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Eén elektronisch pv voor alle sociale inspectiediensten
2011 wordt voor de sociale inspectiediensten het jaar van het elektronisch proces-verbaal, afgekort epv.
Tot vandaag werkten alle sociale inspectiediensten met hun eigen papieren proces-verbaal. Dat ruilen
ze geleidelijk in voor één uniek elektronisch pv. De invoering van het epv is een van de actiepunten van
aftredend staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies. Het epv zal tot een
snellere en betere vervolging van sociale inbreuken leiden, beklemtoont Devlies.
Op dit ogenblik wordt door een twintigtal inspecteurs met het epv al volop proefgedraaid. Vanaf 1
februari wordt het systeem over het hele land uitgerold. Tegen halfweg 2011 moeten de vier grote
inspectiediensten in het hele land volledig overgeschakeld zijn op het epv. Het gaat om de Sociale
Inspectie (FOD SZ*), het Toezicht Sociale Wetten (FOD WASO*), de RSZ*-inspectie en de RVA*inspectie. Samen tellen zij zo’n 1.000 inspecteurs, die allemaal een opleiding kregen. De vier diensten
samen zijn goed voor 87 procent van de zowat 7.800 pv’s die jaarlijks opgesteld worden voor inbreuken
op het arbeidsrecht.
‘Het epv is een mooi staaltje van samenwerking tussen de grote sociale inspectiediensten’, legt Devlies
uit. ‘Maar onze ambitie reikt verder. Het is de bedoeling uiteindelijk alle sociale inspectiediensten bij het
project te betrekken.’
Verscheidene andere diensten hebben al toegezegd. Het gaat om de dienst Toezicht Welzijn op het
Werk van de FOD WASO, het RIZIV*, en de sociale inspectiediensten van het Waalse en van het
Brusselse gewest. Op dit ogenblik wordt ook onderzocht hoe de sociale inspectie van de Vlaamse
Gemeenschap bij het project betrokken kan worden. Met de politie wordt overlegd hoe hun pv’s over
inbreuken op de sociale wetgeving compatibel gemaakt kunnen worden met het epv.
In een volgende fase zal ook Justitie een partner worden. Het is immers de bedoeling de epv’s
geautomatiseerd aan Justitie over te maken.
Er komt een specifieke wet die ervoor moet zorgen dat bij de uitwisseling van epv’s -zowel tussen
sociale inspectiediensten, als tussen de inspecties en het gerecht- de privacy gerespecteerd wordt. ‘De
privacy zal beter beschermd worden dan vandaag met de papieren pv’s het geval is’, maakt de
staatssecretaris zich sterk.
Het epv zal ook de kans op fouten verkleinen. De informatica zal de sociaal inspecteur helpen bij het
opstellen ervan. Bepaalde velden met gegevens zullen automatisch worden ingevuld; als gegevens
ontbreken, zal het systeem de inspecteur waarschuwen …Dit zal leiden tot kwaliteitsvollere pv’s en dus
ook tot meer vervolging en meer administratieve geldboetes. Want er zullen minder pv’s zonder gevolg
moeten worden geklasseerd omdat de kwaliteit te wensen overlaat.
Vandaag wordt om diverse redenen nog altijd 29 procent van de pv’s zonder gevolg geklasseerd, 25
procent wordt strafrechtelijk vervolgd en 40 procent resulteert in een administratieve geldboete. Jaarlijks
wordt voor 4 miljoen aan administratieve geldboetes opgelegd, 3 miljoen daarvan wordt effectief geïnd.

De opbrengt van het epv (meerinkomsten én minderuitgaven) wordt voor 2011 op 0,3 miljoen euro
geraamd. Als het project volledig gerealiseerd zal zijn, wordt dat 5,4 miljoen euro per jaar. ‘De kostprijs
van het epv bedraagt tot vandaag 1,5 miljoen euro. Zeker geen slechte investering’ besluit Carl Devlies.
FOD SZ: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
FOD WASO: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

