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De heer Jo Brouns 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw 

Ellipsgebouw 

Koning Albert-II laan 35 

1030 Schaarbeek 

Nieuw handhavingskader 

Mijnheer de minister 

De sociale partners gaan akkoord met de door de Vlaamse Regering voorge-

stelde optimalisering van het handhavingskader en harmonisering met het 

federaal strafwetboek. Zonder uitspraak te doen over elk van de verschillende 

sancties, zien de sociale partners een globaal evenwicht in de verzwaring en 

verlichting van de sanctiemaatregelen. Malafide ondernemingen moeten op 

gepaste wijze gestraft kunnen worden in het belang van de werknemers maar 

ook in het belang van de meerderheid van de ondernemingen die ter goeder 

trouw handelen. 

Handhaving is een hoeksteen van het beleid en bestaat uit twee pijlers nl. pre-

ventie en sanctionering (= curatief beleid). Beide pijlers zijn essentieel en nood-

zakelijk om in Vlaanderen malafide praktijken te weren en zo eerlijke concur-

rentie en correcte tewerkstelling te garanderen. Daarom zijn de sociale part-

ners het idee genegen dat ook in de toekomst verder op preventie wordt inge-

zet en dat meer gerichte controles kunnen plaatsvinden op basis van het krui-

sen van databanken, met bijzondere aandacht voor de zware inbreuken. Dit 

leidt tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen. 

De Vlaamse sociale partners wensen net als op het federale niveau met de 

Vlaamse sociale inspectie samen te werken. Concreet vragen ze dat de VSI de 

sectorale sociale partners consulteert over de belangrijkste inbreuken waar-

mee ze geconfronteerd worden en haar focus hierop afstemt. Daarnaast zou 

de VSI net als de SIOD kunnen communiceren over de sectoren waarin aange-

kondigde controles zullen plaatsvinden1. Dit zou de Vlaamse sociale partners 

een aanknopingspunt geven om hun leden in de betrokken sectoren extra te 

sensibiliseren.  

 

1  Cf. Recurrente actie 76: Flitscontroles in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding van de SIOD. 

https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/2021-03/SIOD_Actieplan_2022_NL-gecomprimeerd.pdf
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De SERV wordt graag op de hoogte gehouden over hoe dit nieuwe handha-

vingskader op het terrein zal worden geïmplementeerd, gemonitord en geëva-

lueerd door de Vlaamse sociale inspectie. Vooral de implementatie van het 

handhavingsbeleid op het terrein van de aan het decreet toegevoegde nieuwe 

inbreuken dient nauwgezet te worden opgevolgd.  

 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


