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Betreft : SERV-advies wijziging inspectiedecreet 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 25 februari 2009 ontving de SERV van u een vraag tot advies betreffende het ontwerp van decreet tot 

wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen 

die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse 

Gemeenschap en het Vlaams Gewest bevoegd zijn.  

 
Zowel de nota Vlaamse Regering als de memorie van toelichting stellen dat deze wijzing tot doel heeft om, 

tijdens een overgangsperiode, een actualisatie van de bestaande inspectiebevoegdheden door te voeren en 

dit naar analogie met de operatie die medio 2006 gebeurde voor de federale sociale 

inspectiebevoegdheden. De SERV wil hier in mee gaan, maar wenst toch op te merken dat dit niet 

gemakkelijk te verifiëren is. De leesbaarheid van het ter advies voorliggend ontwerpdecreet laat immers fel 

te wensen over en voldoet niet aan de normen die de Vlaamse Regering zich zelf oplegde. Dit blijkt onder 

andere uit de uitgebreide opsomming onder artikel 2, 3. Uit deze opsomming kan nauwelijks worden 

opgemaakt of het hier gaat om een formele regularisatie, een actualisatie of een uitbreiding van de 

bevoegdheden. Ook in de memorie van toelichting wordt hier geen aandacht aan besteed, een 

tekortkoming.  

  

De memorie van toelichting geeft aan dat artikel 5/2 ingaat op de proportionaliteit van de bevoegdheden van 

de sociaalrechtelijke inspecteurs. Er wordt gesteld dat de bevoegdheden ‘toereikend, terzake dienend en 

niet overmatig’ moeten zijn. De SERV is vragende partij om deze omschrijving ook effectief op te nemen in 

artikel 5/2. Dit betekent dat artikel 5/2 dan aangeeft dat de middelen die gehanteerd worden ‘toereikend, 

terzake dienend en niet overmatig’ moeten zijn. Op die manier wordt er een sterkere juridische bescherming 

gewaarborgd.  

 

De memorie van toelichting stelt betreffende artikel 5/2 ook dat deze bepaling niet belet dat binnen de 

organisatie van de inspectie, om eenheid van optreden te verzekeren, regels zouden worden uitgewerkt met 

betrekking tot de aanwending van de inspectiebevoegdheden en middelen. De SERV stelt dat deze regels 

openbaar moeten zijn en wenst te vernemen op welke manier de controle hierop vorm zal krijgen.  
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Volgend deel van de bepaling punt 6°, J van artikel 6 van het decreet van 30 april 2004 wordt in het voorstel 

behouden: “vermelding van de vraag tot ondertekening van het proces-verbaal van verhoor.” Met de 

schrapping van het artikel 6, §3 verdwijnt echter de bepaling dat de vraag tot ondertekening op het einde 

van het verhoor gesteld wordt. Het lijkt de SERV aangewezen om dit laatste expliciet in de regelgeving te 

blijven opnemen.  

 

Artikel 8 (dat artikel 6/2 van 30 april 2004 wijzigt) geeft aan dat de kopie van de tekst van het verhoor 

onmiddellijk aan de ondervraagde overhandigd of binnen de maand toegezonden wordt. De SERV wenst te 

vernemen wat het gevolg is als de ondervraagde dit niet binnen de maand toegezonden krijgt.  

 

De memorie van toelichting geeft betreffende hetzelfde artikel bovendien aan dat de ondervraagde enkel 

een kopie kan krijgen van zijn of haar verklaring, met uitsluiting van de vaststellingen van de 

sociaalrechtelijke inspecteurs, hun beoordelingen en de verklaring van derden. De SERV vraagt zich af wat 

de redenen is dat de ondervraagde geen kopie krijgt van de vaststelling van de sociaal inspecteurs en 

welke de rechtsgrond is voor deze bepaling, meegenomen in de memorie van toelichting maar niet in het 

decreet.  

  

De SERV vraagt dat er nagegaan wordt of de bepaling in artikel 9 (die art. 7/1 D van het decreet van 30 

april 2004 wijzigt) verenigbaar is met de grondwetbepalingen betreffende de onschendbaarheid van de 

woning (artikel 15 GW). In dat kader wijst de SERV ook op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 3 

december 2008. 

  

Met de wijziging van artikel 7/2 c en c/1 van het huidige decreet wordt er volgens de SERV onder het mom 

van rechtszekerheid een duidelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de inspectie gerealiseerd. Voor de 

SERV is het belangrijk dat de bevoegdheden steeds in verhouding staan tot het doel, buitenmatigheden 

moeten vermeden worden.  

 

 
       met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans     Ann Vermorgen 

administrateur-generaal      voorzitter  

 

 

  


