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Op 28 en 29 april 2003 organiseert het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA)1 een
tweedaags Belgisch en Europees colloquium over de afbakening en omvang, de
meetbaarheid en de bestrijdingsvormen van zwartwerk en fraude. In het Belgisch
programmagedeelte worden de resultaten van een eerdere studie van het HIVA
geactualiseerd en geconfronteerd met nieuwe informatie uit de Nationale
Rekeningen. De onderzoeksresultaten worden verder geconfronteerd met de
standpunten van de Christelijke Arbeidersbeweging, de ondernemingswereld, de
administratie, de sociale parastatalen en de experts fiscaliteit. De strijd tegen
fraude is zowel op Europees als op  Belgisch vlak een groeiende prioriteit. Recente
beleidsvoorstellen en de lectuur van de verkiezingsprogramma’s bevestigen dit.
Ook de controlerende instanties zijn gedreven door dezelfde ambitie. De
actualisering door het HIVA van de informatie over het controle-instrumentarium
toont aan dat de personele middelen zijn toegenomen, maar dat
verhoudingsgewijs de uitgevoerde controle de jongste jaren niet meer zijn
toegenomen, terwijl ook het sanctiebeleid niet gewijzigd, zegge verstrengd, is. Het
beeld van een regulariserende, niet repressief optredende controleur en
beteugelaar blijft bevestigd. De pakkans en de geconstateerde fraude zijn niet
toegenomen. Pas tien jaar na de invoering van de samenwerking tussen de
inspectiediensten (Protocol 1993), waardoor controleafspraken verbeterden, wordt
nu ook in de noodzakelijke omkadering voorzien, maar deze is nog niet ingevuld.
Een uniforme registratie en rapportage van de activiteiten bestaat nog niet.
Daardoor blijft het zicht op de verhouding inspanningen-rendement te gebrekkig.
Zorgwekkender is evenwel dat het zicht op de omvang en de evolutie van de
fraude niet verbeterd is.

                                                
1 Het tweedaags colloquium wordt georganiseerd in opdracht van het EZA Europees Centrum

voor werknemersvraagstukken met de steun van de Europese Commissie en het Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.
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Strijd tegen fraude en inschatting van de fraude in België: hoog maar
onderschat

Het HIVA confronteerde zijn eigen raming van de sociale fraude (vooral de
bijdragefraude bij de RSZ werd ingeschat) met de informatie die het Instituut voor
de Nationale Rekeningen (INR) recent publiceerde over de inschatting die zij zelf
maakt van de fraude. Dit leidt tot opmerkelijke vaststellingen. Wanneer het HIVA-
onderzoek in een voorzichtige benadering de fraude in de loonmassa raamt op
6%, wordt dit in de Nationale Rekeningen maar geschat op 1%, en dan nog in
bepaalde sectoren. De waarde van het bijgeschatte zwartwerk in de reguliere
sectoren zou lager zijn dan de raming van de waarde van de huishoudelijke hulp,
die ook in grote mate niet aangegeven is. De totale ‘zwarte’ toegevoegde waarde
die wordt ingecalculeerd  door het INR is ongeveer 9 miljard euro of iets meer dan
4% van het BNP (situatie 1997). Tevens reveleren de cijfers dat de fraude in het
bruto-exploitatieoverschot, niet in het minst bij kleinere ondernemingen en de
zelfstandige arbeid wordt gesitueerd. Hiermee bevestigen de hypothesen van het
INR de fraudegevoeligheid van bepaalde inkomenscategorieën, - niet in eerste
instantie de werknemers waar het HIVA-onderzoek zich op concentreerde- en in
bepaalde sectoren. Uitbreiding van het HIVA-onderzoek tot de informatie over
zelfstandigen en verder onderzoek van het fenomeen schijnzelfstandigen is nodig.
Voor sommige sectoren veronderstelt het INR bijna geen zwartwerk bij de
werknemers, omdat vooral grotere bedrijven hierin actief zijn, van wie kan
verwacht worden dat hun activiteiten voldoende geregistreerd zijn. Voor de
overheidssector kan ook redelijkerwijze worden aangenomen dat zwartwerk
afwezig is. Sectoren waarin het INR veel fraude veronderstelt zijn bouw, groot- en
kleinhandel, horeca maar ook de gezondheidssector. Daarnaast schatten zij ook de
huishoudelijke hulp in (goed voor 1 miljard euro aan netto-lonen). De raming van
de niet aangegeven economische activiteiten kan in de optiek van de nationale
rekening lager uitvallen omwille van de gehanteerde methoden (bruto versus
netto). Dat verklaart reeds een deel van het verschil. In reële termen van
werkgelegenheid moeten echter vergelijkbare grootheden worden vergeleken en
zou de relatieve omvang dus hoger zijn dan aangegeven in de nationale
rekeningen. De inschattingen van het INR zijn in lijn met de meest recente
internationale standaarden voor de inschatting van de zogenaamde volledigheid
(‘exhaustiviteit’) van de ondergrondse economie, maar lijken toch eerder een
voorzichtige raming. Toch leggen zij reeds een aanzienlijke massa van zwartwerk
bloot.
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Europese en ook Belgische controverse tussen ramingen en officiële
statistieken

Deze ramingen contrasteren evenwel nog schril met een aantal buitenlandse
macro-ramingen van de fraude, ook voor België. Deze discrepantie is niet uniek
voor België en leidde in tal van andere landen (Oostenrijk, Italië, Canada,
Nederland en in OESO publicaties) tot een controverse tussen de ‘nationale
rekenaars’ (de opstellers van de officiële nationale rekeningen) en de macro-
economische schattingen.  Deze controverse is ook in België nog niet uitgeklaard.
Zelfs het inschatten van de trend in de omvang van zwartwerk of fraude is
problematisch. Is deze stijgend of dalend? Naarmate de ‘nationale rekenaars’
stellen dat zij de ondergrondse economie reeds incalculeren, terwijl macro-
economische schattingen zelfs een groter wordende ondergrondse economie
vermoeden, wordt vooral de controverse groter. De ramingen kunnen immers tot
het tienvoudige uiteenlopen. Hierdoor dreigt de geloofwaardigheid van zowel de
nationale rekenaars als de academici in het gedrang te komen. Het HIVA nodigde
uit beide kampen eminente buitenlandse experten  (academici en nationale
rekenaars) uit om een verder licht te werpen op deze tegenstrijdigheden. Zo zal de
internationaal vermaarde Prof. dr. Friedrich Schneider zijn recentste ramingen
voorstellen waarin hij voor België de ondergrondse economie schat op 22%; deze
raming houdt een stijging in ten opzichte van tien jaar geleden (geschat op 19%).

Toch lijkt, vooral dan op beleidsniveau en misschien wel tengevolge van deze
verontrustende schattingen, een consensus te groeien over het feit dat het
zwartwerk aanzienlijk en problematisch is, zowel vanuit het oogpunt van formele
(kwaliteitsvolle) jobcreatie als vanuit het behoud van een voldoende
financieringsbasis voor de overheid in het algemeen en de verzorgingsstaat in het
bijzonder. De uitdagingen voor het beleid situeren zich dus niet alleen op het vlak
van registratie en inschatting, maar ook op het vlak van de controle en
beteugeling. De studiedag bekijkt voor België maar vooral ook Europees
doelbewust het fraudefenomeen over een breed spoor: zowel kleine fraude in de
huishoudelijke sfeer, in de rest van de economie als de georganiseerde criminele
en illegale activiteiten passeren de revue. Alle drie ondermijnen zij rechtstreeks
het economisch belang van de betrokken werknemers, de concurrenten, de
overheidsfinanciën, en het ‘fiscaal civisme’ bijgevolg het wezen van de staat in het
algemeen.
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Merkbare verhoogde Europese en ook nationale interesse voor strijd
tegen fraude maar fraudeomvang en ontwijking blijft nog sterk ‘terra
incognita’

Een meersporenbeleid van voorkomen, controleren, bestrijden en bestraffen is
nodig. Het HIVA ziet, in het licht van de financierbaarheid van de
verzorgingsstaat,  geen heil in simpelweg een belastingverlaging, zelfs al zou die
op het eerste zicht samenhangen met een hoger niveau van fraude. In de EU lijkt
dit verband trouwens niet evident. België situeert zich in de middenpositie tussen
landen waar er een hoge belastingdruk is (Scandinavische landen) maar een lagere
fraude en landen met een lage belastingdruk (Mediterrane landen) en hoge fraude.
Factoren als de uitbouw van de collectieve sector en de aanwezigheid van
zelfstandige arbeid kunnen dit verklaren.

Vanuit Europa komt er een stijgende druk om de strijd tegen zwartwerk ter harte
te nemen. Zowel om nieuwe jobs in de persoonlijke dienstverlening te
regulariseren en de jobcreatie in de rest van de economie te stimuleren als om de
grote fraude te vermijden krijgen voorstellen voor een meersporenbeleid en de
uitwisseling van goede praktijken een verhoogde prioriteit. Maar ook Europees
blijkt de inschatting van de omvang van het probleem van de fiscale fraude en
ontwijking en het niet belasten in vele gevallen nog ‘terra incognita’. De discussie
over de exhaustiviteit en volledigheid van een BBP is een eerste stap om het
‘ongemeten’ nationaal inkomen te meten.

Zal de Rubicon van onderschatting en minimalisering worden
overgetrokken?

De inschatting van het niet aangegeven, ontweken of niet belaste inkomen en niet
geïnde sociale bijdragen is een veel belangrijker probleem, dat nog in grote mate
ontsnapt aan deze methodiek. Grotere samenwerking en uitwisselbaarheid van
informatie tussen het sociale, fiscale en justitiële apparaat kan zowel voor het
globaal inschatten van het probleem als voor het individueel detecteren van de
fraude de zaak verhelpen. Een goede inschatting van het fenomeen is het enige
referentiepunt om zeker te zijn dat men vooruitgang boekt in de strijd ertegen

De impliciete of expliciete onderschatting van het fenomeen kan leiden tot een
onderinvestering in deze strijd. Op de studiedag zal de vraag worden gesteld of
men in België of op Europees vlak de Rubicon zal overgetrokken zijn. Daarom
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zullen op dit colloquium ook conclusies geformuleerd worden door een
vertegenwoordiger van het kabinet van Minister Onkelinx, een vertegenwoordiger
van het Kabinet van Regeringscommissaris Zenner en het Directoraat Generaal
Tewerkstelling en Sociale Zaken van de Europese Commissie en mevrouw Miet
Smet van het Europees Parlement.

Prof. dr. Jozef Pacolet
An Marchal

25 april 2003

Meer informatie:
http://www.hiva.be/activiteiten.php?language=nl&rg_date=20030425&action=agenda&option=d

etail&activiteit=49

http://www.hiva.be/activiteiten.php?language=nl&rg_date=20030425&action=agenda&option=detail&activiteit=49
http://www.hiva.be/activiteiten.php?language=nl&rg_date=20030425&action=agenda&option=detail&activiteit=49
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