administratieve geldboeten.  Alle inbreuken worden vervolgd door middel van 

administratieve geldboeten, als de auditeur geen beslissing heeft genomen binnen de twee 

maanden, behalve in de gevallen waarin het om zeer zware dossiers gaat. In de praktijk werd 

het protocol van 1996 nog verder toegepast, omdat het niet mogelijk was om de termijn van 

twee maanden na te leven. 

- Wet van 27 december 2004: in een arrest van 16 juni 2004 heeft het Grondwettelijk Hof 

geoordeeld dat ook uitstel moest toegepast worden wat administratieve geldboeten betreft.  

- Koninklijk besluit van 19 juli 2001: er werd een commissie opgericht om het sociaal strafrecht 

te hervormen.  Het is de Commissie tot hervorming van het sociaal strafrecht.  

- 23 maart 2006: volledig verslag van de Commissie dat de vorm van een wetsontwerp 

aangenomen heeft. 

- 6 juni 2010: na 4 jaar wordt het wetsontwerp een half uur vóór de ontbinding van de Kamers 

aangenomen.  De wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek is op 1 juli 

2011 in werking getreden: volgend jaar zal het Sociaal Strafwetboek dus zijn 10e verjaardag 

vieren!  

Er werd in het Sociaal Strafwetboek gekozen voor een evenwichtig geheel: de bevoegdheden van de 

sociaal inspecteurs werden versterkt en geüpdatet, net zoals de procedure van de administratieve 

geldboeten, maar tegelijk werden ook de rechten van de verdediging versterkt.  
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De rode draad in de ontstaansgeschiedenis van het Sociaal Strafwetboek bestond erin om alle 

principes van het nationaal en internationaal recht na te leven.  Het was de bedoeling om erop toe 

te zien dat het wetgevende kader niet kan aangevochten worden, en dat de procedures niet kunnen 

aangevochten worden voor de hoven en rechtbanken om redenen die te maken hebben met het 

wetgevend kader.  Tijdens de codificatie werd ook een depenalisering van bepaalde sociale inbreuken 

nagestreefd.  De sanctiesystemen in zes andere landen werden vergeleken en uiteindelijk werd er 

gekozen voor een systeem met 4 sanctieniveaus. 

Er moet rekening gehouden worden met een vrij recente evolutie: in 2009 (18 juni 2009) heeft de 

Europese Unie een Europese richtlijn uitgevaardigd die de lidstaten ertoe verplicht om strafsancties 

op te nemen in hun wetgeving tegen werkgevers van onderdanen van derde landen die illegaal in het 

land verblijven, maar de beginselen van de rechten van de mens en het Handvest van de 

grondrechten moeten nageleefd worden.  Deze richtlijn werd in 2013 in Belgisch recht omgezet door 

de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen.  Aangezien de administratieve geldboeten die sociale 

inbreuken bestraffen, geldboeten van strafrechtelijke aard zijn, moest men de principes die in de 

richtlijn opgenomen zijn, ook voordien al naleven. 
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Procedure as is binnen de Directie van de administratieve 

geldboeten van de FOD Werkgelegenheid - Karla Waumans 

Mevrouw Karla Waumans gaat tijdens haar presentatie verder in op de procedure van de 

administratieve geldboeten zoals deze momenteel wordt toegepast binnen de FOD Werkgelegenheid. 

FASE VOORAFGAAND AAN DE ADMINISTRATIEVE VERVOLGING 

1. Het proces-verbaal 

Er kan niet administratief vervolgd worden, zonder dat er vooraf een proces-verbaal opgesteld werd. 

De inbreuken die bestraft worden door het Sociaal Strafwetboek, zijn opgesomd in Boek 2 van het 

Sociaal Strafwetboek 

De bevoegde inspectie stelt een proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk(en) op. 

2. De beslissing van het openbaar ministerie 

Het openbaar ministerie beslist of het al dan niet vervolging gaat instellen voor de feiten die in het 

proces-verbaal vastgesteld zijn.  Het beschikt over een termijn van zes maanden om te beslissen (art. 

72 SSW). Wanneer het openbaar ministerie afziet van het strafrechtelijk vervolgen van de feiten, 

maakt de arbeidsauditeur eventueel het aanvullend opsporingsonderzoek over aan de Directie van 

de administratieve geldboeten (art.73 SSW). 

ADMINISTRATIEVE VERVOLGING 

1. Beslissing van de bevoegde overheid 

De bevoegde overheid heeft drie mogelijkheden: klasseren zonder gevolg, een administratieve 

geldboete opleggen of in bepaalde gevallen een eenvoudige schuldigverklaring opstellen (artikel 69 

SSW). 

De motieven voor een klassering zonder gevolg zijn van uiteenlopende aard.  Ze kunnen 

samenhangen met de persoon van de overtreder (faillissement, onmogelijkheid om de boete te 

innen), de feiten (geen inbreuk, inbreuk onvoldoende bewezen of inbreuk niet vatbaar voor 

administratieve geldboete), de procedure (non bis in idem, staatshervorming, onwettig bewijs) of het 

feit dat het niet opportuun is om te vervolgen. 

2. Uitnodiging om de verweermiddelen in te dienen 

Een dertigtal attachés bereiden de beslissingen voor.  Er zijn 6 ondertekenaars, aangeduid bij 

koninklijk besluit, die de beslissingen mogen ondertekenen. 

In het Sociaal Strafwetboek is voorzien dat de personen die een beslissing nemen, volledig 

onafhankelijk moeten zijn. 

De uitnodiging om de verweermiddelen in te dienen wordt per aangetekend schrijven verstuurd. 

Er zijn een aantal vermeldingen die moeten opgenomen worden in de uitnodiging om de 

verweermiddelen in te dienen: bijvoorbeeld, het recht om een advocaat te raadplegen, de adressen 

waarnaar men zijn verweermiddelen moet versturen, de termijn om zijn verweermiddelen te 
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versturen (termijn van 30 dagen die verlengd kan worden, wanneer de verweermiddelen ontvangen 

worden na het verstrijken van de termijn, maar vóór de kennisgeving van de beslissing, worden zij in 

aanmerking genomen), het feit dat de verweermiddelen mondeling of schriftelijk kunnen ingediend 

worden, met bijstand van een advocaat, enz. 

Als de inspecties de verweermiddelen ontvangen, sturen ze deze naar de Directie van de 

administratieve geldboeten. 

De overtreder kan een kopie van het dossier krijgen.  Deze wordt vaak per mail verstuurd.  

De overtreder kan zich voor zijn verdediging laten bijstaan door een advocaat of een vakbond. Als 

het, naast de verdediging, noodzakelijk is om aanvullende elementen te bekomen, kan de Directie 

van de administratieve geldboeten aanvullende inlichtingen vragen aan alle overheidsdiensten. Er 

kan ook een aanvullend opsporingsonderzoek van het arbeidsauditoraat volgen. 

Zodra al deze elementen verzameld zijn, beschikt de administratie over een volledig dossier om een 

beslissing tot klassering zonder gevolg, tot schuldigverklaring (alleen wanneer de redelijke termijn 

overschreden is of in geval van opslorping) of tot het opleggen van een geldboete te nemen. 

De beslissing moet met redenen omkleed zijn (artikel 84 SSW). Het bedrag moet gemotiveerd zijn.  

De beslissing moet ook verschillende vermeldingen omvatten: uitstel toegestaan of niet, de referentie 

van het proces-verbaal, de datum waarop de persoon zijn verweermiddelen kon indienen, het bedrag, 

de toepassing van de opdeciemen, de betalingstermijn, de bepalingen i.v.m. de mogelijkheden om in 

beroep te gaan, .... 

Ze moet bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding verstuurd worden naar de 

overtreder en met een gewone brief naar de andere partijen (de opsteller van het proces-verbaal en 

de arbeidsauditeur). 

Het Sociaal Strafwetboek voorziet vier sanctieniveaus (artikel 101 SSW).  

Voor de inbreuken die bestraft worden met een sanctie van niveau 1, is de arbeidsauditeur niet 

bevoegd en bijgevolg kan de Directie van de administratieve geldboeten het proces-verbaal 

rechtstreeks behandelen.  Voor dit soort inbreuken is de administratieve geldboete dan ook de 

belangrijkste en een autonome sanctie. 

De wettelijke opdeciemen zijn zowel op de strafrechtelijke geldboete als op de administratieve 

geldboete van het Sociaal Strafwetboek van toepassing.  Het bedrag van de opgelegde boete wordt 

vermenigvuldigd met het aantal werknemers dat bij de inbreuk betrokken is, wanneer het betrokken 

artikel van het Wetboek dit bepaalt.  

Een voorbeeld: wanneer het gaat om een inbreuk waarbij er geen Dimona-aangifte verricht werd en 

waarbij de tewerkstelling van twee werknemers vastgesteld werd, bedraagt het minimumbedrag van 

de administratieve geldboete dat voor deze inbreuk in het Sociaal Strafwetboek voorzien is, 300,00 

EUR.  Men moet dit vermenigvuldigen met de opdeciemen, namelijk 8, als de inbreuk werd gepleegd 

na 31 december 2016, en met het aantal werknemers, in dit geval 2.  De administratieve geldboete die 

wordt opgelegd, zal dan ook 4.800,00 EUR bedragen. 

De boete kan geïndividualiseerd worden, rekening houdend met: 



PAGINA19 

- verzwarende omstandigheden die wettelijk moeten voorzien zijn (inzake welzijn op het werk, 

als er een arbeidsongeval of een beroepsziekte is; inzake deeltijds werk, wanneer er vooraf 

een schriftelijke waarschuwing werd gegeven of een termijn om zich in regel te stellen, 

wettelijke herhaling).   

- of verzachtende omstandigheden (art. 115 van het SSW, 40% van het wettelijk minimum; de 

inhoud van de verzachtende omstandigheden is niet omschreven in de wet, het gaat 

bijvoorbeeld om de onzekere financiële situatie van de overtreder, zijn goede trouw, het 

occasionele of beperkte karakter van de tewerkstelling).  De toekenning van verzachtende 

omstandigheden kan ook geweigerd worden: in geval van een weigering om de schade die 

aan de werknemer toegebracht werd, te vergoeden, in geval van herhaling van de feiten, in 

functie van de aard van de inbreuk. 

Eenheid van opzet tussen verschillende inbreuken weerhouden is ook een manier om het bedrag van 

de boete te verminderen. 

Het Sociaal Stafwetboek voorziet in de mogelijkheid om uitstel toe te kennen (art. 116 SSW).  Hiertoe 

mag de overtreder geen administratieve geldboete of strafsanctie hebben opgelopen tijdens de vijf 

jaren die aan de inbreuk voorafgaan.  Het uitstel kan worden toegekend voor een periode van 1 tot 3 

jaar.  Als later een nieuwe inbreuk van een hoger niveau wordt gepleegd, moet het uitstel herroepen 

worden.  Als de nieuwe inbreuk van hetzelfde of een lager niveau is, kan het uitstel herroepen worden.  

De bedragen van de geldboeten kunnen dan ook variëren.  Om tot een billijke, evenredige en 

voldoende ontradende geldboete te komen, gebruikt de Directie van de administratieve geldboeten 

een tabel met richtbedragen en beleidsrichtlijnen i.v.m. de klasseringen zonder gevolg, de 

eenvoudige schuldigverklaringen, de verzwarende en verzachtende omstandigheden en het uitstel. 

GEVOLG VAN DE BESLISSING OM EEN ADMINISTRATIEVE GELDBOETE OP TE 

LEGGEN 

In principe moet de betaling gebeuren binnen een termijn van drie maanden, die ingaat op de dag 

van de kennisgeving van de beslissing.  De overtreder kan een afbetalingsplan vragen.  De beslissing 

heeft uitvoerbare kracht.  

In geval van niet-betaling binnen de drie maanden wordt een betalingsherinnering verstuurd.  Als 

de boete niet wordt betaald, ondanks deze herinnering, wordt het dossier aan de FOD Financiën 

bezorgd.  Voor buitenlandse werkgevers uit een andere EU-lidstaat wordt voor de inbreuken i.v.m. 

detachering sinds 2017 een beroep gedaan op IMI. 

De overtreder beschikt over de mogelijkheid om een beroep bij de arbeidsrechtbank in te dienen 

binnen een periode van drie maanden die ingaat vanaf de kennisgeving van de administratieve 

beslissing. 

De rechtbank kan het bedrag van de boete bevestigen, vernietigen of verminderen, maar niet 

verhogen.  Dit beroep wordt ten laste genomen door de Directie van de administratieve geldboeten.  

Een advocaat vertegenwoordigt de FOD, maar de ambtenaren stellen de conclusies op. 

Tijdens de presentatie van mevrouw Waumans onderbreekt de heer Boelaert om te vertellen dat er 

op 17 januari 2020 een artikel is verschenen in de krant "De Tijd", waarin commentaar wordt gegeven 

op het feit dat de geldboeten niet worden vermenigvuldigd met het aantal werknemers, ... . Hij wijst 

erop dat het niet de taak is van de ontvanger om de geldboeten te berekenen en dat hij verwacht dat 
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het bedrag dat moet ingevorderd worden, correct is.  Hij verduidelijkt dat zijn administratie een 

duidelijk bedrag wenst dat moet worden ingevorderd: de hoofdsom en de interesten en voor de 

parketten de boeten en de gerechtskosten. 

De heer Charles-Eric Clesse is verbaasd over de vraag van de FOD Financiën, want volgens hem 

omvat de aanvraag het vonnis dat volledig is, maar zijn er problemen om te innen bij de Domeinen.    

Er volgt een debat over de redelijke termijn.  De redelijke termijn voor de inbreuken die bestraft 

worden door het Sociaal Strafwetboek, gaat van start op het ogenblik dat de overtreder werd ingelicht 

dat er een procedure tegen hem loopt, dat wil zeggen vanaf het ogenblik dat hij uitgenodigd wordt 

om zijn verweermiddelen in te dienen.  Concreet hangt de redelijke termijn af van de periode waarin 

het dossier niet "bewogen" heeft.  Vanaf het ogenblik waarop de overtreder uitgenodigd wordt om 

zijn verweermiddelen in te dienen, moet men uitgaan van het principe dat er vervolgd zal worden 

binnen de 6 maanden.  Er wordt de voorkeur gegeven aan een termijn van 10-12 maanden om het 

dossier te behandelen.  Als het dossier komt vast te zitten, kan dat om andere redenen zijn (vragen 

om aanvullende elementen). 

De heer Wim Van Poucke heeft aangegeven dat er in zijn dienst weinig geldboeten waren en dat er 

dan ook in de wetgeving geen specifieke redelijke termijn voorzien was voor de administratieve 

geldboeten, maar dat een redelijke termijn van drie maanden voorzien was in het kader van de 

strafrechtelijke vervolgingen.  
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Procedure to be binnen de Dienst administratieve geldboeten van 

de FOD Werkgelegenheid– Jackie Van Damme 

Na de procedure zoals deze momenteel wordt toegepast binnen de Directie administratieve 

geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, stelt de heer Van Damme de procedure voor zoals het was 

vooropgesteld om deze te wijzigen.  

Hij legt uit dat, toen het Sociaal Strafwetboek werd aangenomen, de opdracht van de Commissie tot 

hervorming van het sociaal strafrecht werd toegekend aan de Adviesraad van het sociaal strafrecht 

(artikelen 96-98 van het SSW).  De Raad moet toezien op de overeenstemming tussen de 

wetsontwerpen en het Sociaal Strafwetboek, adviezen geven over de wetsontwerpen tot wijziging van 

het Sociaal Strafwetboek, over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten van het Sociaal Strafwetboek, 

adviezen bestuderen en formuleren over de juridische, socio-economische en administratieve vragen 

i.v.m. de toepassing van het sociaal strafrecht en de opmaak van het jaarverslag coördineren (artikel 

99 SSW).  

De Raad telt 18 leden die afkomstig zijn van de zittende en staande magistratuur, van de FOD 

Werkgelegenheid, van de FOD Sociale Zekerheid, van de RVA, van de RSZ, van de SIOD, van de FOD 

Justitie, van het RSVZ en van de academische wereld.  Ze worden door de Koning voor 4 jaar 

aangeduid op basis van hun ervaring en kennis van het sociaal strafrecht. 

Het is de bedoeling dat deze leden handelen in het belang van het sociaal strafrecht en niet van hun 

instelling.  Kabinetsleden mogen er geen zitting in hebben. 

Er zijn ook 5 deskundigen aangeduid door de ministers van Werk, Sociale Zekerheid, Justitie, 

Zelfstandigen en Bestrijding van de sociale fraude. 

4 jaar na de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek heeft de minister van Justitie de 

Adviesraad gevraagd om een evaluatie van het Sociaal Strafwetboek uit te voeren.  Zijn vragen hadden 

betrekking op de evaluatie van de toepassing van de vier sanctieniveaus in het algemeen, 4 jaar na 

de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek, de herziening van de bepalingen i.v.m. de sancties 

van niveau 4,  de depenalisering (welke inbreuken van niveau 2 en 3 kunnen enkel door middel van 

een administratieve geldboete worden afgehandeld) en een onderzoek naar de ongewenste 

neveneffecten van een eventuele depenalisering, rekening houdend met de hervorming van het 

gemeen strafrecht die momenteel aan de gang is. 

Advies nr. 7 van 7 juli 2017 stelt vast dat het systeem dat werd aangenomen door het Sociaal 

Strafwetboek:  

- een rem is op de wildgroei van aparte sanctiemechanismen; 

- een garantie is voor een duurzamere coherentie; 

- een bron van inspiratie is geweest voor het Wetboek van economisch recht en het 

Strafwetboek. 

De Adviesraad heeft ook voorgesteld om een niveau 5 toe te voegen voor de zwaarste inbreuken om 

de coherentie met het gemeen strafrecht te behouden.  Er zouden dan nog alleen gevangenisstraffen 

zijn voor de boeten van niveau 5 (men zou gaan van 6 maanden-3 jaar naar 1-5 jaar). 
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De bedragen van de geldboeten van niveau 1, 2 en 3 zouden verhoogd worden op vraag van de 

inspecties. 

Het uitgangspunt voor de bepaling van het bedrag van de geldboeten zou hetzelfde blijven, namelijk 

dat het bedrag van de administratieve geldboeten zou overeenkomen met de helft van het bedrag 

van de strafrechtelijke boeten.  

Dit zou neerkomen op de volgende bedragen (zonder rekening te houden met de opdeciemen):  

Sanctieniveau Gevangenisstraf Strafrechtelijke boeten (1) Administratieve 

geldboeten (1)  

    

Niveau 1 / / 20 -200 

Niveau 2 / 100 – 1.000 50-500 

Niveau 3 / 200 – 2.000  100 – 1.000 

Niveau 4 / 600 – 6.000 300 – 3.000  

Niveau 5 1 jaar – 5 jaar 1.000 – 10.000  500 – 5.000  

 

In het voorstel werden de bedragen van de geldboeten van niveau 1, 2 en 3 vermenigvuldigd met 2. 

Komt er een verdere depenalisering?  De Adviesraad was geen voorstander om de niveaus 2 en 3 

verder te depenaliseren. Enkele geldboeten van niveau 2 zouden eventueel kunnen worden 

ondergebracht in niveau 1. De auditeurs vroeger veeleer om de toegang tot de informatie te 

verbeteren via onder andere de ontwikkeling van het e-PV en het e-dossier. 

Er zijn nog andere mogelijkheden om de inbreuken te depenaliseren, meer bepaald door de 

interpretatieproblemen van de artikelen 71, 72 en 73 van het Sociaal Strafwetboek weg te werken, 

zodat er een administratieve geldboete kan worden opgelegd, wanneer de overtreder de minnelijke 

schikking die hem was voorgesteld door het openbaar ministerie, niet heeft betaald; de bemiddeling 

in strafzaken voor bepaalde categorieën van inbreuken (welzijn, werkloosheid, …) bevorderen. 

Het gevaar is groot dat het sociaal strafrecht een groot deel van zijn doeltreffendheid verliest, als het 

verder gedepenaliseerd zou worden.  Het openbaar ministerie kan immers druk zetten op de 

overtreder, opdat deze de gepleegde inbreuken regulariseert. 
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De Adviesraad heeft ervoor gekozen om de sancties van niveau 4 zo te laten en de alternatieve 

straffen uitdrukkelijk op te nemen in het Sociaal Strafwetboek: de werkstraf, de probatiestraf en het 

elektronisch toezicht.  De bijkomende straffen van het exploitatieverbod of de bedrijfssluiting zijn 

reeds opgenomen in het Sociaal Strafwetboek (artikelen 106 en 107). 

Het advies van de Nationale Arbeidsraad m.b.t. de depenalisering dat werd verstrekt i.v.m. het 

wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, benadrukt dat men moet opletten met de 

strijd tegen de sociale dumping, vooral met de Richtlijn over detachering.  

De Adviesraad heeft getracht cijfermateriaal te verzamelen om zijn evaluatie uit te voeren en heeft 

vastgesteld dat er nood was aan betere instrumenten.  Op dit moment bestaan er alleen 

boordtabellen en statistieken die opgesteld zijn in functie van de bijzondere behoeften van een dienst.  

Het advies werd in een voorontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek gegoten.  Dit 

ontwerp werd nog steeds niet ingediend in het Parlement, want de inhoud ervan hangt af van de nog 

niet afgeronde hervorming van het Strafwetboek.  Bij de vorming van een nieuwe regering zal over 

dit ontwerp opnieuw moeten onderhandeld worden op politiek vlak.  

Er wordt nog een ander wetsontwerp voorbereid om de problemen op te lossen in verband met non 

bis in idem die opgedoken zijn tussen de sancties van het Sociaal Strafwetboek en de administratieve 

sancties (van de RVA, het RIZIV, ...) die niet in het Sociaal Strafwetboek staan.  Als dit mogelijk is, 

zal de inhoud ervan worden opgenomen in het andere wetsontwerp, aangezien dit laatste momenteel 

geblokkeerd is door de politieke situatie. 
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Principes van het nationaal en internationaal strafrecht - Charles-

Eric Clesse 

De heer Charles-Eric Clesse stelt de principes voor die in het nationaal en internationaal sociaal 

strafrecht van toepassing zijn.    

HET VERBOD OP FISHING EXPEDITIONS  

Het eerste principe dat van toepassing is in het sociaal strafrecht, is het verbod op « fishing 

expeditions ». De activiteiten van de sociaal inspecteurs mogen artikel 6 van het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens niet schenden.   

Dit principe werd vastgelegd in twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

namelijk de arresten Funke en Van Rossem.  De inspecteurs mogen niet “vissen” naar inlichtingen 

en moeten het zwijgrecht respecteren, anders wordt hun onderzoek ongeldig verklaard. 

In het arrest Funke had de politie aan de betrokkene gevraagd om al zijn rekeninguittreksels, zowel 

op privé- als op beroepsvlak, voor te leggen om na te gaan of er geen inbreuken gepleegd waren. 

HET ADMINISTRATIEF ONDERZOEK 

Om het administratief onderzoek te voeren, moet men nagaan vanaf welk ogenblik de regels i.v.m. 

het zwijgrecht van toepassing zijn. 

In het arrest Fayed (Fayed t/ Verenigd Koninkrijk, 21 september 1994) werden drie personen, de 

broers Fayed, ervan verdacht fiscale inbreuken te hebben gepleegd.  Ze werden alleen gehoord tijdens 

de administratieve fase. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dan ook geoordeeld 

dat het niet noodzakelijk was om de rechten van de verdediging na te leven: « de inspecteurs hadden, 

zowel in theorie als in de praktijk, hoofdzakelijk een onderzoeksopdracht (…). De inspecteurs hebben 

geen uitspraak gedaan, noch wat de vorm, noch wat de grond van de zaak betreft (…). Ze hebben geen 

uitspraak gedaan over de strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid betreffende de broers Fayed 

(…). Hun onderzoek had het vaststellen en het optekenen tot doel van feiten die vervolgens als basis 

zouden kunnen dienen voor het optreden van andere bevoegde overheden inzake vervolging of op 

reglementair, disciplinair, zelfs wetgevend vlak    ». 

In het arrest Saunders (Saunders t/ Verenigd Koninkrijk, 17 december 1996) heeft het Hof geoordeeld 

dat, als de administratieve fase leidt tot een strafrechtelijke fase, de rechten van de verdediging en 

het zwijgrecht moeten nageleefd worden van bij het begin van de procedure en dus vanaf de 

administratieve fase: « Een administratief onderzoek mag zeker een beslissing tot gevolg hebben over 

een "beschuldiging in strafzaken", rekening houdend met de rechtspraak van het Hof over het autonome 

karakter van dit begrip; de comparanten hebben in hun pleidooien voor het Hof echter niet aangegeven 

dat artikel 6, § 1, van toepassing zou zijn op de procedure die wordt gevoerd door de inspecteurs, of dat 

deze tot een beslissing in strafzaken zou leiden in deze zin van deze bepaling (artikel  6-1) ». 

AARD VAN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETE 

Wat is de aard van de administratieve geldboete?  Volgens de vaste rechtspraak van de hoven en 

rechtbanken en van het Grondwettelijk Hof is de administratieve geldboete een sanctie van 

strafrechtelijke aard in de zin van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. 
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De Engel-criteria maken het mogelijk te bepalen of een administratieve geldboete een sanctie van 

strafrechtelijke aard is:  

o Wat is de juridische kwalificatie van de inbreuk in het nationale recht?  

o Wat is de aard van de inbreuk?   

o Wat is de zwaarte van de opgelopen sanctie ?   

Op basis van deze criteria stelt de heer Clesse dat de inbreuken op het economisch recht duidelijk 

van strafrechtelijke aard zijn, gelet op het bedrag van de geldboeten en de kwalificatie die eraan kan 

gegeven worden. 

Het arrest Oztürk (Oztürk t/ Duitsland, 21 februari 1984) legt het principe vast volgens hetwelk 

artikel 6, §3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens van toepassing moet zijn: wat 

betekent dat een heel stuk van het strafrecht ook van toepassing is op de administratieve geldboeten: 

« Artikel 6, § 3, e), was in dit geval dus van toepassing. Het Hof verduidelijkt echter dat hieruit geenszins 

voortvloeit dat het systeem dat op dit vlak door de Duitse wetgever aangenomen werd, in het geding is 

wat het principe ervan betreft. Gelet op het groot aantal lichte inbreuken, meer bepaald op het vlak van 

het wegverkeer, kan een verdragsluitende Staat goede redenen hebben om zijn rechtscolleges te 

ontlasten van de vervolging en de bestraffing van deze lichte inbreuken.  Deze taak voor dergelijke 

inbreuken toevertrouwen aan administratieve overheden druist niet in tegen het Verdrag, voor zover de 

betrokkene elke beslissing die tegenover hem op deze manier wordt genomen, aanhangig kan maken bij 

een rechtbank die de garanties biedt die zijn vervat in artikel 6 ». 

Bijgevolg houdt de strafrechtelijke aard van de administratieve geldboeten de toepassing in van de 

volgende principes: 

- Algemene principes van het strafrecht 

- Legaliteitsbeginsel  

- Proportionaliteitsbeginsel 

- Principes afkomstig van de rechtspraak van het EHRM (zwijgrecht, aanwezigheid van een 

advocaat, enz.) 

- Verzachtende omstandigheden   

- Uitstel 

- Toegang tot een onpartijdige rechtbank en recht om in beroep te gaan 

- Enz. 

AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT  

Het principe van de aanwezigheid van een advocaat werd bevestigd in het Salduz-arrest.  Dit arrest 

ligt aan de basis van de Salduz-wet en de Salduz bis-wet.  De Salduz-wet is ook van toepassing op 

sociaal inspecteurs.  Bijgevolg is de aanwezigheid van een advocaat tijdens de verhoren vereist. 

Meerdere aanwijzingen laten toe te bevestigen dat de uitgebreide Salduz-wet van toepassing is op de 

sociale inspecties.  

1° In het bovengenoemde arrest Saunders verduidelijkt het Hof dat « het algemeen belang het gebruik 

niet zou kunnen rechtvaardigen van antwoorden die in een niet-gerechtelijk onderzoek met geweld zijn 

bekomen, om de beschuldigde aan te klagen tijdens het strafproces ». 
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2° Artikel 47bis, § 2, van het Wetboek van Strafvordering beoogt «het verhoor van een persoon over 

de inbreuken die hem ten laste kunnen worden gelegd» (« (…) in zoverre de feiten die hem ten laste 

kunnen worden gelegd, een inbreuk betreffen waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd (…) »). 

3° het begrip beschuldiging laat toe de Salduz-wet toe te passen op de inspectiediensten.  Iedereen 

die het voorwerp uitmaakt van een beschuldiging in strafzaken, kan immers genieten van de rechten 

die worden toegekend door de Salduz-wet.  Dit sluit aan bij de doctrine van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens, dat de bescherming van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

alleen toekent aan beschuldigde personen. De sociale inspectiediensten hebben administratieve 

omzendbrieven in deze zin.  De Dienst van de administratieve geldboeten aanvaardt de 

aanwezigheid van een advocaat tijdens het indienen van verweermiddelen. 

HET ZWIJGRECHT 

Het zwijgrecht is een fundamenteel recht dat vastgelegd werd door de rechtspraak van het Europese 

Hof voor de Rechten van de Mens.  In dit verband zijn drie arresten bijzonder relevant:  

- Funke t/ Frankrijk, 25 februari 1993: "Het Hof stelt vast dat de douanediensten de veroordeling 

van de heer Funke bewerkstelligden om bepaalde stukken te bekomen, waarvan zij het bestaan 

vermoedden, maar waarover zij geen zekerheid hadden.  Omdat zij deze niet konden of wilden 

verkrijgen met andere middelen, trachtten ze de eiser te dwingen om zelf het bewijs te leveren 

van de inbreuken die hij zou gepleegd hebben.  De specifieke kenmerken van het douanerecht 

zouden een dergelijke schending niet kunnen rechtvaardigen van het recht van elke 

"beschuldigde" in de autonome betekenis die artikel 6 aan deze term toekent, om te zwijgen en 

niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging (-) Bijgevolg is er een schending van het artikel 

6, §1 van het Verdrag." 

- Chambaz t/ Zwitserland, 5 april 2012 « Het Hof herinnert eraan dat, hoewel artikel 6 van het 

Verdrag deze rechten niet uitdrukkelijk vermeldt, het zwijgrecht en het recht om niet mee te 

werken aan zijn eigen beschuldiging, algemeen erkende internationale normen zijn die centraal 

staan in het begrip “eerlijk proces” dat door artikel 6 § 1 is vastgelegd. In het bijzonder het recht 

om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging vooronderstelt dat de overheid haar 

argumentatie tracht op te bouwen zonder gebruik te maken van bewijselementen die zijn 

verkregen onder dwang of druk, tegen de wil van de "beschuldigde”.». 

- Murray t/ Verenigd Koninkrijk, 8 februari 1996: « het recht om te zwijgen tijdens een 

politieverhoor en het recht om niet mee te werken aan zijn eigen beschuldiging, zijn algemeen 

erkende internationale normen die centraal staan in het begrip “eerlijk proces” (…). Door de 

verdachte te beschermen tegen een onrechtmatige dwang vanwege de overheid, dragen deze 

rechten ertoe bij dat gerechtelijke dwalingen worden vermeden, en dat het resultaat dat wordt 

nagestreefd door artikel 6, wordt gewaarborgd. ». 

Het zwijgrecht is ook van toepassing in het sociaal strafrecht.  Men mag geen documenten opeisen 

op straffe van een dwangsom.  De beschuldiging van belemmering van het toezicht doet geen afbreuk 

aan dit principe, want de dader van de belemmering is niet gedwongen om de documenten te 

bezorgen, nadat de belemmering werd vastgesteld.  De verdachten hebben het recht om te zwijgen 

en zichzelf niet te beschuldigen, zowel tijdens hun verhoor door een sociaal inspecteur als tegenover 

de Dienst van de administratieve geldboeten. 
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NON BIS IN IDEM 

In toepassing van artikel 14, § 7 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 

rechten en van artikel 4 van het protocol nr. 7 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens 

moet vermeden worden dat twee sancties van dezelfde aard kunnen opgelegd worden aan eenzelfde 

persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan eenzelfde verboden gedrag.   

De rechtspraak is geëvolueerd sinds het arrest « Zolotoukhine ». Voortaan is een « bis », een dubbele 

sanctie, mogelijk, zodra men de rechtspraak naleeft van het arrest « A en B tegen Noorwegen », 15 

november 2016. 

Wat zegt het Hof in het arrest « A en B tegen Noorwegen »? Men moet weten of:   

- de verschillende procedures aanvullende doelstellingen beogen en zo, niet alleen in 

abstracto maar ook in concreto, betrekking hebben op verschillende aspecten van de 

handeling die nadelig is voor de onderneming in kwestie;   

- de mix van de procedures in kwestie een voorzienbaar gevolg is, zowel in rechte als in de 

praktijk, van hetzelfde bestrafte gedrag (idem) 

- de procedures in kwestie zodanig gevoerd werden dat zoveel mogelijk elke herhaling bij het 

verzamelen en in de beoordeling van de bewijsstukken wordt vermeden, meer bepaald 

dankzij een juiste interactie tussen de verschillende bevoegde overheden, waaruit blijkt dat 

de vaststelling van de feiten die werd gedaan in één van de procedures, overgenomen werd 

in de andere procedure;  

- de sanctie die opgelegd werd aan het einde van de procedure die als eerste afliep, in 

aanmerking genomen werd in de procedure die als laatste afliep, zodat betrokkene aan het 

eind geen buitensporige last moet dragen; dit laatste risico dreigt zich minder voor te doen 

als er een compenserend mechanisme bestaat dat ontworpen is om ervoor te zorgen dat het 

globale bedrag van alle uitgesproken straffen proportioneel is. 

De artikelen 110, tweede lid (strafrechtelijke geldboete) en 115, tweede lid, (administratieve geldboete) 

van het Sociaal Strafwetboek voorzien in de mogelijkheid van een vermindering tot 1€ van de 

geldboete die wordt opgelegd aan de sociaal verzekerde, als zijn financiële situatie dit rechtvaardigt 

wegens het feit dat hij evenzeer vatbaar is voor een vermindering, een opschorting of een volledige 

of gedeeltelijke uitsluiting van het recht op een sociaal voordeel door de RVA of het RIZIV.  Met de 

evolutie en het arrest « A en B tegen Noorwegen » zou een boete van meer dan één euro kunnen 

opgelegd worden, zodra het verband tussen de inbreuken is gelegd.   

Het Non bis in idem - principe wordt in die gevallen dan ook nageleefd door het Sociaal Strafwetboek.    

Deze regels zijn belangrijk, opdat de boete proportioneel zou zijn en de termijn tussen de twee 

beslissingen niet te lang zou zijn. 

HET BEROEP BIJ EEN RECHTBANK 

In het arrest Oztürk (Oztürk t/ Duitsland, 21 februari 1984) heeft het Hof van Justitie van de Europese 

Unie geoordeeld dat het beroep tegen een administratieve geldboete moet gebeuren bij een 

rechtbank van de rechterlijke orde die onpartijdig en onafhankelijk is.     

« Artikel 6, § 3, e), was in dit geval dus van toepassing. Het Hof verduidelijkt echter dat hieruit geenszins 

voortvloeit dat het systeem dat op dit vlak door de Duitse wetgever aangenomen werd, in het geding is 

wat het principe ervan betreft. Gelet op het groot aantal lichte inbreuken, meer bepaald op het vlak van 
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het wegverkeer, kan een verdragsluitende Staat goede redenen hebben om zijn rechtscolleges te 

ontlasten van de vervolging en de bestraffing van deze lichte inbreuken.  Deze taak voor dergelijke 

inbreuken toevertrouwen aan administratieve overheden druist niet in tegen het Verdrag, voor zover de 

betrokkene elke beslissing die tegenover hem op deze manier wordt genomen, aanhangig kan maken bij 

een rechtbank die de garanties biedt die zijn vervat in artikel 6 ».  

Deze rechtbank moet de administratieve beslissing kunnen hervormen en deze vervangen.  De 

rechtbank moet de proportionaliteit van de sanctie in verhouding tot de gepleegde fout beoordelen 

(een rechtsbeginsel dat steeds vaker toegepast wordt op wetgevende normen). 

De administratieve geldboeten in het sociaal strafrecht leven dit principe na: er wordt voorzien in 

een beroep bij de arbeidsrechtbank en het is mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het 

tussengekomen vonnis. 

CONCLUSIES 

Door de strafrechtelijke aard ervan brengt de administratieve geldboete de naleving met zich mee 

van de algemene principes van het strafrecht en van het Europees Verdrag voor de rechten van de 

mens. 

Zowel de sociaal inspecteurs als de Dienst van de administratieve geldboeten moeten deze rechten 

naleven.  De niet-naleving van deze rechten leidt tot de nietigverklaring van de administratieve 

sanctie die zou opgelegd worden. 
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Statistieken 2019 - Jan Vanermen 

De heer Vanermen stelt nu de statistieken van het jaar 2019 voor van de Dienst van de administratieve 

geldboeten van de FOD Werkgelegenheid.  

Wat de instroom betreft, kan men in de statistieken (zie bijlagen) vaststellen dat het aantal 

opgestelde processen-verbaal de laatste twee à drie jaar stagneert en schommelt rond de 12.000 à 

13.000 processen-verbaal. 

 

Het percentage van de gevallen waarin er werd afgezien van strafvervolging, ligt hoog in verhouding 

tot het percentage strafvervolgingen.  

De laatste jaren zijn geen volledige jaren, maar voor 2016 blijft het aantal gevallen waarin er werd 

afgezien van strafvervolging, vrij stabiel, namelijk : 75%.   

Het reële aantal beslissingen tot afzien van strafvervolging die door de arbeidsauditeur genomen 

werden, bedraagt 9.984 voor 2019. Dit komt min of meer overeen met 75% van de 12.000 à 13.000 

processen-verbaal. 

Wanneer we de opsplitsing maken tussen de drie taalrollen, kunnen we vaststellen dat 55% van de 

processen-verbaal betrekking hebben op Nederlandstalige overtreders, 44% op Franstalige 

overtreders en 0,5% op Duitstalige overtreders.   

Wat de uitstroom betreft, zien we een bepaalde evolutie die grotendeels kan verklaard worden door 

de evolutie van het aantal personeelsleden van de dienst: van 2013 tot 2017 is het aantal beslissingen 

sterk gestegen door de aanwerving van zeventien personen in 2014. De laatste twee jaar is dit aantal 

gedaald, omdat de tijdelijke medewerkers hun functie neergelegd hebben en een aantal statutaire 

personeelsleden de dienst verlaten hebben.   

In 2019 leidde 45% van de dossiers tot een administratieve geldboete en 55% werd zonder gevolg 

geklasseerd. 
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Het is niet omdat een dossier zonder gevolg geklasseerd wordt, dat er geen enkel gevolg aan wordt 

gegeven.  Oorspronkelijk waren er meer beslissingen tot het opleggen van administratieve 

geldboeten dan beslissingen tot klassering zonder gevolg.  De huidige vaststelling zou de indruk 

kunnen geven dat de Dienst van de administratieve geldboeten minder vervolgingen instelt, maar 

dat wordt verklaard door twee fenomenen:  

- 2011 is het jaar waarin het Sociaal Strafwetboek in werking is getreden.  Er werden nieuwe 

inbreuken voorzien die aanleiding kunnen geven tot een administratieve geldboete. In de 

praktijk, om problemen van non bis in idem te voorkomen, werd een protocol gesloten met 

de RVA en het RIZIV.   

- Met de 6e staatshervorming werd een bepaald aantal dossiers overgeheveld naar de 

gewestelijke diensten van de administratieve geldboeten. 

Dat wil dus niet zeggen dat er voor deze dossiers geen vervolging ingesteld werd.  

Globaal gezien kan men zeggen dat er voor 25% van de processen-verbaal strafvervolging ingesteld 

wordt.  

Bij de 60% van de processen-verbaal waarvoor er een sanctie opgelegd wordt, moet men de 

administratieve geldboeten van de gewestelijke diensten en de sancties van de RVA en het RIZIV 

optellen. 

Wat de opgelegde administratieve geldboeten betreft, ziet men dezelfde evolutie als voor het aantal 

behandelde dossiers. 

Het bedrag dat voor deze administratieve geldboeten door de federale Dienst van de administratieve 

geldboeten opgelegd werd, bedroeg ongeveer 7.000.000€ in 2019. Dit is het totale opgelegde bedrag, 

maar niet het ontvangen bedrag.  Het bedrag dat echt werd ontvangen, bedroeg slechts 4.117.000 € 

in 2019. 67% van de bedragen van de administratieve geldboeten werd geïnd door de federale Dienst 

van de administratieve geldboeten, maar bij dit percentage moeten nog de bedragen worden 

opgeteld die werden ingevorderd door de FOD Financiën. Op dit ogenblik beschikt de federale 

Dienst van de administratieve geldboeten niet over gegevens i.v.m. de bedragen die werden 

ingevorderd door de FOD Financiën, maar wanneer de dossiers gedigitaliseerd zullen zijn, zal de 

dienst over een overzicht van deze bedragen beschikken. 

De laatste twee jaar stellen we een stijging van het bedrag van de opgelegde administratieve 

geldboeten vast.  Dit is te verklaren door de opdeciemen die vanaf 2017 verhoogd werden. 

Wat het aantal beroepen betreft, zijn er ongeveer 100 gevallen van beroep per jaar en het percentage 

van het aantal beroepen schommelt rond de 2 à 3% in verhouding tot de opgelegde administratieve 

geldboeten. 

De meeste vonnissen die uitgesproken worden (60%), bevestigen de beslissingen van de opgelegde 

administratieve geldboeten.  30% van de vonnissen vermindert het bedrag van de opgelegde boete 

en 9% verklaart de opgelegde administratieve geldboeten nietig. 

Wat de behandelingstermijn betreft, tonen de statistieken aan dat er een verschil is tussen de 

Franstalige en de Nederlandstalige dossiers, maar dat de behandelingstermijn van de 

Nederlandstalige dossiers licht en voortdurend stijgt.  Aan Franstalige kant was er, na een initiële 
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stijging, een sterke daling van de behandelingstermijn in 2017 en sindsdien ziet men een lichte 

stijging van de achterstand. 

In de bestuursovereenkomst bestaat de te bereiken doelstelling erin dat 80% van de dossiers wordt 

behandeld binnen de 6 maanden en dat minder dan 5% van de dossiers de termijn van een jaar 

overschrijdt. 

Eind 2019 werden 7 Nederlandstalige attachés aangeworven om de behandelingstermijn te 

verminderen. 

Er werd opgemerkt dat het, zelfs als men volledig bijgewerkt is (d.w.z. dat er geen achterstanden 

meer zijn), het moeilijk is om 80% van de dossiers binnen de 6 maanden te behandelen.  Deze termijn 

van 6 maanden is zeer ambitieus. 

Op een vraag van de heer Wim Van Poucke over de motieven van klassering zonder gevolg en de 

eventuele impact ervan op het terrein, zegt de heer Vanermen dat de belangrijkste reden het 

faillissement is.  In geval van een faillissement wordt de procedure stopgezet, omdat de federale 

Dienst van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid geen bevoorrechte 

schuldvordering heeft.  De andere belangrijke redenen zijn « non bis in idem » als gevolg van sancties 

die door de RVA en het RIZV opgelegd werden, en het feit dat de inbreuk « onvoldoende bewezen» 

is. 

Voor elke beslissing tot klassering zonder gevolg wordt de opsteller van het proces-verbaal 

geïnformeerd over de redenen van de klassering.  In principe heeft er één keer per jaar een 

vergadering plaats tussen de sociale inspectiediensten en de Directie van de administratieve 

geldboeten. De problemen en de eventuele oplossingen ervoor worden dan besproken. 
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Vergelijking tussen het vervolgingssysteem van het Sociaal 

Strafwetboek en dat van het Wetboek van economisch recht - 

Murielle Fabrot 

Bij het begin van haar uiteenzetting herinnert mevrouw Fabrot aan de hand van een tabel die de 

rechtsbronnen samenvat, aan het startpunt van de vervolging, de persoon die bevoegd is om de 

vervolging te starten, het systeem, de administratieve procedure, de beroepen, de betalingstermijn, 

de gevolgen, de invordering, de verjaringstermijn van de administratieve geldboeten, de uitvoerbare 

kracht en de aard (zie bijlage).  

MIDDELEN DIE TER BESCHIKKING VAN DE ADMINISTRATIE GESTELD WORDEN 

Het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de Directie van de administratieve geldboeten aan de bevoegde 

ministers, overheidsinstellingen of overheidsdiensten de noodzakelijke administratieve inlichtingen 

kan vragen om te kunnen beschikken over alle elementen die haar in staat moeten stellen om met 

volledige kennis van zaken een beslissing te nemen over het gevolg dat aan het dossier in behandeling 

moet worden gegeven (art.76 SSW). 

De Directie van de administratieve geldboeten kan echter niet vragen dat de sociale 

inspectiediensten aanvullend opsporingsonderzoek verrichten, bijkomend verhoor doen, enz. 

Omgekeerd kan het arbeidsauditoraat de sociale inspectiediensten wel vragen om aanvullend 

opsporingsonderzoek te verrichten en beschikt het ten aanzien van de sociale inspectiediensten zelfs 

over het vorderingsrecht (art. 28ter, § 3, van het Wetboek van Strafvordering) in het kader van het 

opsporingsonderzoek.    

Het Wetboek van economisch recht voert verschillende middelen in, aangezien de directeur-

generaal van de Inspectie een transactie voorstelt binnen de 6 maanden na het proces-verbaal of het 

proces-verbaal rechtstreeks overmaakt aan de procureur des Konings. Tijdens het onderzoek van het 

proces-verbaal kan hij, gelet op zijn hoedanigheid van directeur-generaal van de Inspectie, de 

inspecteurs of andere diensten vragen bijkomend onderzoek te doen als hoofd van de Inspectie. Dat 

is niet expliciet in het Wetboek van economisch recht voorzien, maar, gelet op zijn hoedanigheid van 

directeur-generaal van de Inspectie, heeft hij de mogelijkheid. 

Er bestaat dus een groot verschil tussen de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD 

Werkgelegenheid en de Algemene Directie van de Economische Inspectie en het arbeidsauditoraat: 

de Directie van de administratieve geldboeten kan van de sociaal inspecteurs niet eisen om 

bijkomend onderzoek te doen, wat overigens moeilijk denkbaar zou zijn. 

De Directie van de administratieve geldboeten is een gecentraliseerde dienst te Brussel en is niet 

uitgerust om dit te doen.  Daarom is dit de rol van het arbeidsauditoraat. 

SOORT VERVOLGINGSPROCEDURE 

Het Sociaal Strafwetboek voorziet een louter strafrechtelijke vervolgingsprocedure, als de 

arbeidsauditeur vervolgt. Als hij echter afziet van strafvervolging of als het gaat om een inbreuk van 

niveau 1, wordt de procedure daarentegen een administratieve procedure en kan deze desgevallend 

leiden tot een administratieve geldboete van strafrechtelijke aard.  Als een beroep wordt ingediend 

tegen een beslissing die een administratieve geldboete oplegt, wordt de procedure gerechtelijk. 
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In het Wetboek van economisch recht is de procedure zuiver strafrechtelijk als het proces-verbaal 

rechtstreeks wordt overgemaakt aan de procureur des Konings in de drie gevallen die in het Wetboek 

van economisch recht voorzien zijn.   De procedure is zuiver administratief in geval van betaling van 

het voorstel tot transactie. De procedure is gemengd als het voorstel tot transactie dat door de FOD 

Economie gedaan wordt, mislukt. 

VERGELIJKING VAN DE SANCTIES DIE IN ART. 101 VAN HET SOCIAAL 

STRAFWETBOEK VOORZIEN ZIJN, EN DE SANCTIES VAN HET WETBOEK VAN 

ECONOMISCH RECHT (TRANSACTIEPROCEDURE VAN HET KB 2014 EN 

STRAFSANCTIES VAN ART. XV.70 WER) 

      

Sancties 

Sociaal Strafwetboek (art. 
101 en 102) 

 KB 
10.04.2014  

Transactie 

Wetboek van economisch 
recht: strafsanctie (art.XV.70) 

Zonder 
opdeciemen 

Met 
opdeciemen: 
X 8 

Zonder 
opdeciemen 

Met 
opdeciemen: 
X 8 

Niveau 1 AG: 10-100 AG: 80-800 26 - 30.000 26 - 5.000 208 – 40.000 

Niveau 2  SG: 50 - 500 SG: 400 -
4.000 

26 – 60.000 26 – 10.000 208 – 80.000 

AG: 25-250 AG: 200-2.000 

Niveau 3 SG: 100-1.000 SG: 800- 
8.000 

26 -150.000 26 -25.000 208 – 200.000 

AG: 50-500 AG: 400-
4.000 

Niveau 4 6 maanden - 1 
jaar en/of SG: 
600 -6.000 

SG: 4.800 - 
48.000 

26 –
300.000 

26 - 50.000 208 – 400.000 

AG: 300-3000 AG: 2.400-
24.000 

Niveau 5 

/ / 

50 - 
600.000 

250 – 100.000 
en/of 
gevangenisstraf 
1 maand tot 1 
jaar  

2.000 – 800.000 
en/of 
gevangenisstraf 
1 maand tot 1 
jaar  

Niveau 6 

/ / 

100 – 
600.000 

500 – 100.000 
en/of 
gevangenisstraf 
1 jaar tot 5 jaar 

4.000 – 
800.000 en/of 
gevangenisstraf 
1 jaar tot 5 jaar 



PAGINA34 

Opmerkingen: 

Het Sociaal Strafwetboek voorziet in de vermenigvuldiging van de bedragen van de administratieve 

en de strafrechtelijke geldboeten met het aantal werknemers dat betrokken is bij de overtreding - 

plafond: de maximumgeldboete x 100 (art. 103 SSW). 

In geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op een gerechtelijke of administratieve beslissing, 

laat het Sociaal Strafwetboek toe om het bedrag te verhogen tot het dubbele van het maximum (art. 

108 en 111 SSW).  

Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete voorziet het Sociaal Strafwetboek in 

de mogelijkheid om een uitstel toe te kennen en rekening te houden met verzachtende 

omstandigheden en met eenheid van opzet.  

In het Wetboek van economisch recht mag het voorgestelde bedrag niet hoger zijn dan het maximum 

van de strafrechtelijke geldboete die is bepaald voor de inbreuk, verhoogd met de opcentiemen.  De 

herhaling is in het systeem van de transactie niet van toepassing.  

Mevrouw Fabrot zet haar uiteenzetting voort en vestigt de aandacht op het standpunt dat de Raad 

van State mettertijd ingenomen heeft in zijn adviezen over de wetsontwerpen die voorzien in de 

transactieprocedure in het economisch recht. 

De Raad van State heeft sinds 1971 verschillende adviezen uitgebracht over het onderwerp en steeds 

in dezelfde zin (bijvoorbeeld: Advies nr. 41.187/1 van 21/09/2006, Advies 52.800/1 van 06/03/2013, 

Advies nr. 63.441/1 van 07/06/2018). Er wordt verwezen naar de presentatie als bijlage voor de 

overwegingen van de Raad van State. 

Laten we er hier alleen op wijzen dat de Raad van State niet gunstig staat tegenover de 

transactieprocedure die in het economisch recht ingevoerd is: …. «krachtens 

artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek, de vordering van de toepassing van de strafwet aan het 

openbaar ministerie toekomt. Indien een bestuursambtenaar bij middel van een transactie de 

strafvordering kan verhinderen of doen vervallen, dan wordt die bevoegdheid van het openbaar 

ministerie, wat de betrokken strafbare feiten betreft, beknot. Het bestuur treedt dan in de plaats van de 

rechterlijke macht en dan worden, meer algemeen gesteld, de opdrachten van het bestuur en die van de 

parketten, andermaal wat de betrokken feiten betreft, gelijkgeschakeld. Dit stemt niet overeen met de 

bevoegdheidsverdeling die kenmerkend is voor een staatssysteem zoals het onze, waar aanvaard wordt 

dat de leden van de parketten bij de rechtbanken en hoven optreden als leden van de rechterlijke macht 

en niet als ambtenaren van het bestuur. ». 

BEDENKINGEN/VASTSTELLINGEN BIJ DE VERGELIJKING VAN DE 

VERVOLGINGSSYSTEMEN EN BIJ DE POGING OM EEN SYSTEEM DAT GELIJKAARDIG 

IS AAN DE TRANSACTIE IN TE VOEGEN IN HET SOCIAAL STRAFWETBOEK 

Wat zou er gebeuren als de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid 

bevoegd zou worden om als eerste kennis te nemen van alle inbreuken die bestraft worden door het 

Sociaal Strafwetboek (administratieve geldboeten van de niveaus 1, 2, 3, 4 of het bedrag van een 

transactie …)?  

Er bestaan eerst en vooral juridische hindernissen:  
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1) Artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat "het openbaar ministerie de toepassing 

van de strafwet vordert".  Op dit ogenblik bestaat er echter al een uitzondering op deze bepaling, 

aangezien de Directie van de administratieve geldboeten momenteel als enige bevoegd is voor de 

inbreuken die strafbaar zijn met een sanctie van niveau 1.   

De inbreuken die strafbaar zijn met een sanctie van niveau 1, zijn louter administratieve inbreuken.  

Het gaat bijvoorbeeld om de niet-naleving van formaliteiten en verschillende kennisgevingen die 

voortkomen uit de administratieve regels die de goede werking van het systeem van de sociale 

zekerheid reglementeren of die de arbeidsrelaties regelen. Op dit moment zijn er 44 

strafbaarstellingen die bestraft kunnen worden met de sanctie van niveau 1. 

Voor de administratieve beslissingen betreffende inbreuken die bestraft kunnen worden met een 

sanctie van niveau 1, kan er beroep aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank.  

2) Artikel 151, § 1, tweede zin van de Grondwet bepaalt het volgende: « Het openbaar ministerie is 

onafhankelijk in de individuele opsporing en vervolging onverminderd het recht van de bevoegde 

minister om de vervolging te bevelen en om de bindende richtlijnen van het strafrechtelijk beleid, 

inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, vast te leggen. » 

3) Artikel 74 van het Sociaal Strafwetboek behandelt de « onafhankelijkheid met betrekking tot het 

opleggen van administratieve geldboeten en belangenconflicten » en bepaalt ook: « De bevoegde 

administratie en de ambtenaren die binnen die administratie aangesteld zijn om de administratieve 

geldboeten op te leggen, dienen die bevoegdheid uit te oefenen onder voorwaarden die hun 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarborgen. 

 Deze ambtenaren mogen geen beslissing nemen in een dossier waarin ze reeds zijn opgetreden in een 

andere hoedanigheid, noch rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in de ondernemingen of 

instellingen die betrokken zijn in de procedure. ». 

4) Ten slotte herinnert artikel 3 van het Verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie van de IAO 

(1947) aan het principe van de onpartijdigheid:  

« 1.  Het systeem van de arbeidsinspectie is belast met:  

(a) het verzekeren van de naleving van de toepassing van wettelijke bepalingen over de 

arbeidsvoorwaarden en de bescherming van werknemers bij de uitoefening van hun beroep. Voorbeelden 

daarvan zijn de wettelijke bepalingen inzake arbeidsduur, de lonen, de arbeidsveiligheid, hygiëne en 

welzijn op het werk, de tewerkstelling van kinderen en jongeren, en nog andere aanverwante materies, 

voor zover de arbeidsinspecteurs hiervoor aangeduid zijn om deze bepalingen te verzekeren; 

(b) het geven van informatie en technische adviezen aan werkgevers en werknemers over de meest 

doeltreffende manier om aan de wettelijke bepalingen te voldoen; 

(c) tekortkomingen in de reglementering of misbruiken die niet direct onder de bestaande wetgeving 

vallen, onder de aandacht brengen van de bevoegde autoriteit. 

2. Indien aan inspecteurs van de arbeid in de landbouw andere functies opgedragen zijn, mogen deze 

hen bij de uitoefening van hun voornaamste functies niet hinderen noch op enigerlei wijze afbreuk doen 

aan het gezag of de onpartijdigheid, die voor de inspecteurs bij hun betrekkingen met werkgevers en 

werknemers noodzakelijk zijn." . » 
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Vervolgens zijn er andere moeilijkheden/bedenkingen over de invoering van een systeem dat 

identiek is aan het systeem van de transactie: 

Het grootste verschil tussen het sociaal strafrecht en het economisch recht is het type openbaar 

ministerie dat bevoegd is.  Het arbeidsauditoraat is een gespecialiseerd openbaar ministerie, dat 

verdeeld is in rechtsgebieden over het land.  In totaal zijn er in België 9 arbeidsauditoraten. Eén van 

hun belangrijkste taken bestaat erin om kennis te nemen van de inbreuken op het sociaal strafrecht. 

In het Wetboek van economisch recht is het bevoegde openbaar ministerie de procureur des Konings, 

dit wil zeggen het openbaar ministerie van gemeen recht. 

De arbeidsauditeurs zouden de criminaliteit die in hun rechtsgebied gepleegd wordt, uit het oog 

verliezen.  Het systeem van de sanctie van niveau 1 wordt bekritiseerd en is om deze reden vatbaar 

voor kritiek, omdat het moeilijk is om in dit kader tot een doeltreffend strafrechtelijk beleid te komen.  

Het aantal inbreuken dat kan bestraft worden met de sanctie van niveau 1, is echter niet zeer groot.   

Bovendien kan de regularisatie van de inbreuken (bv. het verkrijgen van de betaling van de niet-

betaalde lonen) verkregen worden door de arbeidsauditeurs, niet door de Directie van de 

administratieve geldboeten. 

Een groot deel van de controles wordt verricht op initiatief van de arbeidsauditeur (celoperaties met 

de sociaal inspecteurs). 

Het Wetboek van economisch recht voorziet gevallen waarin de transactie onmogelijk is (tijdelijke 

sluiting, verzegeling van de arbeidsmiddelen, …). Deze gevallen komen in het sociaal strafrecht 

echter vaak voor.  

Een probleem dat zich zou stellen, zou dat van het aanvullend opsporingsonderzoek zijn.  Dit wordt 

immers verricht op initiatief van de arbeidsauditeur. Zonder aanvullend opsporingsonderzoek zou 

de Directie van de administratieve geldboeten niet meer kunnen beslissen welk gevolg er aan het 

proces-verbaal gegeven wordt.  

Wat zou er vervolgens gebeuren, wanneer er een samenloop is met inbreuken op het gemeen 

strafrecht? 

De herhaling zou het niet meer mogelijk maken het bedrag van de strafrechtelijke en de 

administratieve geldboeten te verdubbelen. 

Het strafrechtelijke karakter van de administratieve geldboete van het Sociaal Strafwetboek legt op 

dat de rechten van de verdediging en de algemene rechtsbeginselen moeten worden nageleefd. 

Hoe kan de transactie zoals die is opgenomen in het Wetboek van economisch recht, verzoend 

worden met de Europese Verordeningen die een beroep tegen een "sanctie" opleggen ? 

Het systeem van de sancties van het Sociaal Strafwetboek heeft als model gediend in andere wetten, 

meer bepaald in het (huidige en toekomstige) Wetboek van economisch recht. 

In welk opzicht zou het sociaal strafrecht doeltreffender zijn en de strijd tegen de sociale fraude 

efficiënter als het systeem zou gewijzigd worden en de Directie van de administratieve geldboeten 

op de eerste plaats zou bevoegd worden ?  Op dit ogenblik kan er geen enkel element van antwoord 

op deze vraag bijgebracht worden. 
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Wat zou de impact van de wijziging van de procedure zijn op het bedrag dat effectief geïnd wordt ?  

Zouden de overtreders vaker betalen, als ze een voorstel tot administratieve transactie zouden 

krijgen in plaats van een voorstel tot minnelijke schikking van de arbeidsauditeur of een voorstel van 

beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd, of een vonnis dat veroordeelt tot 

een strafrechtelijke geldboete? Opnieuw kan er op dit ogenblik geen enkel element van antwoord op 

deze vraag bijgebracht worden. 

De minnelijke schikking door het openbaar ministerie mits betaling van een bepaald bedrag is niet 

mogelijk voor alle inbreuken.  De actiemiddelen van het openbaar ministerie zijn beperkt in functie 

van de inbreuken.  Zou de transactie in een systeem met transactie kunnen worden voorgesteld voor 

alle inbreuken of alleen voor de lichtste inbreuken?  Als men zou voorzien in een systeem van 

transactie voor alle inbreuken, zou men komen tot een systeem waarin het openbaar ministerie 

minder bewegingsruimte zou hebben dan de administratie, terwijl het openbaar ministerie krachtens 

artikel 138 van het Gerechtelijk Wetboek de evidente instantie is die de toepassing van de strafwet 

vordert. 

Mevrouw Fabrot rondt haar presentatie af door erop te wijzen dat ze er niet van overtuigd is dat een 

verandering van het huidige systeem van het Sociaal Strafwetboek door de invoering van "een 

transactieprocedure" de vervolging doeltreffender zou maken en stelt voor het huidige systeem te 

behouden, maar de bedragen van de administratieve geldboeten die effectief opgelegd worden, 

eventueel te verhogen.  Er dreigen echter twee moeilijkheden op te duiken bij een stijging van het 

bedrag van de administratieve geldboeten:  

- Wat invordering betreft, bestaat het risico van insolvabiliteit van de personen die de 

geldboeten moeten betalen. 

- Op dit moment is het zo dat, in geval van beroep tegen de beslissingen tot administratieve 

geldboeten, de rechtbank de opgelegde bedragen vrij vaak vermindert of een groter, of zelfs 

een totaal uitstel toekent. 

Er zijn andere oplossingen/pistes mogelijk. Men zou andere straffen dan de administratieve 

geldboeten kunnen overwegen zoals bijvoorbeeld de bemiddeling in strafzaken, praetoriaanse 

probatie (maar dit zijn bevoegdheden van het openbaar ministerie) of het verkorten van de termijn 

waarbinnen het auditoraat zijn beslissing moet meedelen (strafvervolging of afzien van 

strafvervolging), ook als dit niet noodzakelijk een impact zal hebben op het bestaan en/of de kwaliteit 

van het aanvullend opsporingsonderzoek en de beslissing van de auditeurs of het weer in evenwicht 

brengen van de sanctieniveaus van de inbreuken, zoals de Adviesraad van het sociaal strafrecht in 

zijn evaluatie van het Sociaal Strafwetboek aanraadde.  Wat zou er bovendien gebeuren met het 

parket dat gespecialiseerd is in sociaal recht? 

Tenslotte mag niet uit het oog verloren worden dat het systeem van het economisch recht 

momenteel hervormd wordt met als doel om de "fase" van de administratieve geldboete in te 

voegen. 
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De administratieve sancties door de FOD Economie – Standpunt 

van de afdeling Ecofin/Fisc van het parket van Antwerpen - Steven 

De Winter 

De heer Steven de Winter stelt het standpunt van de sectie Ecofin/Fisc van het parket Antwerpen 

voor.  Hij verduidelijkt dat hij verantwoordelijk is voor de arrondissementele sectie Econfin/Fisc voor 

Antwerpen, Mechelen en Turnhout. 

Momenteel bestaat het parket Antwerpen voor de sectie Econfin/Fisc uit acht magistraten en één 

parketjurist.  Vroeger telde het parket meer magistraten en parketjuristen (13 magistraten en 3 

parketjuristen).  

De materies die deze sectie behandelt, zijn insolventie en insolventiestrafrecht, witwassen van geld, 

corruptie, fiscale fraude, beleggingsfraude en de economische inbreuken.  Rekening houdend met de 

beperkte capaciteit moeten er beleidsmatige keuzes worden gemaakt. De economische inbreuken 

zijn niet prioritair (tenzij het gaat om ernstige en georganiseerde fraude) en de kleine inbreuken nog 

minder. 

Het Wetboek van economisch recht en alle daarmee verbonden wetten voorzien autonome 

onderzoeks- en sanctioneringscapaciteiten in meerdere materies.  De FOD Economie heeft de 

mogelijkheid om een transactie voor te stellen.  Als deze niet wordt betaald, wordt het dossier 

overgemaakt aan het parket.  Het parket kan dan dagvaarden voor de correctionele rechtbank of ook 

een transactie voorstellen, maar de capaciteit op het parket en de zittingscapaciteit zijn beperkt.  

Moeten alle economische inbreuken waarvoor het parket bevoegd is, echt het voorwerp uitmaken 

van strafsancties of wordt het parket geacht op te treden als incassobureau?  Als het parket de 

dossiers behandelt waarin door de FOD Economie een transactie voorgesteld wordt die niet betaald 

wordt, en het parket beslist om niet te reageren, dan wordt de overtreder niet bestraft.  De vraag is 

dan welke de actiemogelijkheden van het parket zijn om te komen tot een zo doeltreffend mogelijk 

sanctiebeleid. 

Het parket heeft zich gedurende vele jaren toegelegd op de fraudebestrijding via een ketengerichte 

aanpak.  Wie is er het best geplaatst om een bepaald fenomeen te bestrijden en te bestraffen?  Wie 

kan er een meerwaarde bieden?  Aangezien het niet mogelijk is te garanderen dat elke niet-betaalde 

transactie zal behandeld worden, moet men dan ook erop aandringen dat de overtreders betalen.  

Als de FOD Economie daarentegen van mening is dat de inbreuk zo ernstig is dat ze vervolgd moet 

worden, tracht het parket te vervolgen, een gevolg te geven aan het dossier.  

De heer De Winter neemt het voorbeeld van het Stroomplan: in het kader van dat plan werden 

concrete akkoorden gesloten met de FOD Economie. 

In de dagelijkse praktijk hangt de werkwijze van het parket af van de individuele wil van de persoon 

die het dossier behandelt.  

Het parket zou er voorstander van zijn dat de kleine inbreuken volledig worden behandeld door de 

FOD Economie, en dat er voor de zwaarste inbreuken een overlegstructuur wordt opgezet tussen het 

parket en de FOD Economie om te bepalen door wie en hoe een dossier behandeld zal worden.  Op 

deze manier behandelt de FOD Economie het dossier volledig, als het parket niet optreedt. 
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Het gaat om een systeem dat haast identiek is aan het una via - systeem in fiscale zaken. Dit systeem 

zou volgens de heer De Winter niet moeten worden ingezet in elk proces-verbaal waarin er 

overlapping bestaat, dit wil zeggen in de gevallen waarin er administratieve en strafrechtelijke 

vervolging mogelijk zijn.  Hij zou willen dat het jaarlijkse overleg tussen de FOD Economie en het 

parket geformaliseerd wordt om de actieplannen van de FOD Economie en het parket op elkaar af te 

stemmen. 

In geval van correctionele vervolging moet men termijnen opleggen voor de conclusies en er is dus 

tijdverlies tussen de vaststelling van niet-betaling en de strafrechtelijke veroordeling.  De heer De 

Winter herhaalt dat hij voorstander is van het behoud van de administratieve procedure met de 

mogelijkheid voor de overtreder om zich te verdedigen en eventueel een beroep aan te tekenen en 

de mogelijkheid voor de FOD om het bedrag van de boete in te vorderen (eventueel via de 

belastingaangifte) als duidelijk blijkt dat het parket niet wenst te vervolgen.  

Samengevat is het parket Antwerpen bereid te overleggen met de FOD Economie om te bepalen wie 

een beslissing moet nemen en is het parket vragende partij om het systeem te hervormen in het geval 

van niet-betaalde transacties. 

Bij de vaststelling van de economische inbreuken is er een dubbele bevoegdheid: de inspecteurs van 

de FOD Economie en de politie.  Op dit ogenblik is het niet mogelijk de processen-verbaal van de 

politie over te maken aan de FOD Economie.  Zoals in het sociaal strafrecht zou men moeten voorzien 

in een systeem van kennisgeving aan de FOD Economie, zodat er een mogelijkheid tot 

administratieve vervolging van deze processen-verbaal is.  
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Enkele persoonlijke bedenkingen over het handhavingsbeleid in 

het sociaal recht - Danny Meirsschaut 

VASTSTELLINGEN 

De heer Meirsschaut stelt vast dat er in het sociaal strafrecht vele soorten geschillendossiers zijn.  Er 

zijn verschillende soorten sancties voorzien.  Er zijn de administratieve geldboeten, de strafsancties 

en de pseudosancties, dit wil zeggen de administratieve maatregelen die ook als een "sanctie" kunnen 

beschouwd worden, zoals de schorsing van het recht op uitkeringen of op voordelen voor de 

toekomst, een forfaitaire vermeerdering van de bijdragen, enz.  Een beslissing tot terugbetaling moet 

niet beschouwd worden als een pseudosanctie, want het gaat hier om het teruggeven van hetgeen 

ten onrechte werd ontvangen. 

Het sociaal strafrecht heeft meerdere doelstellingen: de belangrijkste doelstelling bestaat erin de wet 

te doen naleven, maar men wil ook middelen recupereren voor de werknemers en de sociale 

zekerheid.  Het gevaar is de "window dressing", dit wil zeggen dat men mooie statistieken kan 

voorleggen, waarbij de impact van de inspanningen op het terrein echter beperkt is. 

Men kan proberen een minimum aan inspanningen te doen voor een maximaal resultaat.  Men moet 

de keuze maken tussen een administratieve of een strafrechtelijke behandeling van een inbreuk.  

Deze keuze hangt af van de ernst van de feiten, van het vervolgingsbeleid. 

HANDHAVINGSBELEID VAN HET SOCIAAL STRAFRECHT 

Volgens de heer Meirsschaut zouden de inbreuken die met een sanctie van niveau 2 bestraft worden, 

kunnen gedepenaliseerd worden.  Dit zou ook kunnen voor de inbreuken die met een sanctie van 

niveau 3 bestraft worden, voor zover bepaalde inbreuken die met de sanctie van niveau 3 bestraft 

worden, inbreuken worden die met de sanctie van niveau 4 bestraft worden.  

Het is echter niet steeds mogelijk het niveau te verhogen voor bepaalde inbreuken.  Zo zou men voor 

de inbreuken i.v.m. asbest de schade voor de gezondheid moeten kunnen aantonen om een niveau 

4 te rechtvaardigen, wat niet steeds mogelijk is. Dit is zeer moeilijk aan te tonen.  

De factoren die de keuze tussen de gerechtelijke of administratieve behandeling van een vaststelling 

van een inbreuk beïnvloeden, zijn de ernst van de feiten, het vervolgingsbeleid, de reactiesnelheid, 

de doeltreffendheid van de sancties, de inning van de boeten, de rechten van derden, de bewijslast, 

de kwaliteit en de scheiding der machten. 

De omzendbrief van het College van Procureurs-generaal nr. 12/2012 m.b.t. het strafrechtelijk beleid 

op het gebied van het sociaal strafrecht bepaalt de vervolgingsprioriteiten van de arbeidsauditeurs 

en geeft aan voor welke categorie van inbreuken de arbeidsauditeur prioritair strafrechtelijk moet 

vervolgen en dus ook minnelijke schikkingen moet voorstellen.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de 

dossiers waarin er vastgesteld werd dat er vijf werknemers aan het werk waren, zonder dat er voor 

hen vooraf een Dimona-aangifte van indiensttreding was verricht.  

Eén van de factoren die altijd in aanmerking moeten genomen worden, is de overtreder: gerechtelijk 

verleden (strafblad)? Herhaling?  De herhaling kan een probleem zijn, als er eerst een administratieve 

geldboete opgelegd werd. 



PAGINA41 

Het auditoraat heeft aandacht voor de actieplannen van de SIOD of veeleer van de Staatssecretaris 

of de Minister belast met de bestrijding van de sociale fraude. 

Wat het handhavingsbeleid van het sociaal strafrecht betreft, wordt elk dossier besproken om te 

onderzoeken wat de gemakkelijkste/snelste manier is om tot een sanctie te komen. Dit tracht de heer 

Meirsschaut te organiseren, wanneer het gaat om een ernstige inbreuk. 

REACTIESNELHEID 

Wat is de reactiesnelheid van het arbeidsauditoraat?  Dit kan meerdere jaren zijn, maar dit is niet 

noodzakelijk zo.  Dankzij de toegang tot het e-PV kan het auditoraat snel reageren en soms gebeurt 

het dat het tot een minnelijke schikking komt in de maand van het e-PV.   Als het arbeidsauditoraat 

echter een gerechtelijk onderzoek moet opstarten met de politie en de onderzoeksrechter, is de 

situatie anders. 

De gerechtelijke minnelijke schikking kan snel gaan.  De administratieve transactie zoals deze 

bestaat binnen de FOD Economie, zou niet in overweging kunnen genomen worden op het niveau 

van het Sociaal Strafwetboek, omdat de door de Directie van de administratieve geldboeten 

opgestelde beslissingen inzake administratieve geldboeten zeer goed gemotiveerd zijn en aan de 

overtreder toelaten om zich te verdedigen. 

DOELTREFFENDHEID VAN DE SANCTIES: 

Wat is de doeltreffendheid van de sancties ?  Het inningspercentage van de gerechtelijke geldboeten 

is niet goed.  Dit ligt tussen 20 en 40% in functie van het betreffende gerechtelijk arrondissement 

(bron: rapport van het Rekenhof).  Het inningspercentage van de administratieve geldboeten ligt dan 

weer tussen de 50 en 70%.   

Wie moet de geldboete betalen?  De werkgever moet de geldboete betalen, de natuurlijke persoon of 

de rechtspersoon.  Maar wat gebeurt er als deze rechtspersoon een lege doos blijkt te zijn? Op 

strafrechtelijk vlak kan men zich wenden tot de aangestelde of de lasthebber om de geldboete te 

betalen.  In het kader van de administratieve geldboeten kan men niet op deze manier te werk gaan.  

De heer Meirsschaut heeft per mail contact opgenomen met de Vlaamse administratie in het kader 

van de voorbereiding van zijn uiteenzetting van vandaag, want hij had vernomen dat de Vlaamse 

administratie zowel financiële geldboeten kon opleggen aan de werkgever, rechtspersoon, als aan 

diens aangestelde of lasthebber, maar hij heeft niet echt een antwoord op zijn vraag gekregen.  

Waarom niet voorzien dat de administratieve geldboete ook kan worden geïnd bij de 

verantwoordelijke of de aangestelde?  De moeilijkheid zal er dan in bestaan te bepalen wie 

daadwerkelijk de dader of de mededader is met nog meer geschillen ter zake tot gevolg.  Hoe worden 

de geldboetes in het buitenland geïnd? In principe is dit via het exequatur (van de FOD Financiën) 

voor de gerechtelijke geldboeten. 

Voor de administratieve geldboeten moet men nagaan hoe het met het procedurecertificaat staat.  

Men zou moeten kunnen werken via de buitenlandse justitie en het geld innen.   

Het is moeilijk de administratieve geldboeten in het buitenland te innen.  Er kan een beroep worden 

gedaan op IMI, maar dit is alleen mogelijk in het kader van fraude bij detachering.  
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De rechter beschikt over een reeks bredere sancties: gevangenisstraffen, werkstraffen, bemiddeling, 

ambtshalve veroordelingen, het ontbinden van rechtspersonen, de sluiting van ondernemingen, 

verbeurdverklaring van eigendommen, enz.  

RECHTEN VAN DERDEN 

Men moet steeds rekening houden met de rechten van de slachtoffers en de benadeelde personen 

(RSZ), wat minder makkelijk is via de administratieve geldboeten.  Normaal gezien is er een 

ambtshalve veroordeling tot betaling, maar in het algemeen blijft dit dikwijls dode letter. 

BEWIJSLAST/KWALITEIT 

Zijn alle constitutieve elementen opgenomen in het proces-verbaal? De processen-verbaal worden 

opgemaakt zonder verhoor omwille van de Salduz-wet en dat beperkt dus de rechten van de 

verdediging. Dit kan een nadeel zijn, omdat men bij de gerechtelijke procedure om aanvullend 

opsporingsonderzoek kan vragen. 

SCHEIDING DER MACHTEN 

In de 19e eeuw werden alle onderzoeken van strafbare feiten door de onderzoeksrechter gevoerd die 

zich ter plaatse begaf.  Er worden vele misdrijven gepleegd en het is niet meer mogelijk voor de 

onderzoeksrechter om zich ter plaatse te begeven en een onderzoek te voeren in elke zaak.  Er is een 

organisatie voor de verdediging van de rechten van de mens die stelt dat de misdrijven alleen mogen 

worden vervolgd door de rechterlijke macht: "in een rechtsstaat zijn de vervolging en de bestraffing 

van de misdaden een bevoegdheid van de rechterlijke macht". 

De ambtenaren worden nog een beetje meer gestuurd door de Uitvoerende Macht.  De wetgever zou 

kunnen beslissen dat er voor een aantal inbreuken geen strafsancties of vervolgingen meer zijn.  In 

het kader van de depenalisering is de heer Meirsschaut van mening dat de 2e oplossing (geen 

strafsancties meer) de voorkeur zou wegdragen met een systeem zoals dat wordt toegepast door de 

FOD Economie.    

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de Machten. 

De politie-inspecteurs zijn verplicht om een proces-verbaal op te stellen.  De sociaal inspecteur is 

daarentegen niet verplicht om een proces-verbaal op te stellen.  

ENKELE AFSLUITENDE BEDENKINGEN  

Welke richting gaat het federale België uit: justitie, inspectiediensten, ...?  Nu bestaat er een 

afzonderlijk openbaar ministerie, maar zullen we een eengemaakt openbaar ministerie hebben, 

waarin elkeen zijn bevoegdheden heeft?  Dit zou impliceren dat er minder expertise zou zijn wat 

sociaal strafrecht betreft, en zou betekenen dat de procureurs des Konings een deel van hun 

bevoegdheid zouden verliezen ten gunste van andere materies. 

De heer Meirsschaut wenst een meer doorgedreven depenalisering, een betere wetgeving en dat er 

beter wordt nagedacht over bepaalde punten (Domiciliefraude is een fraude waarvoor er onderzoek 

vereist is en vereist dus meer middelen.  De sociale uitkeringen hangen echter af van de gezinssituatie 

en dus van het domicilie.  Er gebeurt ook veel fraude i.v.m. dienstencheques en ook daarvoor zijn er 

veel middelen nodig). 
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Volgens hem moet er vermeden worden dat er aan “cherry picking” gedaan wordt.  Als men 

samenwerkt met een administratie, moet men vergoed worden.  We moeten evenmin in elkaars 

vaarwater terecht komen.  De administratieve geldboeten zouden meer gevallen moeten kunnen 

behandelen, ongeacht in welke kassa het geld belandt. 

Wat de klassenambtenarij betreft, is de heer Meirsschaut van mening dat de klassenjustitie moet 

voorkomen worden.  Men moet vermijden dat grote zaken en ernstige fraude alleen worden geregeld 

met een minnelijke schikking.  In eenvoudigere zaken moet “de kleine man” daarentegen niet voor 

de rechtbank terechtkomen. 
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Debat 

Om het debat op gang te brengen stelt de heer Jorens de verschillende sprekers de volgende vraag: 

waarom moet deze 3e categorie eraan toegevoegd worden?  In de opvatting van de Voorzitter van het 

Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid was het de bedoeling om de administratieve 

geldboeten van het Sociaal Strafwetboek te vervangen door een systeem dat gelijkaardig is aan de 

transactieprocedure van het economisch recht.   

Voor de administratieve geldboeten bestaan er een aantal voordelen, maar er zijn er ook voor de 

transactieprocedure. 

Kunnen de rechten van de verdediging voldoende gewaarborgd worden in het systeem van de 

transactieprocedure? 

Is het voorstel tot transactie van de FOD Economie het beste middel? 

Zijn de administratieve geldboeten voldoende ontradend?  In 25% van de gevallen wordt de boete 

verminderd door de rechter, waarom?  Men heeft een beetje de indruk dat de rechterlijke macht de 

neiging heeft om de sancties af te zwakken. 

Moet men nog verder gaan in de depenalisering? 

Vooraleer te depenaliseren, zou men eerst moeten trachten beter het verschil te zien tussen de 

transactie van het economisch recht en de administratieve geldboete van het sociaal strafrecht.  Wat 

is de toegevoegde waarde van de transactie in het sociale luik?  Wat zou de toegevoegde waarde zijn, 

als de administratieve transactie zou opgenomen worden in het Sociaal Strafwetboek?  Wat is de 

meerwaarde van de administratieve geldboeten in de transactieprocedure van de FOD Economie? 

Voor de heer Wim Van Poucke is de sanctie in het economisch recht niet de doelstelling, geen doel 

op zich.  Het is de bedoeling dat de slechte gedragingen zo snel mogelijk zouden geregulariseerd 

worden en dat de slechte toestanden/gedragingen zouden verdwijnen.  De transactie en de 

administratieve geldboete zijn aanvullend.  De transactie is zeer flexibel.  Ze levert goede resultaten 

op.  Tachtig procent van de transacties wordt betaald en in vele gevallen heeft de regularisatie 

plaatsgehad.  De transactie is geen recht, maar het is evenmin een verplichting om te betalen.  

Niemand kan zelf om een transactie vragen.  De transactieprocedure bevat op zich geen mogelijkheid 

om in beroep te gaan.  Er is een groot drukkingsmiddel, want ofwel betaalt men, ofwel gaat de zaak 

naar het parket.  Het grootste interne risico van de transactieprocedure is het risico dat, zodra men 

weet dat het openbaar ministerie niet alles kan vervolgen in geval van niet-betaling van een transactie, 

er nog weinig transacties zullen betaald worden. 

Hij voegt eraan toe dat er intussen binnen de FOD Economie ook een procedure i.v.m. 

administratieve geldboeten werd opgenomen in hun werking, maar dit is het geval voor een beperkt 

aantal dossiers (in het kader van witwas - 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018051601&table_na

me=wet).  

Voor de heer Van Poucke zijn de twee systemen complementair.  

Het Wetboek van economisch recht is strafrechtelijk, maar los daarvan zouden ze administratieve 

geldboeten willen:  
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- Omdat dat wordt opgelegd door Europa (voor de autoriteiten voor 

consumentenbescherming, door de Verordening 2017/2394) dat vraagt in sancties te 

voorzien. De administratieve transactie is echter geen sanctie. 

- Omdat het Rekenhof opmerkingen heeft gemaakt over de transacties waaraan niet werd 

voldaan.  Het Rekenhof heeft gevraagd of het niet opportuun zou zijn dat deze zouden 

bestraft worden met een administratieve geldboete. 

De heer Van Poucke verduidelijkt dat zijn dienst het parket niet beschouwt als zijn incassobureau.  

Het grootste risico heeft betrekking op de transacties die niet betaald worden, als men weet dat het 

parket niet gaat volgen. 

De dreiging van de doorverwijzing naar het parket blijft een groot drukkingsmiddel.  Het is belangrijk 

dat bepaalde inbreuken strafrechtelijk blijven.  De heer Van Poucke was van mening dat het parket 

zijn standpunt deelde.  Hij is echter van mening dat zijn dienst voor sommige, louter administratieve 

inbreuken de bevoegdheid zou moeten hebben om deze administratief te kunnen behandelen.  Het 

zijn twee verschillende systemen. 

De heer Jorens komt terug op de uitspraak van de heer Cobbaert die stelde dat "een transactie geen 

sanctie is"6.  Is dat helemaal correct?  Hij is er niet van overtuigd.  Kan een inbreuk op de economische 

wetgeving op hetzelfde niveau beschouwd worden als een inbreuk op de sociale wetgeving? 

De heer Paul Tousseyn komt tussen en zegt dat er tijdens deze studiedag een 3e piste nog niet werd 

besproken: de dwangmaatregelen.  Deze maken het mogelijk organisatorische, enz. maatregelen op 

te leggen.    

Hij is van mening dat het een doeltreffend middel is om een zekere druk op de werkgevers te 

behouden.  Als men een pro-justitia opstelt, neemt het tijd in beslag om deze te behandelen en 

gedurende deze tijd zet de werkgever zijn inbreuk voort. 

De heer van Damme zegt dat de kostprijs van de transactie misschien minder hoog is, maar dat, als 

de persoon niet betaalt, men de zaak moet voorleggen aan het gerecht en dat kost veel7. Er is geen 

beroep voorzien voor transacties.  Hij herinnert aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en 

geeft aan dat, gelet op deze rechtspraak, hij vreest dat dit, gelet op de analyse van mevrouw Fabrot, 

vroeg of laat tot problemen zal leiden. Men dient na te gaan of de transactie al dan niet een 

strafsanctie is, gelet op de criteria die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hanteert om 

te bepalen wanneer men met een straf te maken heeft. 

Voor de heer Charles-Eric Clesse bestaat er geen twijfel: de transactie is een straf in de zin van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  Men kan de zaak van alle kanten bekijken: het is een 

sanctie en dus moet men de rechten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naleven.     

 
6 Addendum: Meneer Cobbaert wil verduidelijken: De transactie kan niet ‘opgelegd’ worden. In die 
zin is het geen sanctie in de zin van de CPC-verordening die expliciet stelt dat een autoriteit sancties 
moet kunnen ‘opleggen’ en dat die ook effectief uitgevoerd moeten kunnen worden. Er is geen enkele 
verplichting tot betalen en als het parket niet vervolgt is er ook geen uitvoering. Dit staat wat los van 
de vraag of het een sanctionerend karakter heeft indien de betrokken betaalt. 
7  Addendum: Meneer Cobbaert wil verduidelijken: De zaak komt voor de strafrechter en de 
inspectiedienst komt hier niet in tussen. Dit zijn de gebruikelijke strafrechtelijke procedures. Er zijn 
dus geen specifieke kosten voor de administratie, integendeel. 
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Het feit dat men automatisch een beroep doet op de auditeurs (zonder de depenalisering van de 

inbreuken van niveau 2 en 3 te vermelden), laat hen toe om zich een globaal beeld te vormen van de 

inbreuken die in hun arrondissement gepleegd werden.  In het economisch recht heeft het parket 

geen globaal beeld meer.  Voor de auditeurs is het echter belangrijk te weten of er aan een werkgever 

al een administratieve geldboete werd opgelegd. 

De administratieve geldboeten zijn dus te verkiezen boven de transactieprocedure volgens de heer 

Charles-Eric Clesse. 

Tussen het auditoraat en de Dienst van de administratieve geldboeten bestaan er akkoorden, opdat 

het voorstel van minnelijke schikking in strafzaken dat niet betaald wordt, gedekt wordt wat het 

bedrag van de opgelegde administratieve geldboete betreft.  Het openbaar ministerie ziet alles wat 

er gebeurt, en het bedrag van de geldboete zal op het ene of het andere ogenblik ingevorderd worden.  

Het huidige systeem van het Sociaal Strafwetboek is homogeen. 

De heer Jorens stelt daarom verschillende vragen: een andere piste die zou kunnen overwogen 

worden, is dat men de administratieve geldboete en de strafrechtelijke weg voor het sociale luik 

behoudt, maar dat men, in plaats van het huidige systeem toe te passen, namelijk de rol van het 

openbaar ministerie dat eerst prioritair is, de rollen voor bepaalde inbreuken zou omdraaien.  Moet 

de auditeur altijd zijn goedkeuring geven?  Men zou de twee behouden, maar de prioriteit zou gaan 

naar de geldboeten.  Waarom zou men niet eerst de prioriteit aan de administratieve geldboeten 

geven en daarna de strafrechtelijke weg volgen?    

De heer Charles-Eric Clesse antwoordt op deze vragen dat het vreemd zou zijn dat de administratieve 

geldboeten zouden voorrang krijgen op de strafrechtelijke vervolging.  Het parket is er om inbreuken 

prioritair te bestraffen.  Dit zou volgens hem overigens een inbreuk zijn op het arrest Oztürk (de 

laagste inbreuken aan de administratieve geldboeten laten). 

Hij heeft twijfels over het goede evenwicht van het systeem, als men die weg zou inslaan. 

De heer Meirsschaut deelt het standpunt van de heer Clesse. Hij is eerder voorstander van de 

depenalisering van bepaalde inbreuken (deze die met een sanctie van niveau 2 bestraft worden), 

omdat dit anders zou ingaan tegen de scheiding der machten, ... .    

De omweg via het gerecht duurt bovendien niet zo lang.  Bij het arbeidsauditoraat wordt 60% van de 

dossiers binnen de maand zonder gevolg geklasseerd.  

Natuurlijk is het voor de kleinste inbreuken, wat de niveaus 2 en 3 betreft, zo dat, als de auditoraten 

niet vervolgen, men dan deze mogelijkheid kan schrappen voor het auditoraat. 

De heer Bart Stalpaert benadrukt het feit dat men de essentie van deze studiedag niet mag vergeten 

en dat men als sociale inspectie moet streven naar doeltreffendheid, dat men de doeltreffendheid om 

een einde te stellen aan bepaalde fenomenen, niet uit het oog mag verliezen.  Hij denkt dat men een 

correctere analyse zou kunnen maken van waar men naartoe wil.  De dienst van de administratieve 

geldboeten moet de middelen krijgen om aan de gecontroleerde personen rechtszekerheid te bieden.  

Als de overtreders 2 of 3 jaar na de feiten een beslissing ontvangen, is de administratie niet 

doeltreffend.  Bij de FOD Economie hebben ze ook middelen.  Hun systeem is niet voldoende 

doeltreffend, omdat ze beslissen om de administratieve geldboeten ook in hun materie op te nemen.  

Men kan een mengeling van de twee hebben of een behoud, maar dan moet men bekijken wat men 
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al dan niet nog kan vervolgen, maar, als men kiest voor een depenalisering, heeft men sowieso 

bijkomende middelen nodig. 

De heer Damien Delatour wil dat men niet uit het oog verliest dat de Diensten van de administratieve 

geldboeten geen aanvullend opsporingsonderzoek mogen vragen. Bijgevolg zou het risico heel groot 

zijn dat, bij gebrek aan een goed opgebouwd dossier, het dossier moet worden teruggestuurd naar 

de auditeur, wat tijdverlies zou veroorzaken.   

De heer Jackie Van Damme benadrukt dat de economische inspectie in een totaal verschillende 

context werkt.  Er is een goede verdeling van het formele en informele werk tussen de Dienst van de 

administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid en de auditoraten.   

Als de Dienst van de administratieve geldboeten niet zou beschikken over het aanvullend 

opsporingsonderzoek van de auditeur, zou het aantal gevallen van klassering zonder gevolg hoger 

liggen.  De administratieve geldboeten zouden dus aan efficiëntie inboeten. 

Wat betreft het krijgen van meer middelen om op te treden, geeft de heer Van Damme aan dat er 

veel inspanningen werden geleverd: de invoering van het Sociaal Strafwetboek, de creatie van het e-

PV, de creatie van het e-dossier, een bezoek (dat nog moet geprogrammeerd worden) aan het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens waar artificiële intelligentie wordt toegepast voor de 

opmaak van arresten. 

Mevrouw Murielle Fabrot verduidelijkt dat dit, wat de depenalisering van inbreuken die met niveau 

2 bestraft worden betreft, zou betekenen dat het auditoraat geen beslissing meer zou nemen over het 

gevolg dat moet gegeven worden aan de niet-betaling van loon, waarvoor de auditeur de 

mogelijkheid heeft om een burgerlijke rechtsvordering in te stellen.  Ze vraagt zich dan ook af hoe 

de burgerlijke rechtsvordering dan zou kunnen worden toegepast voor dit soort dossiers.  

Quid in geval van een samenloop met inbreuken van gemeen strafrecht (artikelen 232 en volgende 

van het Sociaal Strafwetboek)?  Als de administratieve geldboete ertussen komt, zullen de procedures 

vastlopen. Indien de Directie Administratieve Geldboeten als enige of primair bevoegd is om 

strafbare feiten te bestraffen en de feiten die aan deze strafbare feiten ten grondslag liggen ook 

strafbaar zijn volgens het gemeen strafrecht of indien deze feiten gelijktijdig met strafbare feiten 

volgens het gemeen strafrecht zijn gepleegd, zullen verschillende vervolgingsprocedures gelijktijdig 

plaatsvinden en bestaat derhalve het risico van schending van het beginsel non bis in idem.De heer 

Danny Meirsschaut is van mening dat de wetgever, wat het misdrijf van de niet-betaling van loon 

betreft, gekozen heeft voor een sanctie van niveau 2, en dat de taak van justitie er niet in bestaat naar 

de rechtbank te stappen voor een symbolische veroordeling.  Aangezien het gaat om een 

systematische fraudetechniek, kan men spreken van oplichting en de inbreuk verhogen naar niveau 

3.  Op dit punt denkt hij dat er een verbetering is geweest (vermenigvuldiging met 12).  Hij wijst erop 

dat de niet-betaling van loon zeer zelden vervolgd wordt.  Er wordt eerst contact opgenomen met de 

werkgever (men stuurt de politie of de sociale inspectie), opdat de werkgever de situatie regulariseert.   

Wat de samenhang betreft, dit is een probleem tussen justitie en justitie. 

De heer Jackie Van Damme wenst terug te komen op wat er gezegd werd.  De Adviesraad van het 

sociaal strafrecht was van mening dat de niet-betaling van het loon moet ondergebracht worden in 

een hoger niveau om een algemeen overzicht te behouden: de niet-betaling van het loon voor een 

groot aantal werknemers kan een aanwijzing zijn voor een fraude op grotere schaal. Als men dit 
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depenaliseert, kan dit bijgevolg een risico inhouden dat aspecten van sociale fraude ontsnappen aan 

vervolging. 

De heer Jackie Van Damme gaat verder en licht de zeer specifieke context van het sociaal strafrecht 

toe en het feit dat het sociaal strafrecht beschikt over een specifiek en gespecialiseerd openbaar 

ministerie: het arbeidsauditoraat.  De arbeidsauditeurs onderzoeken inbreuken op de sociale 

wetgeving.  Er heeft zich in de loop van de tijd een goede formele en informele samenwerking 

ontwikkeld tussen de Directie van de administratieve geldboeten en de arbeidsauditeurs.  

De heer Yves Jorens wijst erop dat het tijd zou zijn om deze 4 categorieën van sanctieniveau te 

onderzoeken.  Is men over het algemeen, op sociaal vlak, nog steeds tevreden over het sanctieniveau?   

Is dit hetzelfde op economisch vlak of is er echt geen probleem? 

De heer Wim Van Poucke vermeldt dat, wanneer boek XV van het Wetboek van economisch recht 

opgesteld werd, het Sociaal Strafwetboek een bron van inspiratie was.  Ze hebben vooral de bestaande 

bepalingen onderzocht.  Men maakt zich geen zorgen over de 6 sanctieniveaus.  Hij is van mening 

dat het niet efficiënt zou zijn, als het parket zou moeten beslissen, alvorens het dossier te sturen naar 

de dienst die transacties behandelt.    

In 2014 hebben ze de sancties overgenomen die al bestonden in de marktpraktijken. Er zijn onder 

andere heel wat wetgevingen opgenomen in het WER (meer bepaald namaak, productveiligheid, 

financiële diensten, intellectuele eigendomsrechten, …) waarvoor de bestaande sancties 

overgenomen zijn. 

De heer Jackie Van Damme wenst te reageren op de vraag van de heer Jorens en zegt dat er 

momenteel een voorontwerp van wet in opmaak is dat voorziet in een niveau 5 dat dan een bepaald 

aantal inbreuken zou inhouden die meer overeenstemmen met het gemeen recht, zoals de oplichting.  

De Commissie tot hervorming van het sociaal strafrecht heeft het ontwerp van Sociaal Strafwetboek 

voorbereiden het zijn meer specifiek de heer Vanderlinden en mevrouw Debauche van de FOD 

Justitie die een vergelijking tussen 6 landen hebben gemaakt.  Oorspronkelijk hadden ze gedacht aan 

3 niveaus, maar 6 niveaus leek hen te ingewikkeld.   

Helemaal onderaan staan de louter administratieve inbreuken. 

De inbreuken werden gerangschikt in functie van het beschermde belang. 

De heer Bart Staelpart komt terug op het risico waarover de heer Van Damme het al had, namelijk 

dat men, wanneer men een herkwalificatie van de sancties overweegt, een resultaat bekomt dat niet 

verschilt van het uitgangspunt.  Men moet voorzichtig zijn en er moet voorrang blijven gegeven 

worden aan de sociale dumping.  De herkwalificatie van de niveaus 2, 3 en 4 is geen gemakkelijk 

debat.   

De heer Charles-Eric Clesse vraagt zich af waartoe het dient om, na 50 jaar goede praktijk, de vraag 

te stellen om de procedure van de administratieve geldboeten op het vlak van het sociaal strafrecht 

volledig te wijzigen.  Het Sociaal Strafwetboek gaat naar de 4e hervorming in minder dan tien jaar, 

wat betekent dat de wetgeving de praktijk op de voet volgt.  De heer Clesse vindt het dwaas een 

systeem te herzien dat zijn diensten bewezen heeft.  Hij is een tegenstander van het idee om het 

systeem te ontrafelen.  Hij herinnert aan en benadrukt het feit dat er een gespecialiseerd parket 

bestaat dat als enige taak heeft om zich met het sociaal recht bezig te houden.   
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De heer Jorens beëindigt het debat met de vraag wat elke partij geleerd heeft en, als men hierover 

nog een studiedag wil organiseren, wat een nuttig onderwerp zou zijn om aan iedereen de 

mogelijkheid te bieden om interessante zaken te leren. 

De heer Jackie Van Damme verduidelijkt dat men niet mag vergeten dat de collega's van Economie 

het voordeel hebben hun eigen recht te hebben gecodificeert.  

De FOD Werkgelegenheid tracht het arbeidsrecht te codificeren, maar dat is iets waarbij de collega's 

van Economie voorsprong hebben. In vergelijking met het zuivere arbeidsrecht, kan de FOD 

Werkgelegenheid nog dingen leren van het economisch recht. 

De heer Paul Tousseyn geeft aan dat er een poging is geweest op het vlak van het welzijn op het werk, 

dat ook een groot deel van de wetgeving van de FOD Werkgelegenheid uitmaakt.   

Tot slot herinnert Yves Jorens aan de band tussen het strafrecht en het bijzonder strafrecht.   

De heer Wim Van Poucke dankt de heer Van Damme en zegt dat ze zo geboeid waren door het 

systeem van de administratieve geldboeten van de wet van 1971 dat is overgenomen in het Sociaal 

Strafwetboek, dat ze het hebben ingevoerd in het economisch recht. Hij zegt dat nog niet alles werd 

gecodificeerd in zijn dienst, maar dat hij bereid is om een studiedag te organiseren.    
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Conclusie 

Wat moet men onthouden van deze studiedag?  De verschillende presentaties tijdens de studiedag 

van 24 februari 2020 hebben aan het licht gebracht dat het Sociaal Strafwetboek past in een 

bijzondere context en het resultaat is van vijftig jaar evolutie van wetgeving en rechtspraak, zowel op 

nationaal als internationaal vlak.  

Het benadert een bijzondere materie op een bijzondere manier. 

Deze studiedag heeft ook aangetoond dat, als de transactie zoals deze werd bepaald door het 

Wetboek van economisch recht, sneller is en doeltreffender lijkt, niets de zekerheid biedt dat de 

transactie in het sociaal strafrecht even doeltreffend zou zijn, rekening houdend met de verschillende 

principes die moeten nageleefd worden (zwijgrecht, non bis in idem, rechten van de verdediging, ...) 

Daarom zou het niet wenselijk zijn om de procedure van de administratieve geldboeten zoals 

deze momenteel is opgenomen in het Sociaal Strafwetboek en wordt toegepast binnen de 

FOD Werkgelegenheid, grondig te wijzigen.  

Het Sociaal Strafwetboek heeft zich immers voortdurend aangepast aan de evolutie van de nationale 

en internationale rechtspraak. 

Het heeft aangetoond dat het doeltreffend was op het vlak van de invordering van schulden. 

Bovendien biedt het de overtreders waarborgen die hen de mogelijkheid bieden om hun rechten te 

laten gelden, wat de transactieprocedure die werd ingevoerd door het Wetboek van economisch 

recht, op dit ogenblik niet biedt. 

Men mag niet vergeten dat de procedure van het economisch recht op dit ogenblik het voorwerp 

uitmaakt van een hervormingsproject dat tot doel heeft administratieve geldboeten en een procedure 

die gelijkaardig is aan die van het Sociaal Strafwetboek, in te voeren ! 

Het sociaal strafrecht en het economisch recht hebben bovendien elk hun bijzondere kenmerken. 

Het blijkt ook dat de transactie eveneens een sanctie is in de zin waarin het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens dit verstaat, wat betekent dat er bepaalde principes moeten nageleefd worden 

die de transactieprocedure zoals ze wordt toegepast in het economisch recht, niet naleeft. 

Het is moeilijk te bepalen wat de adequate oplossing zou kunnen zijn om de procedure nog 

efficiënter te maken, maar de transactie zoals ze in het Wetboek van economisch recht opgenomen 

is, blijkt niet de meest geschikte oplossing te zijn. 

Er werden tijdens deze studiedag andere pistes besproken en het zou beter zijn om deze verder te 

bestuderen. 
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1. Algemene werking van de economische inspectie - Wim Van Poucke (NL) 

2. Vervolging en procedure inzake schikkingen door de Economische Inspectie - Nicolas 

Cobbaert (NL) 

3. De administratieve sancties binnen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Chris Van 

der Cruyssen (NL) 

4. Inning en invordering - Tom Boelaert (NL)  

5. Historiek van het Sociaal Strafwetboek - Jackie Van Damme (NL) 

6. Procedure as is binnen de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD 

Werkgelegenheid - Karla Waumans (NL) 

7. Procedure to be binnen de Dienst administratieve geldboeten van de FOD 

Werkgelegenheid– Jackie Van Damme (NL) 

8. Principes van het nationale en internationale strafrecht - Charles-Eric Clesse (FR) 

9. Statistieken 2019 - Jan Vanermen (NL) 

10. Vergelijking tussen het systeem van de vervolging van het Sociaal Strafwetboek en datgene 

van het Wetboek van economisch recht - Murielle Fabrot (FR) 

11. De administratieve sancties door de FOD Economie – Standpunt van de afdeling Ecofin/Fisc 

van het parket van Antwerpen - Steven De Winter (NL) 

12. Enkele persoonlijke bedenkingen over het handhavingsbeleid in het sociaal recht - Danny 

Meirsschaut (NL) 
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