IR\LGEMEEN 3EHEERSCOMITE
VOOR HET SOCIAAL STATUUT
DER ZELFSTANDIGEN
Opgericht bij de wet van 30 december 1992

Brussel. 29maart 2019
Advies 2019104
Uitgebracht op vraag van de minister van Zelfstandigen
Artikel 110. §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse

bepalingen

Controle van de bewakingssector
Het Comité brengt een positief advies uit over een voorstel dat de Inspectiedienst van het RSVZ moet
toelaten om controles uit te voeren in het kader van de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid en bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Het Comité brengt een positief advies uit aangaande een ontwerp van koninklijk besluit dat de
Inspectiedienst van het RSVZ machtigt om controles uit te voeren binnen de bewakingssector.
Voorstel

1

Het koninklijk besluit van 19december2017 bepaalt welke ambtenaren en agenten gemachtigd
zijn om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid en haar uitvoehngsbesluïten. Op dit ogenblik gaat het om
-

-

-

-

ambtenaren en agenten van de AD Veiligheid en Preventie bij de F00 Binnenlandse
Zaken die met dat doel door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangewezen,
sociaal inspecteurs van de AD Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
sociaal inspecteurs van de AD Inspectie van de RSZ en
sociaal inspecteurs van de RVA.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, voorziet de
toevoeging aan deze lijst van de sociaal inspecteurs van het RSVZ.
2

Advies van het Comité

Het Comité brengt een positief advies uit met betrekking tot het voorstel dat de Inspectiedienst
van het RSVZ moet toelaten om controles uit te voeren binnen de bewakingssector. Dit zal deze
dienst immers toelaten om onder meer in geval van schijnzelfstandigheid sneller op te treden
door een aantal praktische barrières weg te werken.
-

-
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Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op 29 maart
2019:
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