In de maand mei 2021 zullen de inspectiediensten flitscontroles houden in de
elektrotechnische en bouwsector.
Een flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de
arbeidsreglementering. Flitscontroles hebben een informatief en preventief karakter, maar bij
zwaarwichtige inbreuken zullen de inspectiediensten niettemin kordaat optreden en eventueel
een proces-verbaal opmaken.
Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude
vermijden en hopen ze dat bedrijven zich nog snel in regel stellen.

Actieplan 2021
De SIOD stelt ook ieder jaar een actieplan op. Dit plan heeft tot doel de sociale fraude te
bestrijden en dit op verschillende actiegebieden, zoals:
- coronacrisis;
- sociale dumping en zwart werk;
- sectorale aanpak voor de fraudegevoelige sectoren.
Bereid u voor !
Vermits deze acties op voorhand worden aangekondigd, heeft u als onderneming nog de tijd
om na te gaan of u met alles in orde bent:
- heeft u een arbeidsreglement ?
- is dit correct ingevuld ?
- bevat dit arbeidsreglement alle verplichte bijlagen ?
- zijn de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijdse werknemers in orde ?
- past u de loonbarema’s en andere loon- en arbeidsvoorwaarden van uw sector
correct toe ?
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die
specifiek voor de elektrotechnische en bouwsector geldt. Hij bevat een overzicht van de
documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen
waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal
inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.
Wat wordt er allemaal gecontroleerd?
Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit,
arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken
bekijken in uw onderneming:
-

Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte
bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten,
studentencontracten, uitzendcontracten)
De controlekaarten van werkloze werknemers

-

De Dimona-aangifte
De arbeidsongevallenverzekering
Het bewijs van aangifte van werk (AVW) en Checkin@work (C@W)

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

Akkoord over een toegestane afwezigheid

Dit jaar heeft de inspectie een nieuwigheid toegevoegd aan de checklist. Als u voor uw
werknemers op een werkdag een toegestane afwezigheid heeft ingepland, moet u een
overeenkomst kunnen voorleggen. Uit die overeenkomst moet blijken dat u en uw werknemer
een akkoord hebben over die afwezigheid, die aangevraagd moet zijn door uw werknemer.
De overeenkomst moet enkel afgesloten worden voor onbetaalde toegestane afwezigheden.
Voor het opnemen van bijvoorbeeld vakantiedagen, moet u geen specifieke bijkomende
overeenkomst afsluiten. Dat betekent evenwel niet dat u vakantiedagen éénzijdig mag
opleggen. Voor het aanvragen van vakantie en andere afwezigheden kan u de gebruikelijke
procedure binnen uw onderneming blijven gebruiken.
Let er ook op dat het afwijkingenregister voor uw deeltijdse werknemers steeds is ingevuld en
ondertekend, als zij buiten het voorziene uurrooster werken.
Andere sectoren
In 2021 staan volgende aangekondigde flitscontroles nog op de planning:

Wanneer ?

Welke sectoren ?

Januari - februari

Telewerk in de tertiaire sector

Maart

Schoonmaak

Mei

Elektrotechnische- en bouwsector

Juli

Land- en tuinbouw

Augustus

Carwash (vnl.in de grootsteden)

September

Vleessector
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