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Le développement des questions et interpellations commence à 10.50 heures. La réunion est présidée par 
Mme Kattrin Jadin.
De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 10.50 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door mevrouw Kattrin Jadin.

01 Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen 
en Landbouw over "het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden 
en zelfstandigen" (nr. 8968)
01 Question de Mme Miranda Van Eetvelde à la ministre des Classes moyennes, des PME, des 
Indépendants et de l'Agriculture sur "la suppression des différences entre les allocations familiales 
des salariés et des indépendants" (n° 8968)

01.01  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, in het regeerakkoord lezen wij dat de 
verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en de 
gezinsbijslagen van zelfstandigen weggewerkt zullen worden 
vooraleer er een overdracht kan plaatsvinden naar de 
Gemeenschappen. Die gelijkschakeling zou 21 miljoen euro kosten.

Mevrouw de minister, kunt u toelichting geven bij de voortgang, de 
timing of de tijdslijn van de gelijkschakeling van de gezinsbijslagen?

Ten tweede, in welke punctuele maatregelen voorziet u nog in 
afwachting van de overdracht van de gezinsbijslagen naar de 
Gemeenschappen?

01.01  Miranda Van Eetvelde (N-
VA): Le coût de l’harmonisation 
prévue des allocations familiales 
des travailleurs salariés et celles 
des travailleurs indépendants est 
estimé à 21 millions d’euros.

La ministre peut-elle commenter 
l’état d’avancement du dossier et 
le calendrier de l’harmonisation 
annoncée? Quelles seront les 
mesures ponctuelles prises en 
attendant le transfert aux 
Communautés des compétences 
associées aux allocations 
familiales? 

01.02 Minister Sabine Laruelle: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van 
Eetvelde, de gelijkschakeling van de gezinsbijslagen vormt een 
voorwaarde voor de invoering van het institutioneel akkoord ter zake. 
Zij betekent vooral het einde van een discriminatie ten opzichte van 
de kinderen van zelfstandigen. Het grootste deel van die 
gelijkschakeling werd sinds 2003 gerealiseerd.

01.02  Sabine Laruelle, ministre: 
L’harmonisation des régimes 
d’allocations familiales est l’une 
des conditions de la mise en 
œuvre de l’accord institutionnel 
dans ce domaine et marque avant 
tout la fin d’une discrimination 
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Er blijft momenteel nog een gelijkschakeling nodig van de 
kinderbijslag voor het eerste kind, of 5,62 euro extra per maand, en 
de harmonisatie van de toekenningsregels voor de maandelijkse 
leeftijdstoeslag.

De gelijkschakeling met 5,62 euro voor het eerste kind zal ongeveer 
7 miljoen euro kosten. De harmonisatie zal ongeveer 14 miljoen euro 
kosten. In het algemeen kan ik dus zeggen dat de gelijkschakeling 
21 miljoen euro zal kosten.

De datum van die harmonisatie werd nog niet bepaald door de 
regering en zal afhangen van de beschikbare financiële middelen. Ik 
wil dat die gelijkschakeling snel plaatsvindt.

Wij moeten die gelijkschakeling doorvoeren voor het einde van deze 
regeerperiode, maar liefst wat eerder, want na de gelijkschakeling zal 
de gezinsbijslag naar de Gemeenschappen overgeheveld worden.

Wat uw tweede vraag aangaat, voorzie ik geen andere specifieke 
maatregelen in het stelsel van de gezinsbijslag voor de zelfstandigen 
in afwachting van de overdracht van de bevoegdheid over de 
gezinsbijslag aan de Gemeenschappen.

Er zijn dus twee stappen. De eerste stap is de gelijkschakeling. De 
tweede stap is dat de bevoegdheid naar de Gemeenschappen gaat.

affectant les enfants des 
travailleurs indépendants.

L’harmonisation des allocations 
familiales pour le premier enfant 
prévoyant le versement de 
5,62 euros mensuels 
supplémentaires coûtera près de 
7 millions d’euros. Le coût de 
l’harmonisation des conditions 
d’octroi du supplément d’âge 
mensuel devrait atteindre près de 
14 millions d’euros.

La date d’entrée en vigueur de 
cette harmonisation n’a pas 
encore été arrêtée et dépendra 
des moyens financiers 
disponibles. L’objectif doit être 
atteint d’ici à la fin de la législature, 
voire plus tôt de préférence. Les 
compétences en matière 
d’allocations familiales seront 
transférées aux Communautés 
une fois l’harmonisation des 
régimes achevée.

En attendant le transfert de 
compétences, je ne prévois 
aucune autre mesure spécifique 
pour le régime des allocations 
familiales des travailleurs 
indépendants.

01.03  Miranda Van Eetvelde (N-VA): Mevrouw de voorzitter, 
mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

Wij moeten dus nog even wachten. Wij zijn voor een snelle invulling 
van die gelijkschakeling en willen dat zo snel mogelijk gerealiseerd 
zien. Het heeft immers al lang genoeg geduurd. Wij kijken er echt 
naar uit en blijven dit verder opvolgen.

01.03  Miranda Van Eetvelde (N-
VA): Nous sommes favorables à 
une suppression rapide de ces 
différences, ces dernières ayant
assez duré. Nous continuerons à 
suivre ce dossier avec la plus 
grande attention.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

02 Question de Mme Valérie Déom à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants 
et de l'Agriculture sur "l'évolution des SPRL starters" (n° 9682)
02 Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "de evolutie van de starters-bvba" (nr. 9682)

02.01  Valérie Déom (PS): Madame la ministre, voici un peu plus 
d'un an et demi, nous votions au sein de ce parlement, la création 
d'un nouveau type de société, la SPRL dite "starter" (SPRLS), qui 
devait être plus accessible aux candidats entrepreneurs. Le but de 
l'introduction de cette forme de société est de stimuler la création 
d'entreprises et donc d'emplois. 

L'accès à l'entreprise est bénéfique puisque l'activité n'est plus liée à 

02.01  Valérie Déom (PS): 
Anderhalf jaar geleden hebben we 
de starters-bvba ingevoerd, een 
vennootschapsvorm die 
toegankelijker is voor mensen die 
een onderneming willen oprichten. 
Op die wijze wilden we het 
oprichten van ondernemingen en 
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la personne physique, son patrimoine privé n'étant pas engagé. Le 
capital minimal est d'un euro, mais des règles strictes notamment en 
termes de plan financier restaient encore à développer ou à affiner, si 
mes souvenirs sont bons. 

Madame la ministre, il va de soi que des mesures de soutien à la 
création d'entreprises et d'emplois qui en découlent doivent rester une 
priorité pour le gouvernement. Pourriez-vous me donner le nombre 
exact de SPRLS qui ont vu le jour depuis un an et demi? Selon les 
rumeurs, le succès ne serait pas fulgurant. Qu'en est-il? 

À l'époque déjà, nous avions mis en avant la nécessité de protéger 
les travailleurs de ces sociétés. De plus, celles-ci risquent d'être sous-
capitalisées et donc de tomber en faillite. Pourriez-vous me dire ce 
qu'il en est de la viabilité de ces entreprises? Ne conviendrait-il pas de 
réaliser un travail de prévention plus en profondeur, notamment en 
termes de plan financier? Enfin, quelle est l'attitude des banques face 
aux sociétés starters? Sont-elles enclines à accorder des prêts et 
lignes de crédit dans les mêmes conditions que pour les autres 
sociétés?

het creëren van werkgelegenheid 
aanmoedigen. De activiteit is 
immers niet langer gebonden aan 
de natuurlijke persoon wiens 
privévermogen niet op het spel 
wordt gezet. Er dienden nog strikte 
regels voor het financiële beheer 
te worden opgesteld.

Het verlenen van steun voor de 
oprichting van ondernemingen –
waardoor er in tweede instantie 
jobs worden gecreëerd – moet een 
prioriteit van de regering blijven. 
Hoeveel starter-bvba’s werden er 
opgericht? Klopt het dat men niet 
van een overdonderend succes 
kan spreken? Deze 
ondergekapitaliseerde bedrijven 
lopen het risico failliet te gaan. Zijn 
ze levensvatbaar? Welke houding 
nemen de banken tegenover die 
vennootschappen aan? Kennen ze 
die ondernemingen krediet toe aan 
dezelfde voorwaarden als aan 
andere bedrijven?

02.02  Sabine Laruelle, ministre: Madame Déom, comme vous 
venez de l'évoquer, la SPRLS a été introduite en droit belge afin de 
favoriser l'accès à l'entreprenariat. Des garde-fous ont été prévus 
pour garantir la pérennité des sociétés, mais aussi de préserver 
évidemment le personnel.

Le capital d'un euro est bel et bien minimal. Cela ne signifie pas que 
les sociétés se limitent à ce montant. Leur capital est fluctuant. Avec 
l'aide d'un spécialiste financier, l'entrepreneur doit voir quel est le 
chiffre le plus approprié. Cela rejoint votre dernière question. Je n'ai 
pas reçu d'évaluation définitive à ce sujet, puisque le dispositif est 
récent. J'en attends une plus complète pour le mois de juin. Cela dit, 
la difficulté qu'éprouvent toutes les PME à bénéficier d'un crédit est 
réelle. Des mesures vont être prises à cet égard. Évidemment, si 
vous reprenez un commerce de voitures de luxe et que le capital de 
votre société s'élève à un euro, la banque ne vous prêtera rien. C'est 
pourquoi nous avons prévu un capital fluctuant.

Le nombre de SPRLS est aujourd'hui d'environ 1 650, soit environ 
5 % du nombre de SPRL mises en place. J'ai demandé un rapport 
d'évaluation à la BCE pour voir comment améliorer le dispositif. 
L'objectif de départ n'était toutefois pas de faire en sorte que 100 % 
des sociétés créées soient des SPRLS. Cela doit répondre à une 
spécificité bien précise. Pour ce qui est du succès, certains voient 
toujours le verre à moitié vide. Moi, je le vois toujours à moitié plein. 
Nous tenterons cependant d'améliorer le dispositif.

En ce qui concerne les travailleurs, nous avons introduit dans le 
dispositif que les SPRLS peuvent engager un maximum de cinq 
équivalents temps plein. Après cinq ans, elles doivent basculer dans 
un autre type de société qui leur permet de grandir autant qu'elles le 

02.02  Minister Sabine Laruelle: 
De vennootschapsvorm van de 
starters-bvba werd in het Belgisch 
recht ingevoerd om de toegang tot 
het ondernemerschap te 
bevorderen. Tegelijkertijd hebben 
we in een aantal beschermings-
maatregelen voorzien. Het gaat 
niet om vennootschappen met 
één euro kapitaal: het kapitaal 
varieert en het geschikte bedrag 
moet worden vastgesteld met de 
hulp van een specialist. Deze 
vennootschapsvorm werd pas 
onlangs ingevoerd en ik wacht op 
een evaluatie in juni. Alle kmo’s 
hebben moeite om aan krediet te 
raken. We werken aan nieuwe 
maatregelen.

Aan een vennootschap die 
luxewagens verkoopt en over 
één euro bedrijfskapitaal beschikt, 
zal een bank geen lening 
toekennen. Precies daarom werd 
er in een fluctuerend kapitaal 
voorzien. 

Ondertussen werden er al zo'n 
1 650 starters-bvba's opgericht, 
wat 5 procent van het totale aantal 
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souhaitent.

Pour ce qui est de la viabilité de ce type de société, c'est très difficile à 
dire. En moyenne, une entreprise sur cinq arrête ses activités après la 
première année et un quart d'entre elles dans les cinq ans. Nous 
n'avons pas encore suffisamment de recul. L'évaluation que j'ai 
demandée pour juin fournira des chiffres un peu plus affinés, sachant 
qu'il n'y a que un an et demi que le dispositif est mis en œuvre.

bvba's vertegenwoordigt. Deze 
vennootschapsvorm moet aan 
specifieke noden tegemoetkomen.

Starters-bvba's mogen maximum 
vijf vte's in dienst nemen. Na vijf 
jaar moeten ze overgaan in een 
andere vennootschapsvorm. 
Gemiddeld beëindigt een op vijf 
bedrijven zijn activiteiten 
gedurende het eerste jaar, en een 
op vier gedurende de eerste vijf 
jaar. De evaluatie van juni zal 
preciezere cijfers opleveren. 

02.03  Valérie Déom (PS): Madame la ministre, je vous remercie 
pour votre réponse. J'entends qu'une évaluation est attendue pour 
juin. Nous reviendrons donc vers vous et vous reviendrez très 
certainement devant ce parlement pour faire l'évaluation de la loi qui 
me semble importante en ces temps difficiles. Il faut bien entendu 
continuer et, s'il est nécessaire de rectifier certaines choses à la 
marge, je pense que nous pourrons le faire de manière tout à fait 
utile.

02.03  Valérie Déom (PS): Ik zal 
hier na de evaluatie bij u op 
terugkomen. Als de wet dient te 
worden aangepast, zullen we 
daaraan onze medewerking 
verlenen. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "de controle van het RSVZ op fraude door buitenlanders als schijnzelfstandige of via 
fictieve aansluitingen" (nr. 9831)
03 Question de M. Tanguy Veys à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l'Agriculture sur "le contrôle en matière de fraude exercé par l'INASTI sur les étrangers exerçant en 
tant que faux indépendants ou par affiliations fictives" (n° 9831)

03.01  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de 
minister, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der 
zelfstandigen is een openbare instelling van sociale zekerheid met 
rechtspersoonlijkheid, opgericht in 1971. De RSVZ heeft als missie de 
belangen van de zelfstandige vennootschappen en natuurlijke 
personen te behartigen op het niveau van de sociale zekerheid.

Wanneer een buitenlander in België komt werken zonder 
gezagsrelatie is hij hier voor de sociale zekerheid een zelfstandige. 
Volgens artikel 76, § 1, van de EEG-verordening 1408/71 bestaat er 
bovendien een recht op gezinsbijslag wegens het uitoefenen van een 
beroepsbezigheid krachtens de wetgeving van het woonland. 

Een vaak opgemerkte vorm van sociale fraude gebeurt echter met 
fictieve aansluitingen van zelfstandigen en met schijnzelfstandigheid. 
Vooral werkende vennoten, die zich niet moeten inschrijven in de 
KBO, misbruiken het statuut van zelfstandige om een duurzaam 
verblijfsrecht in België te bekomen. Sinds 2005 werden dan ook veel 
maatregelen genomen om sociale fraude te bestrijden en om de 
inning van de bijdragen van de zelfstandigen te verbeteren. In 2010 
werden ook een aantal maatregelen genomen ter bestrijding van de 
sociale fraude.

Naar aanleiding van dit gegeven had ik graag van u vernomen op 

03.01  Tanguy Veys (VB): Un 
étranger qui vient travailler en 
Belgique en dehors de toute 
relation d'autorité est considéré 
par la sécurité sociale comme un 
indépendant. En vertu d'un 
règlement européen, il peut dans 
ce cas prétendre à des allocations 
familiales.

L'affiliation fictive d'indépendants 
ainsi que les prestations de faux 
indépendants sont cependant des 
cas fréquents de fraude sociale, 
surtout lorsqu'il s'agit d'associés 
actifs qui ne doivent pas s'inscrire 
à la Banque-Carrefour des 
Entreprises (BCE). Ils abusent du 
statut pour obtenir un droit de 
séjour durable en Belgique.

Comment l'Institut national 
d’assurances sociales pour 
travailleurs indépendants (INASTI) 
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welke wijze door het RSVZ onderzoek gebeurt naar fraude door 
buitenlanders, fraude als schijnzelfstandige of via fictieve 
aansluitingen. 

Wat is de evolutie van het aantal personeelsleden dat het afgelopen 
jaar instond voor de behandeling van die fraudezaken? Wat is de 
evolutie van de bedragen aan opgelegde boetes ten gevolge van die 
fraude tijdens de afgelopen jaren? Hoeveel dossiers werden er tijdens 
de jaren 2009, 2010 en 2011 onderzocht? In hoeveel dossiers werd er 
fraude vastgesteld? 

Ten slotte, bent u als minister van oordeel dat het onderzoek door het 
RSVZ naar fraude door buitenlanders als schijnzelfstandige of via een 
fictieve aansluiting op afdoende wijze wordt gevoerd? Zo ja, waarom? 
Zo neen, op welk vlak niet? Welke maatregelen werden er genomen?

De aanleiding voor deze vraag vormen de signalen die ik krijg en de 
vermoedens die ik heb over het onvoldoende toezien op deze fraude. 
Ik had ter zake van u graag enige verduidelijking gekregen.

recherche-t-il les fraudes 
commises par des étrangers telles 
que le travail en tant que faux 
indépendant ou encore, les 
affiliations fictives? Combien de 
membres du personnel sont 
affectés à ces tâches? À quel 
montant se sont élevées les 
amendes infligées au cours des 
dernières années? Combien de 
dossiers ont fait l'objet d'une 
enquête en 2009, 2010 et 2011 et 
combien parmi eux ont mené à la 
constatation d'une fraude? La 
ministre estime-t-elle que ces 
contrôles sont suffisants?

03.02 Minister Sabine Laruelle: Het is misschien niet nodig om een 
antwoord te geven maar ik zal het toch doen.

In het kader van de aanpak van de schijnzelfstandigheid legt de dienst 
Controle Verzekeringsplicht van het RSVZ dossiers voor van 
voornamelijk werkende vennoten wiens beroepssituatie kenmerken 
vertoont van een arbeidsovereenkomst aan de RSZ voor 
herkwalificatie of aan de Sociale Inspectie voor nader onderzoek.

In 2008 werd in samenspraak met de dienst Sociale Inspectie van de 
FOD Sociale Zekerheid de afspraak gemaakt om aan de Sociale 
Inspectie via maandelijkse lijsten systematisch de gegevens van alle
werkende vennoten waarvan de hoedanigheid als zelfstandige in 
vraag kan worden gesteld door te geven. Hierbij werd ook 
systematisch de link naar de vennootschap gelegd. 

Sedert 1 oktober 2010 werd een specifieke procedure uitgewerkt om 
de fraudegevoelige groep van de fictieve aansluitingen waarbij 
onderdanen van de Europese Unie zich als zelfstandige aansloten 
met het oog op het bekomen van een verblijfsrecht af te bakenen.

Elke persoon die een aansluitingsattest opvraagt om zich bij de 
gemeente in te schrijven wordt aan het RSVZ gemeld. Dit 
aansluitingsattest wordt door het Sociaal Verkeringsfonds afgeleverd 
op voorwaarde dat de Europese burger het RSVZ een volledig 
ingevulde vragenlijst bezorgt, samen met bewijsstukken van een 
werkelijke uitoefening van een economische activiteit. Indien deze 
vragenlijst niet wordt ingevuld of niet voldoende bewijskrachtige 
gegevens bevat die aantonen dat er sprake is van een reële 
uitoefening van een zelfstandige activiteit, dan wordt het Sociaal 
Verzekeringsfonds gevraagd de aansluiting van de betrokkene 
retroactief te schrappen. In die gevallen kunnen geen sociale rechten 
worden opgebouwd. Zo kan het RSVZ meer doeltreffende controles 
uitvoeren naar het reële karakter van de beroepsactiviteit van de 
zelfstandige.

Het onderzoek naar fraude wordt gevoerd door de dienst 
Verplichtingen van het RSVZ die naast andere opdrachten tevens 

03.02  Sabine Laruelle, ministre: 
Pour combattre le phénomène des 
faux indépendants, le service 
Contrôle de l’obligation 
d’assurance de l’INASTI transmet 
à l’ONSS pour requalification ou à 
l’Inspection sociale les dossiers 
d’associés actifs – essentiellement 
– dont la situation professionnelle 
présente toutes les 
caractéristiques d’un contrat de 
travail.

Chaque mois, les listes de tous les 
associés actifs au statut 
d’indépendant douteux sont 
transmises à l’Inspection sociale. Il 
existe également, depuis le 
1er octobre 2010, une procédure 
spécifique pour lutter contre le 
phénomène des affiliations 
fictives, sous le couvert desquelles 
des sujets de l’Union européenne 
s’affilient comme indépendants 
pour obtenir un droit de séjour.

Toute personne qui souhaite 
s’affilier est renseignée à l’INASTI. 
Les Caisses d’assurances 
sociales délivrent une attestation 
d’affiliation lorsque toutes les 
conditions sont remplies. Dans le 
cas contraire, les Caisses 
demandent la suppression de 
l’adhésion de l’intéressé à titre 
rétroactif pour éviter la constitution 
de droits sociaux. L’INASTI est 
ainsi en mesure d’effectuer des 
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bevoegd is voor de controle op de verzekeringsplicht. Voor deze 
specifieke opdracht zijn drie personeelsleden aangeduid, een 
niveau A en twee dossierbeheerders, een voor de Nederlandstalige 
en een voor de Franstalige sectie.

Ik wijs u erop dat het RSVZ niet beschikt over cijfermateriaal inzake 
de bedragen van vastgestelde fraudes. Wat het dossier van de 
schijnzelfstandigen betreft, worden de sociale bijdragen die 
voortvloeien uit de regularisatie door de RSZ geïnd. In geval van 
fictieve aansluitingen worden de eventuele geïnde bijdragen in het 
sociaal statuut van de zelfstandigen teruggestort door de 
sociaalverzekeringsfondsen. Voorlopig voorziet de wet op het sociaal 
statuut van de zelfstandigen niet in administratieve boetes voor 
fictieve aansluitingen. De administratieve boetes wegens 
schijnzelfstandigheid behoren tot de bevoegdheid van de RSZ.

Wat de fraude via schijnzelfstandigheid betreft, heeft het RSVZ voor 
de periode maart 2008 tot augustus 2009 voor 334 werkende 
vennoten een onderzoek van de Sociale Inspectie van de RSZ 
gevraagd. Het ging daarbij om 125 vennootschappen. Slechts 
6 vennootschappen en 49 werkende vennoten werden aan een 
onderzoek onderworpen. Daarvan werden 2 vennoten als 
loontrekkenden geherkwalificeerd en 47 vennoten behielden hun 
zelfstandigenstatuut.

Wat de fraude via fictieve aansluitingen betreft, hebben in de periode 
van 1 oktober 2010 tot 31 maart 2011 zo’n 2 000 Europese burgers 
een specifiek aansluitingsattest opgevraagd bij een 
sociaalverzekeringsfonds. Deze gevallen werden door het RSVZ 
nader onderzocht. Ongeveer 35 % van de aansluitingen werd 
retroactief geschrapt.

Het onderzoek naar fictieve aansluitingen gebeurt op afdoende wijze. 
Via de vastgelegde procedure worden alle aansluitingen van 
twijfelachtige zelfstandigen die tot de doelgroep behoren één voor één 
door de bevoegde diensten van het RSVZ onder de loep genomen. 
Enkel de zelfstandigen met effectief zelfstandige beroepsbezigheden 
worden weerhouden. Het is de doelstelling dat alle fictieve 
aansluitingen op termijn zullen worden geschrapt.

Wat het onderzoek naar schijnzelfstandigheid betreft, moet worden 
benadrukt dat de herkwalificatie als loontrekkende tot de bevoegdheid 
van de RSZ behoort. In dit opzicht is het RSVZ afhankelijk van de 
door de RSZ gevolgde weg.

contrôles plus efficaces. 

Le service Obligations de l’INASTI 
est chargé, entre autres, de 
vérifier l’obligation d’assurance. Le 
contrôle est confié à trois 
membres du personnel: un 
employé de niveau A et deux 
gestionnaires de dossier, l’un pour 
la section néerlandophone et 
l’autre pour la section 
francophone.

L’INASTI ne dispose pas des 
chiffres relatifs aux montants des 
fraudes constatées. Au cours de la 
période comprise entre mars 2008 
et août 2009, l’INASTI a demandé 
une enquête de l’inspection 
sociale de l’ONSS pour 334 
associés actifs et pour 125 
sociétés. Seules 6 sociétés et 49 
associés actifs ont fait l’objet d’une 
enquête; 2 associés ont été 
requalifiés en tant que salariés et 
47 ont conservé leur statut 
d’indépendant.

Au cours de la période comprise 
entre le 1er octobre 2010 et le 
31 mars 2011, environ 35 % des 
2 000 citoyens européens 
souhaitant s’affilier à une caisse 
d’assurance sociale ont été 
rétroactivement radiés. 

L’enquête relative aux affiliations 
fictives est efficace. L’ensemble 
des indépendants suspects sont 
scrupuleusement surveillés un à 
un par les services compétents de 
l’INASTI. L’objectif est d’enrayer à 
terme toutes les affiliations fictives.

La requalification en tant que 
salarié fait partie des compétences 
de l’ONSS.

03.03  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, het verwondert mij 
dat het gevraagde cijfermateriaal niet beschikbaar is. 

03.03  Tanguy Veys (VB): Cela 
m’étonne que les chiffres 
demandés ne soient pas 
disponibles.

03.04  Sabine Laruelle, ministre: Madame la présidente, on ne 
demande pas de statistiques lors d'une question orale!

03.04  Minister Sabine Laruelle: 
Het is niet gebruikelijk dat er in het 
kader van een mondelinge vraag 
statistieken worden opgevraagd.
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03.05  Tanguy Veys (VB): Mevrouw de minister, het verheugt mij dat 
u verwijst naar de mogelijkheid om de cijfers op te vragen en ik zal, 
door middel van een schriftelijke vraag, niet nalaten dat ook te doen. 
U hebt in ieder geval niet naar cijfers verwezen. Ik kan mij daarop dus 
moeilijk baseren. Het verwondert mij dat u vandaag in uw antwoord
niet naar cijfers verwijst om te motiveren dat het onderzoek naar 
fraude op afdoende wijze zou gebeuren. U stelt in uw antwoord 
nochtans dat het onderzoek op afdoende wijze gebeurt. Ik betwist dat.

Ik heb kennis van dossiers waarin door uw eigen diensten zwart op 
wit wordt aangetoond dat er wel degelijk elementen van fraude 
aanwezig zijn, terwijl men toch nalaat om de nodige maatregelen te 
nemen. Ik stel ook vast dat er op het vlak van personeelsinzet 
onvoldoende beschikbaarheid is om de dossiers ten volle te 
onderzoeken. Het gaat over veelvuldige gevallen van fraude. Het gaat 
ook over veel geld. Vandaar verwondert het mij dat de nodige 
inspanningen daarvoor niet worden geleverd. 

Ik wil u wel geruststellen, mevrouw de minister. Ik zal ook in de 
toekomst dit dossier verder opvolgen, zowel in deze commissie als 
door middel van schriftelijke vragen.

03.05  Tanguy Veys (VB): Soyez 
assurée que je ne manquerai pas 
de demander ces chiffres par le 
biais d’une question écrite.

La ministre estime que l’on 
enquête efficacement sur les 
fraudes. Je m’étonne dès lors 
qu’elle ne cite pas de chiffres pour 
justifier cette déclaration. J’ai 
connaissance de dossiers dans 
lesquels une fraude apparaît noir 
sur blanc et pour lesquels on n’a 
pourtant pris aucune mesure. On 
constate également que les 
effectifs du personnel ne sont pas 
assez nombreux pour pouvoir se 
consacrer pleinement à l’examen 
des dossiers. Or, en l’occurrence, 
il s’agit de beaucoup d’argent.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Vraag nr. 9721 van mevrouw Lahaye-Battheu en vraag 
nr. 9769 van de heer Logghe zijn verdaagd.

La présidente: Les questions 
nos 9721 de Mme Lahaye-Battheu 
et 9769 de M. Logghe sont 
reportées.

04 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en 
Landbouw over "de compensaties voor zelfstandigen in geval van hinder bij openbare werken" 
(nr. 9720)
04 Question de M. Luk Van Biesen à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l'Agriculture sur "l'indemnité compensatoire accordée aux indépendants à la suite de nuisances 
dues à des travaux publics" (n° 9720)

04.01  Luk Van Biesen (Open Vld): Mevrouw de minister, ik kom 
graag even terug op een wetgeving die we een aantal jaren geleden 
hebben gestemd betreffende de compensaties voor zelfstandigen bij 
openbare werken. 

Het blijkt dat daar meer en meer gebruik van wordt gemaakt. Het is 
namelijk zo dat er in 2011 een bedrag van 2,4 miljoen euro werd 
uitgekeerd aan zelfstandigen die onmogelijk hun handel konden 
drijven omwille van wegeniswerken of openbare werken. Dat is 
volgens het Participatiefonds een stijging van 1,9 naar 2,4 miljoen 
euro. Het is ook zo dat het aantal dossiers sterk is toegenomen. Na 
een aantal jaren is het tijd om samen met u te overlopen of wij deze 
wet kunnen evalueren en of er bepaalde elementen moeten worden 
gewijzigd. 

Enerzijds is er de vraag of deze meegedeelde cijfers inderdaad de 
cijfers zijn waarover u beschikt? Anderzijds is er de vraag of er 
voldoende middelen voorzien zijn in uw begroting om deze stijging op 
te vangen? Het jaar 2012 is immers een verkiezingsjaar en dus 
duiken nog overal wegeniswerken op vóór de maand oktober. Het is 
perfect mogelijk dat in 2012 nog een groter aantal zelfstandigen een 

04.01  Luk Van Biesen (Open 
Vld): En 2011, 2,4 millions d'euros 
ont été octroyés à des 
indépendants dont les activités ont 
été gênées par des travaux 
publics. Pour le Fonds de 
participation, il s'agit en 
l'occurrence d'une augmentation 
de 0,5 million d'euros.

Ces chiffres sont-ils exacts? Des 
moyens suffisants ont-ils été 
inscrits au budget pour faire face à 
cette hausse? Est-il nécessaire de 
corriger la loi?
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beroep zal doen op dat fonds. Zijn er voor 2012 voldoende middelen 
voorzien in uw begroting?

Nu deze wetgeving reeds een aantal jaren bestaat, vraag ik de 
minister haar standpunt over een herziening of bijsturing van deze 
wet? Worden alle elementen, zoals de meldingsplicht van de 
gemeente over een straal van 1 km, wel degelijk opgevolgd?

04.02 Minister Sabine Laruelle: Wij hebben in deze commissie 
vorige week over deze maatregelen gesproken. Wij hebben beslist 
om een evaluatie te vragen aan het Participatiefonds om eventuele 
verbeteringen aan te brengen. Deze verbeteringen zullen evenwel 
kosten met zich meebrengen voor de federale begroting. Misschien 
kunt u de werkzaamheden van de commissie ter zake opvolgen?

Voor wat betreft de cijfers heb ik een tabel voor u. Ik overhandig die 
aan u en aan het secretariaat van de commissie. 

Voor wat betreft uw tweede vraag, zoals ik al meerdere keren heb 
herhaald, zullen de verschuldigde bedragen aan de zelfstandigen 
worden betaald. Bij onze telefonische contacten met de zelfstandigen 
klagen velen over een gebrek aan informatie of een laattijdige 
informatie vanwege de gemeente maar ook dat ze niet of veel te laat 
op de hoogte zijn gebracht van het bestaan van de vergoeding. 

Zo stellen wij immers vast dat veel dossiers te laat zijn ingediend bij 
het Participatiefonds, hetzij omdat de zelfstandige het attest niet op 
tijd van de gemeente heeft ontvangen, hetzij omdat ze te laat op de 
hoogte zijn gebracht van het bestaan van de maatregel.

Ter herinnering, de gemeente dient de zelfstandige tussen de 14 en 
30 kalenderdagen voor het begin van de werken te verwittigen.

De gemeente reikt het attest uit binnen de 7 kalenderdagen na 
ontvangst van het formulier tot aanvraag van het attest.

Het is onmogelijk om een overzicht te geven van de dossiers die zich 
in dit geval bevinden, aangezien het informaticasysteem van het 
Participatiefonds dit niet toelaat.

Daar de wet een informatieplicht aan de gemeenten oplegt, moeten 
de gemeenten zelf de uitvoering ervan verzorgen. Zij behouden 
immers hun autonomie ter zake.

In 2011 zijn niet echt meer dossiers toegekend dan in 2010. 
Daarnaast is er wel een duidelijke stijging van het aantal 
vergoedingsaanvragen in 2011, maar algemeen gezien is er sinds de 
inwerkingtreding van de wet een aanhoudende stijging van de 
vergoedingsaanvragen, waarschijnlijk door alsmaar meer mond-tot-
mondreclame.

04.02  Sabine Laruelle, ministre: 
Nous avons demandé au Fonds 
de participation de procéder à une 
évaluation. Des corrections 
éventuelles de la loi auront 
effectivement un coût pour le 
budget fédéral.

Je remets un tableau chiffré à la 
commission.

Les montants dus seront versés 
aux indépendants. Parmi ceux-ci, 
beaucoup se plaignent d'un 
manque d'informations de la part 
des communes.

De nombreux dossiers ont été 
introduits hors délais au Fonds de 
participation soit parce que le 
travailleur indépendant n’avait pas 
reçu l’attestation de la commune 
en temps utile, soit parce celle-ci 
l’avait informé tardivement de la 
mesure. L’administration 
communale est tenue d’informer 
les indépendants entre 14 et 
30 jours avant le début des 
travaux et doit délivrer l’attestation 
dans les 7 jours suivant la 
réception du formulaire de 
demande. Le logiciel du Fonds de 
participation ne permet pas de 
générer une liste des dossiers 
dans lesquels la procédure 
d’information n’a pas été 
respectée.

Les communes ont le devoir 
d’informer la population et elles 
doivent assurer le respect de cette 
obligation.

Le nombre de dossiers où des 
indemnités ont été accordées n’a 
pas réellement augmenté entre 
2010 et 2011. On observe 
néanmoins une hausse constante 
des demandes d’indemnisation 
depuis l’entrée en vigueur de la loi. 
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04.03  Luk Van Biesen (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u 
voor het antwoord. Ik zal de bespreking van deze wet in de commissie 
opvolgen. Wij waren trouwens samen initiatiefnemer van deze wet in 
de vorige legislatuur. Vandaar mijn bijzondere interesse.

Mevrouw de minister, u zegt dat een aantal dossiers werd geweigerd 
omdat de gemeenten de attesten niet tijdig hebben verstuurd. Als de 
gemeente nalatig is, wordt de zelfstandige uiteindelijk toch gestraft 
omdat zijn dossier niet in orde is. Het lijkt mij interessant om het 
Participatiefonds te vragen om te onderzoeken in welke gevallen dat 
is gebeurd en hoe men dat kan vermijden. Dit kan immers onmogelijk 
de fout van de zelfstandige zijn, als de gemeente nalaat om haar 
verantwoordelijkheid op te nemen.

04.03  Luk Van Biesen (Open 
Vld): Nous devons vérifier auprès 
du Fonds de participation quels 
sont les travailleurs indépendants 
qui ont été les dupes d’un envoi 
tardif de l’attestation par 
l’administration communale, de 
manière à éviter la répétition de ce 
type d’erreur.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 11.15 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 11.15 heures.


