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1. Inleiding 

Onderhavige nota is het vervolg op het COVID-19 2020-rapport en geeft een aanvulling op de kwartaal- 
en halfjaarverslagen van de SIOD. Dit rapport beoogt niet om deze rapporten te vervangen, maar wil 
een overzicht bieden van de resultaten met betrekking tot de impact van COVID-19 op de activiteiten 
van de sociale inspectiediensten en SIOD in de periode januari - juni 2021. 

In theorie beschikken de 5 federale sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, RSVZ, RVA en RIZIV) en TWW 
samen over +/- 1.300 sociaal inspecteurs1.  

Dit betekent niet dat alle sociaal inspecteurs van alle sociale inspectiediensten zich voor de volle 100% 
van hun werkregime toeleggen op de uitvoering van controles in het kader van de COVID-19 – 
maatregelen.  Ze moeten immers ook de controletaken, verbonden aan hun corebusiness activiteiten 
blijven uitvoeren. 

Wel is het zo dat in het kader van de gemeenschappelijke SIOD – procedure “Handhaving 
Coronamaatregelen” werd afgesproken dat de controles op de naleving van de COVID-19 maatregelen 
ook meegenomen worden in het kader van hun controles van hun corebusiness activiteiten.  

Bovendien worden de COVID-19 maatregelen ook gecontroleerd bij de gemeenschappelijke controles 
in het kader van de werking van de arrondissementele cellen onder leiding van de arbeidsauditeur.  De 
gemeenschappelijke controles worden uitgevoerd door ten minste 2 diensten samen en hebben 
betrekking op zwartwerk en sociale fraude, en sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie dus ook 
op de controle op de naleving van de COVID-19 maatregelen.  

Daarnaast werden ook de begeleidende maatregelen gecontroleerd door de respectievelijke 
inspectiediensten  

Ten slotte werden er tijdens de periode van de COVID-19 pandemie ook specifieke “Flitscontroles” 
georganiseerd, die specifiek de controle op de naleving van (bepaalde) COVID-19 maatregelen als doel 
hadden: 

De Covid-19-controles werden vanuit verschillende invalshoeken benaderd2: 

• Controle op de preventieve maatregelen (social distancing, handhygiëne, enz.); 

• Controle op de verplichting tot telewerken; 

• Controle van de registratieverplichting van het telewerk door werkgevers; 

• Controle van het register van buitenlandse arbeidskrachten; 

• Controle van het Passenger Locator Form; 

• Controle op steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid Corona, overbruggingsrecht, 
opschorting of uitstel van betaling van sociale bijdragen, enz... 

Er zijn verschillende manieren om de controles te starten van de naleving van Covid-19-
preventiemaatregelen: 

• Controle op de naleving van willekeurige Covid-maatregelen tijdens de controle van de 
kerntaken van de inspectiedienst; 

• Gerichte controles naleving van Covid-19 preventiemaatregelen; 

• Datamining/Datamatching 

• Raadpleging van het Register telewerkverplichting ; 

• Informatie verzonden door partnerdiensten; 

• Klacht doorgestuurd naar het Meldpunt Eerlijke Concurrentie van de SIOD; 

 
1 Antwoord op de parlementaire vraag nr. 97 van 26-11-20 van mevrouw Caroline TAQUIN, Volksvertegenwoordiger 
2 Antwoord op de parlementaire vraag nr. 435 van 10-06-21 van mevrouw, Tania DE JONGE , Volksvertegenwoordiger 



2021 09 01 SIOD_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021 VS_D 
 

Pagina 5 van 42 
 

• Flitscontroles (vb. op het gebied van toezicht op de naleving van de telewerkverplichting). 

Eerst hadden de controles in het kader van COVID-19 eerder een preventief en informatief karakter en 
dit mede gelet op het feit dat vele maatregelen nieuw waren en vele werkgevers en zelfstandigen hier 
niet mee vertrouwd waren.  

Vanaf 1 november kwam er een verschuiving naar een meer repressieve aanpak. De nadruk bleef 
liggen op een coachend en preventief beleid, maar bij het vaststellen van flagrante inbreuken en/of 
manifeste onwil van de werkgever, of bij vaststelling van inbreuken op telewerk werd onmiddellijk 
overgegaan tot het opstellen van een Pro Justitia, die rechtstreeks aan de bevoegde arbeidsauditeur 
wordt overgemaakt. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke appreciatiebevoegdheid van de sociaal 
inspecteur (art. 21 SSW), wordt een Pro Justitia opgesteld bij vaststelling van zware inbreuken, bij 
manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen 
na te leven (herhaalde inbreuken) of bij vaststelling van inbreuken op telewerk. 

Als zij vaststellen dat de vastgestelde inbreuken een acuut gevaar betekenen voor de gezondheid van 
de werknemers kunnen zij eveneens overgaan tot het opleggen van de in het sociaal strafwetboek 
voorziene dwangmaatregelen zoals: stopzetting activiteiten, sluiting van de onderneming, verzegeling, 
… Deze dwangmaatregelen zullen blijven gelden tot op het moment dat de inbreuken geregulariseerd 
zijn door de betrokken werkgever. 

De sociale inspectiediensten kunnen ook overgaan tot het opleggen van beide maatregelen, namelijk 
het opstellen van een Pro Justitia én het opleggen van dwangmaatregelen.   

Naast het controleren van de van toepassing zijnde COVID- 19 maatregelen, besteden de sociale 
inspectiediensten tijdens deze pandemie ook heel wat aandacht aan hun opdracht tot 
informatieverschaffing3.  Dit is een permanente doelstelling van de verschillende sociale 
inspectiediensten.  

Hierbij werken de diensten zoals steeds samen met hun partners en worden de sociale secretariaten 
maar ook de sociale verzekeringsfondsen betrokken bij de begeleiding van de werkgevers en 
zelfstandigen. Zo staat het personeel van de RSZ ter beschikking van alle werkgevers met vragen, zowel 
de eerste lijn (Front Office), als de specialisten van de verschillende algemene directies in de tweede 
lijn.  In de provinciale kantoren kunnen de werkgevers terecht bij de sociaal-inspecteurs van de RSZ.  

De RVA heeft tijdens de volledige Covid-19 periode steeds veel aandacht gehad om alle actoren zo snel 
en zo correct mogelijk te informeren. Zo werden op frequente basis infofiches, FAQ’s, aangepaste 
documenten, … gepubliceerd op de website van de RVA. Op deze manier konden onder meer de sociaal 
secretariaten steeds op de hoogte worden gebracht van de meest recente reglementaire en 
administratieve standpunten.  

Het RSVZ heeft een callcenter in het leven geroepen om zelfstandigen bij te staan in de Covid-19 crisis. 
Het doel van dit callcenter is om te antwoorden op de vragen van de zelfstandigen met betrekking tot 
de COVID-steunmaatregelen als deze maatregelen verband houden met het sociaal statuut van de 
zelfstandigen. Begin september 2020 werd een tweede callcenter opgericht, dat als doel heeft om de 
zelfstandigen die psychologische steun nodig hebben in contact te brengen met de structuren in het 
veld.  

Tot slot stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op haar website naast de generieke 
gids ook een leidraad “Goede praktijken horeca” ter beschikking, waarin een aantal algemene 
preventiemaatregelen worden opgelijst tegen de verspreiding van het Covid-19-virus. Beide 
documenten zijn een belangrijke informatiebron geweest bij de heropstart van de horeca in juni. 

 
3 Antwoord op de parlementaire vraag nr.30 van 17/11/2020 van de heer Philippe Tison, Volksvertegenwoordiger 
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Dit rapport focust op de COVID – 19 gerelateerde activiteiten van de individuele sociale 
inspectiediensten, SIOD, het MEC en de arrondissementele cellen die verricht werden in de periode 
januari 2021 – juni 2021.  Zoals eerder gesteld betreft dit slecht een fractie van het totale takenpakket 
dat in deze periode door elk van de actoren werd verricht.  De corebusiness van alle actoren werd in 
het eerste semester 2021 immers ook verdergezet.  

 

2. COVID – 19 activiteiten uitgevoerd door de sociale inspectiediensten 
SIOD, MEC en de arrondissementele cellen  

De sociale inspectiediensten hebben in de periode januari tot juni 2021, net zoals in 2020, hun 
respectievelijke corebusiness – activiteiten, ongebreideld verdergezet.  

Een aantal sociale inspectiediensten kregen in het kader van de COVID- 19 – crisis binnen hun eigen 
takenpakket, extra bevoegdheden en opdrachten, gerelateerd aan de COVID- 19 – pandemie die 
echter met dezelfde personeelsbezetting moeten worden uitgevoerd.  

Ten slotte hebben alle sociale inspectiediensten de controle op de COVID- 19 maatregelen ook 
integraal bijkomend geïntegreerd in de controles die zij uitvoeren in het kader van hun corebusiness. 

 

2.1. Activiteiten per sociale inspectiedienst 

 

2.1.1. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): 
Bij de RVA worden er 2 types van COVID- 19 controles onderscheiden: 

• Misbruik in het geval van tijdelijke werkloosheid COVID-19 (toename van het aantal aanvragen 
voor tijdelijke werkloosheid omdat het gebrek aan werk wegens de gezondheidscrisis kan 
worden beschouwd als een oorzaak van overmacht van TW)  

• En vanaf juli 2020, de controle op de naleving van COVID-19 maatregelen 

 

Actie 1: prioritaire COVID-19 – tijdelijke werkloosheid controles 

Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie ligt de prioriteit van de Regering bij het beschermen 
van de bevolking op het gebied van gezondheid en het ondersteunen van bedrijven en werknemers op 
sociaaleconomisch niveau. 

Een van de belangrijkste maatregelen in dit verband is de mogelijkheid voor bedrijven en werknemers 
om gebruik te maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Vanaf 31.08.2020 werd een flexibele interpretatie van het begrip “overmacht” aangenomen waardoor 
alle situaties van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus konden worden beschouwd 
als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

De procedure werd ook sterk vereenvoudigd en bepaalde controles werden opgeheven, zowel voor 
werkgevers als voor werknemers. Daarom verschoven de controles bij de RVA in hoofdzaak van priori 
naar a posteriori controles. 

Om deze controles gestructureerd en efficiënt aan te pakken werd in eerste instantie gestart met een 
risicoanalyse en werden mogelijke frauderisico’s bij COVID-19 – tijdelijke werkloosheid opgelijst. Per 
risico werd dan bepaald op welke manier potentiële fraude kon worden gedetecteerd.  
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Hierbij kunnen 3 types van detectiebronnen worden onderscheiden: 

• Klachten  

Het gaat om klachten verzonden door werkgevers, werknemers, vakbonden ... hetzij rechtstreeks aan 
de RVA, of aan het centrale Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie (databank, beheerd door de SIOD 
waarbij het mogelijk werd gemaakt om schendingen te melden met betrekking tot maatregelen die 
zijn genomen tegen het COVID-19-virus in het bijzonder met betrekking tot tijdelijke werkloosheid); 

• Gegevenskruisingen 

De RVA maakte maximaal gebruik van gegevens aanwezig in de interne, maar ook in externe 
databanken en is die gegevens gaan kruisen met de eigen tijdelijke werkloosheidsgegevens en dit met 
de bedoeling om gerichte selecties op te maken die het voorwerp konden uitmaken van een verder 
onderzoek. Belangrijk hierbij is dat bij elke gegevenskruising telkenmale de volledige populatie, zijnde 
alle werkgevers en werknemers worden gekruist. 

Deze controles alleen kunnen nooit een inbreuk vaststellen. Als ze een afwijking detecteren, wordt het 
bestand onderworpen aan een administratieve controle, eventueel gevolgd door een terreincontrole. 

• Informatie van derden 

Tenslotte heeft de RVA ook de nodige contacten gelegd met andere instellingen, partners, 
stakeholders, zoals vb. de uitbetalingsinstellingen, RSZ, FAVV, Justitie, de politie, … en van hen 
informatie ontvangen die kon worden gebruikt voor verdere fraudeonderzoeken. Dit gebeurde in 
bepaalde gevallen ook op eigen initiatief van bepaalde instellingen. En elke info, document, gegeven, 
… werd verder onderzocht door de RVA.  

De RVA heeft geprobeerd om zo gericht mogelijk zijn controles te voeren en elke informatie, elk dossier 
dat werd geselecteerd o.g.v. gegevenskruisingen maakte het voorwerp uit van een administratieve 
controle vanop afstand, eventueel gevolgd door een terreincontrole als dit voor het onderzoek 
noodzakelijk was.  

Hierbij vindt u de resultaten van RVA voor het 1e semester 2021 (période 1/1/2021 t.e.m. 30/6/2021) 

 

• Aantal ontvangen en behandelde klachten 

o COVID-19 – tijdelijke werkloosheid: 268 

o Social distancing: 135 

• Onderzoeken: 

o Totaalaantal onderzoeken: 37.072 

▪ Inbreuken: 17.312 (= 46,69%)  

o Aantal administratieve onderzoeken gevoerd vanop afstand, door de administratieve 

medewerker controle en/of de sociaal inspecteur: 27.359 

▪ Inbreuken: 13.706 (= 50,09%)  

o Aantal terreincontroles: 9.713 

▪ Inbreuken: 3.606 (= 37,12%)  

• Aantal gegevenskruisingen: 3 

 

Deze onderzoeken hadden in het eerste semester 2021, net zoals in 2020, absolute prioriteit bij de 
RVA. Dit betekende echter niet dat andere corebusiness-onderzoeken volledig werden opgeschort en 
dat hierdoor bepaalde normen, bv. opgelegd door de bestuursovereenkomst niet meer zouden 
behaald worden. Zo werden de onderzoeken domiciliefraude ook voortgezet en werd de verbintenis 
hieromtrent, opgenomen in de Bestuursovereenkomst van de RVA, in het eerste semester 2021 ook 
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uitgevoerd.  
Daarnaast bleven de inspecteurs van de RVA ook in het eerste semester van 2021 verder deelnemen 
aan de controles uitgeoefend door de arrondissementele cellen waardoor ook de controles zwartwerk 
gedeeltelijk werden verdergezet. 

Actie 2: controle COVID-19 - preventiemaatregelen 

Net zoals de inspecteurs van de andere sociale inspectiediensten namen de RVA-inspecteurs ook deel 
aan de controles op de naleving van de COVID-19 – preventiemaatregelen, zijnde de controles op de 
Social distancing, het PLF-document, het register voor buitenlandse arbeidskrachten, het verplichte 
telewerk en de verplichte sluiting in bepaalde sectoren (vb. contactberoepen (kappers, nagelstudio’s…) 
en de horecasector. 

In dit kader werd ook deelgenomen aan de flitscontrole in de tertiaire sector met focus op de naleving 
van de verplichting tot telewerk.  Deze flitscontroles vonden plaats in januari 2021 en werden 
verdergezet in februari 2021. (Zie infra).  

Hierbij de resultaten van RVA voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021)4 

Tabel 1: Preventiemaatregelen 

 

Tabel 2: Telewerk  

 

 

 

 

 
4 Bron: NCCN – statistiek aangeleverd door RVA (week 1 – Week 27 2021) 

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / 

DIRECTION

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + 

autres

 Pro Justitia

RVA   1.949 NVT 637 NVT 800 NVT NVT 49

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

RVA   1.161 NVT 211 NVT 125 NVT NVT 19

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
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2.1.2. FOD WASO (AD TSW/AD TWW en SIOD) 

2.1.2.1. Toezicht Sociale Wetten - TSW 

Net zoals de inspecteurs van de andere sociale inspectiediensten namen de TSW-inspecteurs ook deel aan 
de controles op de naleving van de COVID19 – preventiemaatregelen in de ondernemingen en de 
werkplaatsen.  

Bij elk plaats bezoek werden steeds de naleving van de algemene sanitaire maatregelen, social distancing, 
het PLF-document, het register voor buitenlandse arbeidskrachten, telewerk en de verplichte sluiting 
nagekeken. De sociaal inspecteurs van TSW stelden en stellen zich tijdens deze controles, afhankelijk van 
de omstandigheden en de vaststellingen, coachend, corrigerend of repressief op. 

In dit kader werd sterk samengewerkt met andere inspectiediensten. In de eerste plaats met de sociaal 
inspecteurs van de zusterinspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), aangezien de sociaal inspecteurs 
van TWW gezien de basis expertise bezitten als het gaat over welzijn, gezondheid en veiligheid op het werk. 

Daarnaast organiseerden of namen de inspecteurs van TSW deel aan de flitscontroles in de tertiaire sector 
en de dienstenchequesector die op vraag van de SIOD werden uitgevoerd in het kader van de werking van 
de Arrondissementele Cellen. 

Deze COVID-19 gerichte controles werden volledig geïntegreerd in de controlemethodiek van TSW. De 
steeds evoluerende regelgeving vereiste een flexibele instelling van zowel de sociaal inspecteurs als de 
gehele organisatie.  

In het eerste semester 2021 maken de COVID-19 gerelateerde resultaten 15% uit van het totaal aantal 
resultaten van TSW.  

Daarnaast en boven op deze specifiek COVID-19 controles zijn de sociaal inspecteurs van TSW er ook in 
geslaagd om in het eerste semester 2021, hun basistaken die gericht zijn op de naleving van het 
arbeidsrecht, quasi volledig hebben kunnen blijven uitoefenen. 

Ten slotte, kregen de sociaal inspecteurs van TSW, ten gevolge de COVID-19 crisis ook bijkomende taken 
die toegevoegd werden aan hun normale takenpakket:  

- Interprétation, planification et ajustement des instructions internes + formations 
- Configuration de Sharepoint pour le partage des résultats 
- Adaptation du back office : application inspecteurs + datawarehouse+ modules statistiques 
- Adaptation des instructions de travail : explications et formations 
- Stats NCCN 

Hierbij de resultaten van TSW voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021)5 

Tabel 3: Preventiemaatregelen  

 

 

 
5 Bron : NCCN- statistieken aangeleverd door TSW (week 1 – week 27 2021) 

PERIODE 4/01/2021 - 04/07/2021

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + 

autres

 Pro Justitia

TSW   7.428 141.179 1.327 41.547 1.267 298 NVT 106

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG / SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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Tabel 4: Telewerk 

 

 

2.1.2.2. Toezicht Welzijn op het Werk - TWW 

Ook tijdens het eerste semester van 2021, stond het handhavingsbeleid van de AD TWW volledig in 
het teken van het toezicht op de naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals vastgelegd in het MB van 28 oktober 2020. De procedure, 
controlelijsten en waarschuwingsformulieren COVID-19 werden voortdurend bijgesteld in functie van 
de beslissingen van het Overlegcomité en de aanpassingen van het voormelde Ministerieel Besluit, die 
hieruit ressorteerden. Bij elke inspectie werden systematisch de naleving van de coronamaatregelen 
gecontroleerd: 
 

• De verplichting tot naleving van het telewerk, voor alle functies die zich daartoe lenen en wier 
aanwezigheid op de arbeidsplaats niet absoluut noodzakelijk was om de continuïteit van de 
bedrijfsvoering te kunnen garanderen; 

• De social distancing, indien telewerk niet mogelijk bleek; 

• Passende preventiemaatregelen om een maximaal niveau van bescherming te bieden, op basis 
van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften, die in de generieke gids, desgevallend 
aangevuld met specifieke bepalingen uit de sectorgids. 
 

De AD TWW heeft zich niet onbetuigd gelaten om zijn voortrekkersrol in het handhavingsbeleid op de 
werkvloer onverkort voort te zetten en heeft actief meegewerkt aan sectorale campagnes en acties, 
die via de SIOD en de arrondissementele cellen gecoördineerd werden, zoals bijvoorbeeld in de sector 
van de dienstencheques. De sociaal inspecteurs van de AD TWW hebben hun kennis en expertise 
gedeeld met de collega’s van de andere sociale inspectiediensten, die minder vertrouwd waren met 
de materie. Belangrijk voor de AD TWW tijdens de controles was na te gaan of bevoegde 
preventiediensten, intern en/of extern, betrokken zijn geweest bij de implementatie van de 
coronamaatregelen en of deze zijn genomen in overleg met het comité voor preventie en bescherming 
op het werk, bij ontstentenis van comité de syndicale afvaardiging en bij ontstentenis van syndicale 
afvaardiging met de werknemers zelf via rechtstreekse participatie. De AD TWW was prominent 
aanwezig in de talrijke overlegvergaderingen, zowel in de SIOD-werkgroep COVID-19, waarin de 
diverse toezichthoudende inspectiediensten vertegenwoordigd waren, alsook bij het overleg met de 
sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ook bij de opmaak van 
de goede praktijkgids ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van de ventilatie 
en binnen luchtkwaliteit in het kader van COVID-19’, werd door de Taskforce Ventilatie beroep gedaan 
op de expertise die binnen TWW aanwezig is. 
 
In tegenstelling tot de andere sociale inspectiediensten, was de AD TWW, ook belast met het toezicht 
op specifieke welzijnsregelgeving, die naar aanleiding van de sanitaire crisis werd uitgevaardigd. Zo 
dient er toezicht uitgevoegd te worden op het KB van 5 januari 2021 betreffende de rol van de 

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

TSW   7.907 135.491 265 5027 187 76 NVT 17

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
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preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, waarbij een aantal 
nieuwe specifieke taken werden toegewezen aan de preventieadviseur-preventiearts, die betrekking 
hebben op: 

• Het identificeren van hoogrisicocontacten; 

• Het verstrekken van quarantaineattesten aan deze hoogrisicocontacten; 

• Het doorverwijzen naar of zelf afnemen van COVID-19 testen van bepaalde categorieën van 
werknemers. 

•  
Ook hier zijn de sociaal inspecteurs, inzonderheid de artsen-sociaal inspecteur, verschillende keren 
moeten tussenbeide komen, indien de strikte voorwaarden waaronder deze contactopsporing, 
quarantaine en testing dienden te worden uitgevoerd, niet waren nageleefd. 
 

Hierbij de resultaten van TWW voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021)6 

Tabel 5: Preventiemaatregelen 

 

Tabel 6: Telewerk  

 

2.1.3. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  

2.1.3.1. Algemeen  

De activiteiten die de RSZ in 2020 leverde in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het 
Coronavirus, evolueerden verder in 2021.  Oorspronkelijk waren de bevoegdheden van de RSZ 
gebaseerd op het MB van 28/10/2020.  Nadien boden 2 samenwerkingsakkoorden een meer solide 
rechtsgrond: 

 
6 Bron: NCCN – statistieken aangeleverd door TWW (week 1 – week 27 2021) 

PERIODE 4/01/2021 - 04/07/2021

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + autres

 Pro Justitia

TWW 8.438 NVT 3.044 NVT 2.925 103 78 143

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG / SANCTIE

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

TWW 9.098 NVT 1496 NVT 889 36 3 63

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
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• het samenwerkingsakkoord afgesloten op 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met 
het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de 
handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de 
naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen,  

• het samenwerkingsakkoord afgesloten op 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het 
digitaal EU-COVID-19-certificaat, het COVID-19 Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van 
persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en 
zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.  

 

2.1.3.2. Activiteiten  
 

2.1.3.2.1. Ondersteuning van de contact tracing en clusteranalyse 

In 2020 kreeg de RSZ al de opdracht om via datamatching de contactopsporing en clusteranalyse in het 
algemeen te ondersteunen. 

De RSZ beschikt immers over zeer ruime informatie over de werksituatie van alle werknemers in de 
private en publieke sector. De koppeling van besmettingen aan de tewerkstellingsgegevens geeft de 
regionale gezondheidsdiensten relevante informatie om mogelijke besmettingshaarden op de 
werkvloer beter te detecteren en waar nodig ook sneller op te treden. Wat de zelfstandigen betreft, 
wordt sedert januari 2021 de koppeling gemaakt met de onderneming die zij uitbaten of waarbinnen 
zij actief zijn. 

Hiertoe verwerkt de RSZ dagelijks de index cases (besmettingen) die door SCIENSANO worden 
medegedeeld. De concrete koppeling van de gezondheidsgegevens aan de tewerkstellingsdata 
gebeurt binnen de grenzen van de beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité (IVC en op basis 
van de prioriteiten die werden vastgesteld door de regionale gezondheidsdiensten. 

 

2.1.3.2.2. Ondersteuning van de handhaving van de COVID-maatregelen op de 
arbeidsplaatsen 

De RSZ heeft ook toegang tot een selectie van gegevens die afkomstig zijn van de Passenger Locator 
Formulieren. De RSZ koppelde deze PLF-gegevens aan bepaalde tewerkstellingsgegevens om de 
controles door de sociaal inspecteurs ter handhaving van de COVID-maatregelen op de 
arbeidsplaatsen te ondersteunen.  

De RSZ-inspectie droeg tevens bij tot de controle op het feit dat buitenlandse arbeidskrachten hun PLF 
effectief hadden ingevuld en dat de werkgever ook het register met informatie ten behoeve van de 
contact tracing bijhoudt op de werkplaats. 

De PLF-data worden vanaf januari 2021 ook gebruikt om het risico in te schatten van de mogelijke 
aanwezigheid op de werkplaats van personen, die zich moeten houden aan de 
quarantaineverplichting. Indien personen in deze context onterecht op de werkplaats worden 
aangetroffen, worden zij aangemaand om de werkplaats te verlaten en de quarantaineregels te 
respecteren. 
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2.1.3.2.3. Statistiek en beleidsondersteuning  

Op basis van de gegevens die de RSZ dagelijks ontvangt van SCIENSANO (de index cases of 
besmettingen) en de koppeling aan de tewerkstellingsdata maakt de RSZ ook statistieken aan die de 
graad van besmettingen met COVID-19 in bepaalde sectoren indiceert. Hierbij dient onderlijnd dat het 
gaat om statistieken op basis van geanonimiseerde data (en dus niet om persoonsgegevens). 

Deze statistische gegevens worden ter beschikking gesteld van SCIENSANO en van de biostatistici 
vertegenwoordigd in het corona-adviesorgaan ‘Expertengroep Beheerstrategie (GEMS)’. 

Deze statistische gegevens worden eveneens ter beschikking gesteld van de sociaal inspecteurs van de 
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg.  De bevoegde inspecteurs van TWW houden bij het uitoefenen van hun 
bevoegdheden onder meer rekening met de sectoren waaruit statistisch een (verhoogde) 
besmettingsincidentie is vastgesteld. 

 

2.1.3.2.4. Inspectie-opdrachten sinds januari 2021 

Sinds juli 2020 controleerde de RSZ-inspectie het naleven van de sanitaire maatregelen op de 
arbeidsplaatsen.  De RSZ-Inspectie zette deze controles verder in 2021.  

In 2021 voerde de RSZ-Inspectie ook de volgende onderzoeken uit: 

• naleving van de quarantainemaatregelen: de Directie Datamining maakte gebruik van de PLF-
gegevens en bepaalde tewerkstellingsgegevens om te bepalen op welke arbeidsplaatsen er 
een risico bestond dat iemand aanwezig was die in quarantaine moest gaan.  De RSZ-Inspectie 
controleerde  

o of de werknemer/zelfstandige op de werkplaats aanwezig was gedurende de eerste 7 
dagen na de aankomst in België 

o of de werknemer/zelfstandige een negatief testresultaat kon voorleggen als 
betrokkene aanwezig was op de werkplaats in de periode van 7 tot 15 dagen na 
aankomst in België 

• telewerk : vanaf januari 2021 nam de RSZ-Inspectie deel aan de onderzoeken telewerk die 
TWW organiseerde.  Ook bij de eigen onderzoeken controleerde de RSZ-Inspecteurs de 
naleving van de verplichting tot telewerk.   

Bij de invoering van de telewerkaangifte vanaf april 2021, voerde de RSZ-Inspectie de volgende 
onderzoeken uit: 

• voor de maand april, controleerde de Inspectie de werkgevers met meer dan 10 werknemers 
die geen aangifte telewerk indienden. 

• voor de maanden april en mei voerden de inspecteurs controles uit bij werkgevers waarbij, op 
basis van de gegevens van de aangifte telewerk, substantieel minder werknemers 
telewerkbare taken uitoefenden, vergeleken met het gemiddelde van de activiteitsector 
waartoe de werkgever behoort. 

Op 1 juli 2021 werd de verplichting tot telewerk opgeheven.  Er diende vanaf juli ook geen 
telewerkaangifte meer te gebeuren.  Bijgevolg werden vanaf die maand de controles op het telewerk 
stopgezet. 
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Hierbij de resultaten van RSZ voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021)7 

Tabel 7: Preventiemaatregelen en telewerk 

 

 

2.1.4. Rijsdienst voor Ziekte – en invaliditeitsuitkering (RIZIV) 
Net zoals de sociaal inspecteurs van de andere sociale inspectiediensten, namen de sociaal inspecteurs 
van RIZIV ook in het 1e semester 2021 deel aan de gemeenschappelijke controles die op touw werden 
gezet in het kader van de werking van de arrondissementele cellen.  

Het voorjaar van 2021 kenmerkt zich door de derde COVID-19-piek. In de aanloop naar deze 
aangekondigde opstoot, richtte het beleid zich meer en meer op de intensifiëring van het toezicht op 
telewerk, en tevens op een meer repressieve aanpak hiervan.  
 
Einde maart 2021 besliste DAC om haar strategie hierop aan te passen en organiseerde daarom in de 
periode mei-juni 2021 een specifieke 'COVID-19 -themacontrole'. Hierbij werden COVID-19 controles 
uitgevoerd bij de werkgevers van arbeidsongeschikten met een toestemming voor deeltijds 
administratief werk. Tijdens deze controles werd bij de werkgevers, naast de gewone passende 
preventieve maatregelen, extra aandacht besteed aan de telewerkregels. Tevens werd nagekeken of 
de arbeidsongeschikten de voorwaarden van de toestemming respecteerden. Eind juni waren 328 
dergelijke thematische COVID-19 controles afgesloten. Daarbij werden 75 waarschuwingen en 8 
processen-verbaal inzake COVID-19 inbreuken opgesteld jegens de werkgevers. 
 
Zo hebben de sociaal controleurs van de DAC 443 COVID- 19 controle uitgevoerd gedurende de periode 
van juli 2020 tot eind juni 2021.  Ook hebben zij geparticipeerd aan 209 arrondissementele acties, 
waarvan 8 als SPOC van de flitscontroles in de vier sectoren bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en 
vleessector.  
 
 

 

 

 

 

 

 
7 Bron: statistiek aangeleverd door RSZ  

aantal WG aantal WKN ok waarsch. PJ

8865 66557 6199 2600 66

8865 66557 6199 1168 45

3173 10010 2732 430 11

3418 46509 2406 1002 10

COVID-onderzoeken RSZ-inspectie
resultaat

werkgevers

 

algemeen totaal

sanitaire maatregelen

quarantaine

respect telewerk

Periode: 01/01/2021 - 30/06/2021
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Hierbij de resultaten van RIZIV (dienst DAC) voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 
4/7/2021)8 

Tabel 8: Preventiemaatregelen  

 

 

Tabel 9 : Telewerk 

 

 

 

2.1.5. Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 
 

2.1.5.1. Callcenter 

Vanaf 16/3/2020 heeft het RSVZ een gratis callcenter geopend ter ondersteuning van de zelfstandigen 
die getroffen zijn door de crisis. Zo kunnen zelfstandigen met vragen rond de maatregelen door het 
coronavirus (bijvoorbeeld over de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht) bij dit callcenter 
terecht. Dit callcenter wordt door de inspectie bemand (geholpen door vrijwilligers van andere 
diensten). 

De directie ECL verzorgt zowel de oproepen als de organisatie van het callcenter. Hierbij dient 
opgemerkt dat het waarnemen van het callcenter betekent dat: men telefoons opneemt, maar ook 
dat men informatie opzoekt en de betrokken persoon terugbelt als men de vraag niet onmiddellijk kan 
beantwoorden. 

Het callcenter van het RSVZ heeft in het eerste semester van 2021 6.832 oproepen ontvangen. De 
medewerkers van het RSVZ blijven ook in 2021 het tweede callcenter Morele Steun bemannen. Het 

 
8 Bron NCCN – statistiek aangeleverd door RIZIV (week 1 – week 27 2021) 

PERIODE 4/01/2020 - 04/07/2021

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + 

autres

 Pro Justitia

RIZIV   388 NVT 105 NVT 92 NVT NVT 11

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

RIZIV   339 NVT 40 NVT 33 NVT 2 5

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL
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callcenter voor morele steun wordt bemand door vrijwilligers, maar georganiseerd door de directie 
ECL. 

2.1.5.2. Onderzoeken verbonden aan de overbruggingsmaatregelen 
2.1.5.2.1. Presentatie 

De directie ECL heeft maatregelen getroffen om vermoedens van fraude, misbruik of anomalieën 
verbonden aan de overbruggingsmaatregelen te detecteren en te bestrijden. Een anomalie houdt in 
dat er geen opzet is van de betrokkene om misbruik te maken van de maatregel. 

Zo heeft ze, samen met de verschillende stakeholders, een reeks mechanismen ontwikkeld om dit 
soort fraude, misbruik of anomalieën zowel a priori als a posteriori te bestrijden. Dit heeft veel 
voorbereidend werk meegebracht (invoeren van mechanismen, opstellen van instructies, van 
rapporteringen, aanvragen om machtiging,...) maar ook een belangrijke toename van het aantal 
onderzoeken.  

Het RSVZ heeft in het eerste semester van 2021 4.193 onderzoeken geopend.  

Het RSVZ ontvangt via verschillende kanalen de gevallen waarvoor er een vermoeden van fraude of 
van anomalie is:  

• De socialeverzekeringsfondsen (controle a priori en a posteriori) 

• Het Meldpunt 

• Intern RSVZ (o.a. via verificatie en fraude scenario's) 

• Andere instellingen 
 

2.1.5.2.2. Verificatie 

Het RSVZ heeft verschillende scenario's van verificatie ontwikkeld om potentiële frauduleuze gevallen 
of anomalieën op te sporen. 

De directie ECL voert verificaties uit waarmee dossiers kunnen worden uitgelicht die aan een vooraf 
bepaald fraudescenario beantwoorden. 

Deze scenario's baseren zich op: 

• De aansluitingsdatum van de zelfstandige en de aanvraag overbruggingsrecht (zelfstandigen 
die zich na het begin van de COVID-19-crisis hebben aangesloten en onmiddellijk het 
crisisoverbruggingsrecht hebben aangevraagd) 

• Limosa (stopzetting van detachering om zich in België aan te sluiten en het 
crisisoverbruggingsrecht aan te vragen) 

• Gelijkstelling ziekte  

• Analyse van een sector 

• Cumul van verschillende overbruggingsrechten 

• Het overbruggingsrecht met onterechte gezinslast. 

Tijdens het 1ste semester zijn er via verificatie 1.732 gevallen geïdentificeerd. 

2.1.5.2.3. Fraudescenario's – Controles a priori 

Vanaf april 2021 behandelen de sociale verzekeringsfondsen de aanvragen tot onderzoeken 
overbruggingsrecht via de indicatoren a priori op basis van verschillende scenario's. 

De directie ECL heeft met de andere stakeholders een mechanisme uitgewerkt om de mogelijke 
gevallen van misbruik a priori te detecteren via diverse fraude-indicatoren. 
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Op basis van deze a priori indicatoren hebben de sociale verzekeringsfondsen (situatie 30/07/2021) 
533 gevallen gemeld: 

• In 26 gevallen zijn de SVF's overgegaan tot betaling (zonder onderzoek ECL) 

• In 64 gevallen hebben de SVF's de betaling geweigerd (zonder onderzoek ECL en niet 
opgenomen in de rapportage voor de positieve onderzoeken) 

• 463 gevallen zijn overgemaakt aan ECL voor verder onderzoek. 

 

2.1.5.3. Afgesloten onderzoeken 

De onderzoeken m.b.t. de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht worden prioritair behandeld. 

Er zijn twee types onderzoeken: 

• Enerzijds die welke specifiek verband houden met de toekenning van de crisismaatregel 
(bijvoorbeeld, zich als zelfstandige aansluiten zonder ooit een zelfstandige activiteit te hebben 
uitgeoefend met als enig doel het overbruggingsrecht te verkrijgen of het opgeven van een 
valse identiteit in het kader van een verzoek tot uitkering van het overbruggingsrecht). 

• Anderzijds is er de meer klassieke fraude en misbruik die worden ontdekt na de indiening van 
een verzoek om toekenning van de crisismaatregel. (Bijvoorbeeld personen die werkten 
zonder aangesloten te zijn en die zich ten tijde van de COVID19-crisis aansluiten om het 
overbruggingsrecht te krijgen). 

In het eerste semester van 2021 heeft het RSVZ 2.196 onderzoeken gelinkt aan het overbruggingsrecht 
afgesloten, met de volgende resultaten: 

• 1.376 met een negatief gevolg of waarvoor ECL geen bevoegdheid heeft  

• 820 met een positief gevolg. 

Een positief gevolg van deze onderzoeken houdt, afhankelijk van de situatie van het onderzoek, in dat 
er een terugvordering of weigering tot uitkering van het overbruggingsrecht zal plaatsvinden door het 
sociaalverzekeringsfonds, regularisatie van de situatie van de betrokkene of een administratieve 
sanctie. Wanneer het onderzoek dit vereist, wordt het gerechtelijk verdergezet via een e- PV of een 
strafrechtelijk rapport aan het Arbeidsauditoraat. 

Deze afgesloten onderzoeken vertegenwoordigen voor het eerste semester van 2021 een geraamde 
directe theoretische opbrengst van € 2.809.847,11.   

 

2.1.5.4. Strafrechtelijk onderzoek 

Meer en meer onderzoeken worden strafrechtelijk behandeld. Hiervoor hebben de controleurs van 
het RSVZ-contact met het Arbeidsauditoraat. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn in de loop van 
het onderzoek. Het onderzoek kan resulteren in een e- PV of een strafrechtelijk rapport gericht aan 
het Arbeidsauditoraat. 

Voor 59 onderzoeken wordt of is er samengewerkt met het Arbeidsauditoraat in het eerste semester 
van 2021 
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2.1.5.5. Andere controles 
 

2.1.5.5.1. Omzetdaling 40% 

In de tweede pijler van het hervormde overbruggingsrecht voor 2021 kunnen de zelfstandigen een 
uitkering genieten indien hun omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor ze 
steun vragen met minstens 40% daalde ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019. 

De directie ECL heeft samen met de sociale verzekeringsfondsen een systeem opgezet ter controle van 
deze omzetdaling. 

Van de aanvragen die het RSVZ reeds heeft ontvangen van de sociale verzekeringsfondsen zijn er 
(situatie 30/07/2021): 

• 68% in orde 

• 1% niet in orde 

• 31% te controleren 
 

2.1.5.5.2. Controle niet-essentiële handelszaken 

Van 7/4/2021 tot 25/4/2021 heeft de inspectiedienst van het RSVZ-controles uitgevoerd bij 
zelfstandigen die actief zijn in een niet-essentiële winkel en die het dubbel overbruggingsrecht 
aangevraagd hebben.  

De volgende voorwaarde is gecontroleerd: De niet-essentiële handelszaken mogen in de periode van 
27 maart tot en met 25 april 2021 hun activiteiten enkel verderzetten via een systeem van bestellen 
en afhalen (click and collect), van leveren of via een systeem op afspraak. Wie werkt met een systeem 
op afspraak heeft echter geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen 
onderbreking (dubbel overbruggingsrecht). 

ECL heeft 492 onderzoeken afgesloten, waarvan 99 met een positief resultaat. 

2.1.5.5.3. Controles ter handhaving van de COVID-19-maatregelen 

Zowel in het kader van de SIOD-acties als aansluitend bij de klassieke controles en tijdens de controles 
op eigen initiatief, hebben de controleurs van het RSVZ, samen met de andere inspectiediensten, de 
handhaving van de COVID-19-maatregelen gecontroleerd. 
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Hierbij de resultaten van RSVZ voor het eerste semester 2021 (periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021)9 

Tabel 10: Preventiemaatregelen 

 

RSVZ voerde in het kader van hun core businessactiviteiten geen controles op het verplicht telewerk uit, 
gelet op hun wettelijke bevoegdheden (zelfstandigen).  De sociaal inspecteurs van het RSVZ werkten 
wel loyaal samen met de andere sociale inspectiediensten in het kader van de controles in de 
arrondissementele cellen, met inbegrip van de flitscontroles.  

 

2.2 Activiteiten binnen SIOD – gemeenschappelijke controles in het kader van de 
arrondissementele cellen 

2.2.1. SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” 

De SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” werd eind 2020 een laatste keer aangepast 
naar aanleiding van een aantal versoepelende maatregelen inzake de verplichte sluiting van de zgn. 
niet – essentiële ondernemingen die goederen of diensten leveren aan de consumenten, opgenomen 
in het M.B. van 28 november 2020. 

Dit heeft concreet als gevolg dat de sociaal inspecteurs van TSW, RSZ, RSZV, RVA, RIZIV begin 2021 
bevoegd waren voor controle op de naleving van :  

• Social distancing en andere preventiemaatregelen (handhygiëne, ventilatie, ….) 

• Verplicht telewerk  

• Het bestaan van een register voor buitenlandse arbeidskrachten en de controleverplichting 
van de werkgever op het PLF – formulier in de “risicosectoren” 

• de verplichte sluiting van bepaalde ondernemingen (en de heropening onder strikte 
voorwaarden) 

Aangezien de controlebevoegdheid van de sociaal inspecteurs van de federale inspectiediensten en 
TWW beperkt blijft tot de relatie werkgever – werknemer, werd eveneens beslist dat de controle op 
de verplichte sluiting (en heropening onder strikte voorwaarden) slechts als laatste “prioriteit” diende 
vervuld te worden aangezien de controle van deze maatregel beschouwd werd als behorend tot de 
prioritaire controletaken van andere inspectiediensten (FOD Economie) en de (lokale) 
politiediensten10.   

Eind december 2020 werd op initiatief van Minister Dermagne, door het Strategisch Comité SIOD 
eveneens beslist dat er een januari 2021 een nationale flitscontrole “COVID- 19 Telewerk” in de 

 
9 Bron NCCN – statistiek aangeleverd door RSVZ (week 1 – week 27 2021) 
10 Dit werd afgesproken in het kader van de maandelijkse vergaderingen in het kader van het HUB Handhaving. Zie hiervoor ook punt 2.4.2. 
en Antwoord op de parlementaire vraag nr. 254 van 19-02-21 van de heer Reccino VAN LOMMEL, Volksvertegenwoordiger 

PERIODE 4/01/2020 - 04/07/2021

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + 

autres

 Pro Justitia

RSVZ  21 0 9 0 8 NVT NVT 1

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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tertiaire sector diende te georganiseerd worden.  Dit initiatief was o.a. gebaseerd op de vaststellingen 
van de sociale inspectiediensten waaruit bleek dat de maatregel “verplicht telewerk” onvoldoende 
werd nageleefd, niettegenstaande deze maatregel als één van de belangrijkste maatregelen werd 
beschouwd om de verspreiding van het COVID – 19 virus te beperken.   

SIOD organiseerde begin januari 2021 ook informatievergadering met de sociale partners van de 
tertiaire sector om dit initiatief te duiden en de sociale partners op te roepen om hieromtrent 
eveneens een informatiecampagne op te zetten t.a.v. hun leden.  De flitscontrole, evenals de checklists 
werden door SIOD eveneens ter beschikking gesteld van de werkgevers via de SIOD – website. 

Op hetzelfde moment werd eveneens op initiatief van Minister Dermagne, door het Strategisch Comité 
beslist dat er begin januari 2021 extra controles op de naleving van de COVID – 19 
preventiemaatregelen dienden te worden uitgevoerd in de dienstencheque – ondernemingen. Deze 
controles werden met ingang vanaf 4/01/2021 georganiseerd via de samenwerking binnen de 
arrondissementele cellen.  De controles werden door de sociaal inspecteurs van TWW georganiseerd, 
gecoördineerd en gemonitord. Bij deze controles werden ook de sociaal inspecteurs van de regionale 
inspectiediensten mee ingeschakeld. SIOD heeft, in nauwe samenwerking met TWW een specifieke 
checklist en waarschuwingsformulier “SIOD COVID- 19 Dienstencheque-onderneming” uitgewerkt.  
Deze checklist werd gebruikt om op de zetel van het bedrijf na te gaan of de werkgever de nodige 
maatregelen had getroffen inzake de bestrijding van de verspreiding van het COVID-19 virus.  In dit 
kader werd er m.a.w. enkel gecontroleerd bij de dienstencheque – ondernemingen zelf en niet in de 
privé – woningen van de klanten van de dienstencheque – onderneming.  

Het M.B. van 12 januari 2021 wijzigde de breidde de bestaande maatregelen m.b.t. de tijdelijk 
tewerkgestelde buitenlandse arbeidskrachten behorend tot de zgn. ‘risico-sectoren’ (bouw, 
schoonmaak, vlees, land- en tuinbouw) uit naar alle sectoren.   

Bovendien werden door het M.B. van 12 maatregelen ook een aantal maatregelen verscherpt: 

 De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of 
een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren, moet aan zijn 
werkgever in België: 

• Het bewijs leveren van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten vroegste 
72 uur vóór de aanvang van zijn werkzaamheden of activiteit in België 

• Het bewijs leveren van een vooraf ingevuld PLF – formulier  

De Belgische werkgever of gebruiker is verplicht om: 

• Het bestaan van een bewijs van een negatief resultaat van een test die werd afgenomen ten 
vroegste 72 uur vóór de aanvang van de werkzaamheden of activiteit in België 

• Na te gaan of het PLF – formulier werd ingevuld, en in voorkomend geval, erover waken dat 
dit PLF – formulier wordt ingevuld vóór de aanvang van de tewerkstelling 

• Een register bij te houden met de identificatiegegevens, verblijfplaats en contactgegevens van 
de buitenlandse werknemers of zelfstandige  

De sociale inspectiediensten werden op grond van het M.B. van 12 januari 2021 bevoegd om vanaf 
12/01/2021 bevoegd om op de arbeidsplaatsen, aan alle personen die zich hierop bevinden, het 
bewijs te vragen dat zij de verplichtingen zoals vastgesteld door de bevoegde overheden naleven 
(PLF – formulier en negatief testresultaat) naleefden, boven op hun bevoegdheid om de 
verplichtingen van de werkgever t.a.v. zijn buitenlandse arbeidskrachten te controleren.  

De SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” werd in deze zin aangepast.  

Het M.B. van 26 januari 2021 voerde een bijkomend inreisverbod in vanaf 27 januari 2021 waardoor 
alle reizen van en naar België verboden werden, met uitzondering van deze met een professioneel 
karakter.  Het professioneel karakter kon enkel aangetoond worden door het invullen van een 
uniforme “Verklaring op eer” die ter beschikking stond via de website www.info-coronavirus.be. 

http://www.info-coronavirus.be/
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Bijgevolg werden de sociaal inspecteurs van 27 januari 2021 eveneens bevoegd om deze verklaring 
op eer te laten voorleggen door alle personen die zich op de arbeidsplaats bevonden.  

De SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen werd in deze zin aangepast.  

Het M.B. van 6 februari 2021 bepaalde dat de kappers en barbiers vanaf 13 februari 2021 t.e.m. 28 
februari terug de deuren mochten openen. Vanaf 1 maart werd voorzien in de heropening van de 
andere contactberoepen (nagelstudio’s, massagesalons, …) in zoverre zij de preventiemaatregelen en 
de maatregelen opgelegd in het toepasselijke protocol dat werd afgesloten tussen de sector en de 
bevoegde ministers (Werk en Zelfstandigen). 

Bijgevolg werd de SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” in deze zin aangepast. 

Het M.B. van 26 maart 2021 voerde opnieuw een aantal verstrengde maatregelen (de zgn. 
“Paaspauze”) in ten gevolge de verslechterde sanitaire toestand, waarbij er een grote toename van 
het aantal besmettingen, met daaraan gekoppeld een piek in het aantal ziekenhuisopnames en een 
quasi maximale bezetting van het aantal intensive care – bedden werd vastgesteld in de voorgaande 
weken.  

Concreet werden volgende maatregelen (opnieuw) van kracht: 

• Verplichte sluiting van de contactberoepen (kappers, barbiers, nagelstudio’s, ….) 

• Voor de niet – essentiële handelszaken: invoeren van een strikt systeem va “bestellen & 
afhalen, leveren of op afspraak” 

• Voor de werkgevers: een verplichte bijkomende registratieverplichting inzake telewerk vanaf 
april 2021 

De SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” werd in deze zin aangepast.  Er werd specifiek 
voorzien in een bijkomende (verplichte) controlebevoegdheid voor de sociale inspecteurs op het vlak 
van de bijkomende registratieverplichting inzake telewerk.   

Het M.B. van 23 april 2021 versoepelde opnieuw een aantal maatregelen op basis waarvan de SIOD – 
procedure “Handhaving Coronamaatregelen” nogmaals werd aangepast.  Concreet werd het 
verplichte “afspraak of afhaalsysteem” voor de niet – essentiële winkels terug afgeschaft en konden 
de contactberoepen de deuren terug openen.  

Het M.B. van 7 mei 2021 bevestigde de langverwachte heropening van de (open) terrassen in de 
horecasector met ingang vanaf 8 mei 2021. 

Het Strategisch Comité had in dit kader, ten gevolge van de aankondiging van deze heropening tijdens 
het Overlegcomité dd. 23 april 2021  de stelling ingenomen dat de controle op de heropening van de 
terrassen in de horecasector tot de prioritaire bevoegdheid behoort van de lokale politiediensten 
terwijl de sociale inspectiediensten zich blijvend dienden te focussen op sociale fraude, zwart werk, 
sociale bescherming van de werknemers, ontvangen klachten, de COVID-19 - preventiemaatregelen, 
telewerk, horeca-takeaway…. 

De SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” werd in deze zin aangepast.   

Het M.B. van 23 juni 2021 bevatte met het oog op de uitvoering van het zgn. “Zomerplan” dat door 
het Overlegcomité was aangekondigd op ….. o.a. volgende versoepelingen die van belang zijn in het 
kader van de controlestrategie van de sociale inspectiediensten: 

• Telewerk is aanbevolen, niet langer verplicht 

• Verdere versoepelingen voor de horeca – sector 

• Versoepeling van de inreisbeperkingen voor personen de beschikken over een 
vaccinatiecertificaat die een volledige vaccinatie aantoont 
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Ten gevolge de publicatie van het M.B. van 23 juni 2021 nam het strategisch comité SIOD de 
princiepsbeslissing om de bestaande SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” 
(voorlopig) op te heffen. 

Er werd wel specifiek beslist dat de sociaal inspecteurs tijdens hun individuele controles en in het 
kader van de gemeenschappelijke controles in de arrondissementele cellen, enkel nog de bestaande 
COVID – 19 preventiemaatregelen controleren.  Gelet op het niet verplichte karakter van het 
telewerk, verrichten de sociaal inspecteur niet langer controles op deze maatregel.  

Met het M.B. van 23 juni 2021 lijkt er dan ook een einde te komen aan een periode waarin de sociaal 
inspecteurs van de sociale inspectiediensten en SIOD zich quasi maandelijks, of in bepaalde periode, 
bijna zelfs wekelijks geconfronteerd zagen met wijzigende controlemaatregelen.  Door de beslissing 
van het Strategisch Comité kan er ook voorzichtig – en onder voorbehoud van eventuele nieuwe 
uitbraken van het COVID- 19 virus in het najaar – gesteld en vooral gehoopt worden dat er vanaf het 
tweede semester 2021 terug kan gekeerd worden naar een situatie “pré – COVID-19” waarbij de 
sociale inspectiediensten en SIOD zich opnieuw ten volle kunnen focussen op hun kernactiviteit: “De 
strijd tegen de sociale fraude en het zwartwerk”.  

 

2.2.2. Impactanalyse COVID-19 op de sociale inspectiediensten – uitvoering actiepunt 2 
Actieplan sociale fraudebestrijding 2021 

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 (actie 2) startte SIOD, 
in het eerste semester van 2021, en dit in samenwerking met de academische wereld en in nauwe 
concertatie met de federale sociale inspectiediensten, met de uitvoering van een impactanalyse 
COVID-19. 

 

2.2.2.1. Doel – en vraagstelling van de studie  

De impactanalyse heeft als doel om een antwoord te bieden op volgende vragen: 

1. De gevolgen van de uitbraak van Covid-19 op het inspectiewerk door vijf federale sociale 
inspectiediensten, 

2. Hoe sociaal controleurs en hun leidinggevenden deze gevolgen ervaren, 
3. Hoe positieve ervaringen gestimuleerd kunnen worden, om vervolgens 
4. Lessen te kunnen trekken voor de voorbereiding van en omgang met mogelijke toekomstige 

crises.  
 

2.2.2.2. Onderzoeksaanpak  

 Bij de impactanalyse wordt een combinatie van onderzoeksmethoden gehanteerd. 

2.2.2.2.1. Literatuur – en documentanalyse 

In een eerste fase werd aan de hand van wetenschappelijke literatuur en documentanalyse, nagegaan 
wat de gevolgen waren/zijn van de uitbraak van Covid-19 op vlak van (het gebruik van) bevoegdheden 
en discretionaire ruimte, de praktische werkwijze van sociaal inspecteurs in de omgang met cliënten 
en de interne en externe samenwerking tussen de verschillende sociale inspectiediensten. Hiervoor 
werd de relevante wetenschappelijke literatuur, wet- en regelgeving, beleidsdocumenten, en andere 
openbaar beschikbare documentatie op de websites van de verschillende inspectiediensten 
geconsulteerd.  

2.2.2.2.2. Diepte – interviews 

In een tweede fase werd overgegaan tot het afnemen van diepte-interviews met sociaal inspecteurs 
en hun leidinggevenden. Deze methode laat/liet toe om ervaringen, kennis en opvattingen van 



2021 09 01 SIOD_RAPPORT_COVID-19_Q1_Q2_2021 VS_D 
 

Pagina 23 van 42 
 

respondenten inzake de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor hun dagelijkse activiteiten op 
diepgaande wijze inzichtelijk te maken. De diepte – interviews werden afgenomen bij sociaal 
inspecteurs en hun leidinggevende van de 5 federale sociale inspectiediensten verspreid over de 
verschillende regio’s (Vlaanderen, Brussel, Wallonië). 

Doel van deze interviews bestond erin om meer zicht te krijgen op de aard en de reikwijdte van de 
gevolgen van de uitbraak van Covid-19 voor de respectievelijke diensten, en anderzijds hoe zij deze 
hebben ervaren in de dagelijkse praktijk.  

 

2.2.2.2.3. Veld – en of surveyexperiment  

In de derde fase van het onderzoek, werd in samenspraak met de sociale inspectiediensten een veld- 
en surveyexperiment ontwikkeld.  

Doel hiervan is te testen welke interventies sociale inspecteurs en hun leidinggevenden kunnen helpen 
om op een positieve manier om te gaan met de consequenties van de COVID-19 crisis op hun 
werkzaamheden. Hierdoor krijgt de impactanalyse niet alleen een beschrijvend, maar ook een 
verklarend karakter.  

 

2.2.2.2.4. Focusgroepen  

In de vierde fase van de impactanalyse worden er focusgroepen georganiseerd worden om lessen te 
trekken voor de voorbereiding van en omgang met toekomstige crises. Tijdens een focusgroep worden 
respondenten met relevante expertise of ervaringen bij elkaar gebracht om gezamenlijk nieuwe kennis 
of inzichten te creëren onder begeleiding van een moderator.  

Meer specifiek worden tijdens focusgroepen de bevindingen (gebaseerd op interviews en survey/veld-
experiment) besproken en vertaald naar de praktijk. De focusgroepen worden opgevat als 
ontwikkelsessies waarin de expertise van de aanwezigen optimaal wordt ingezet om praktische 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen die relevant zijn voor de sociale inspectiediensten.  

 

2.2.2.2.5. Eindproduct  

De bevindingen uit de focusgroepen vormen hierdoor een belangrijke input voor de ontwikkeling van 
een praktische toolbox. Deze toolbox moet uiteindelijk het eindproduct zijn van de huidige 
impactanalyse. Deze wordt voorzien voor het voor het 2e semester 2021. 

 

2.2.3. Arrondissementele werking  
In het eerste semester van 2021 (periode januari t.e.m. juni 2021) hebben de sociaal inspecteurs zich, 
net zoals in 2020 non-stop geëngageerd om de controles op de naleving van de COVID19- maatregelen 
prioritair uit te voeren conform de snel opeenvolgende wijzigingen in de van toepassing zijnde 
regelgeving én rekening houdend met de beslissingen van de bevoegde ministers en het Strategisch 
Comité van SIOD. 

Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat de controles van de arrondissementele cellen, zoals 
opgenomen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 in de voormelde periode eveneens 
onverminderd zijn uitgevoerd.  De controles op de naleving van de COVID-19 maatregelen werden 
immers volledig geïncorporeerd in de controles inzake sociale fraude en zwartwerk.   

Daarbovenop hebben de sociale inspectiediensten, in nauwe samenwerking met de collega’s van 
TWW, op vraag van het Strategisch Comité SIOD in de maand januari 2021 eveneens een nationale 
flitscontrole “COVID19 – tertiaire sector” georganiseerd. De focus bij deze controles werd gelegd op 
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(1) de naleving van de COVID19 – preventiemaatregelen en (2) de naleving van de verplichting tot 
telewerk. Deze nationale flitscontrole werd, eveneens door een beslissing van het Strategisch Comité 
SIOD verlengd in de maand februari 2021.   

In dezelfde periode werden er eveneens gerichte controles uitgevoerd bij de dienstencheque – 
ondernemingen.  Deze controles vonden eveneens plaats binnen het kader van de arrondissementele 
cellen en werden gecoördineerd door de sociaal inspecteurs van TWW.   
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2.2.4. Resultaten gemeenschappelijke controles 

 

2.2.4.1. Resultaten Gemeenschappelijke controles sociale fraude/zwartwerk in het 
kader van de arrondissementele cellen11.  

Hieronder kan u een overzicht vinden van de gemeenschappelijke controles uitgevoerd in het kader 
van de strijd tegen Sociale fraude (zwartwerk). 

Met “gemeenschappelijke controles” worden de controles bedoeld die uitgevoerd worden in het kader 
van de werking van de arrondissementele cellen onder leiding en toezicht van de bevoegde 
arbeidsauditeur. Deze controles worden uitgevoerd door ten minste 2 verschillende (sociale) 
inspectiediensten al dan niet vergezeld van andere inspectiediensten (FOD Economie, FOD Financiën, 
regionale inspectiediensten,.) en de politie.  

Het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2021 bepaalt dat er in het kader van de werking van de 
arrondissementele cellen verspreid over het ganse jaar 2021, minimum 9.000 controles “sociale fraude 
en zwartwerk” dienen te worden uitgevoerd.  

Naast het minimumaantal uit te voeren controles in het kader van SIOD-acties, met aandacht voor een 
evenwichtige regionale spreiding, dienen de arrondissementele cellen tevens een vooraf vastgelegd 
minimaal percentage positieve resultaten (vaststelling inbreuken) te realiseren, met als doel het 
optimaliseren van de controles in het kader van SIOD-acties. In combinatie met het gebruik van 
dataminingstechnieken zal dit leiden tot een grotere slagkracht op het terrein. In 2021 dient minimum 
28% van het totaalaantal uitgevoerde controles in het kader van SIOD-acties per arrondissementele 
cel afgesloten te worden met een positief resultaat (d.w.z. met vaststelling van inbreuken). Om tot dit 
resultaat te komen, dienen de arrondissementele cellen, in samenwerking met de sociale 
inspectiediensten gebruik te maken van datamatching en datamining. Om het aantal “positieve 
controles” te berekenen, worden volgende situaties meegeteld:  

• Pro-Justitia inzake inbreuken Dimona, Limosa, deeltijdse tewerkstelling, werkloosheid en 
tewerkstelling vreemdelingen (zie infra);  

• Geschillen sociale uitkeringen Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en geschillen Federale Pensioendienst (FDP, 
voorheen RVP);  

• Tekortkoming 30 bis (werkmeldingen bij de RSZ);  

• Tekortkomingen Checkin@work (aanwezigheidsregistratie in sommige sectoren);  

• Inbreuk aansluiting zelfstandige bij een sociale verzekeringskas/fonds (Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – RSVZ). 

U vindt hieronder de resultaten van de arrondissementele cellen voor de periode januari – juni 2021, 
specifiek m.b.t. de  strijd tegen sociale fraude en zwartwerk. 

  

 
11 Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/statistieken 

 

https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/statistieken
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Tabel 11: Resultaten gemeenschappelijke controles zwartwerk periode 1/1/2021 t.e.m. 30/06/2021 
per arrondissementele cel 12 

 

In de periode 1/1/2021 t.e.m. 30/6/2021 hebben de sociale inspectiediensten in het kader van de 
werking van de arrondissementele cellen in totaal 9.510 controles uitgevoerd.  Hierbij werd er in 3.106 
gevallen één of meerdere inbreuken vastgesteld (positieve controles) of 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Bron: https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/Downloads/Statistieken/NL/Periode%20van%20010121%20tot%20300621.pdf 
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Antwerpen 564 451 179 0,80 0,32 23 179 32%

Brussel 630 748 342 1,19 0,54 45 305 48%

Charleroi-La Louviere 395 401 137 1,02 0,35 27 150 38%

Halle-Vilvoorde 635 505 159 0,80 0,25 28 244 38%

Huy-Waremme 257 226 65 0,88 0,25 8 97 38%

Leuven 327 240 42 0,73 0,13 14 87 27%

Liege 787 667 271 0,85 0,34 52 302 38%

Limburg 834 611 232 0,73 0,28 38 266 32%

Luxembourg 317 320 63 1,01 0,20 14 94 30%

Mechelen 453 237 62 0,52 0,14 4 86 19%

Mons-Tournai 613 618 165 1,01 0,27 25 256 42%

Namur-Dinant 302 275 90 0,91 0,30 13 75 25%

Nivelles 247 189 50 0,77 0,20 3 41 17%

Oost-Vlaanderen 1223 890 207 0,73 0,17 34 403 33%

Turnhout 407 247 86 0,61 0,21 8 114 28%

Verviers-Eupen 185 167 58 0,90 0,31 6 76 41%

West-Vlaanderen 1334 857 158 0,64 0,12 20 331 25%

Algemeen totaal 9510 7649 2366 0,80 0,25 362 3106 33%

OISZ= openbare instellingen sociale zekerheid
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Tabel 12: resultaten gemeenschappelijke controles zwartwerk periode 1/1/20221 t.e.m. 30/6/2021 
per sector en type inbreuk13 

 

 

De sectoren waarbij het meest aantal inbreuken werden vastgesteld zijn: Verhuissector (58%), 
Carwash (57%), Horeca (48%), Bouw (38%), Elektro (33%) en transport (31%).  De inbreuken 
“Dimona” staan op nummer 1 (1.029 inbreuken), gevolgd door inbreuken op deeltijdse arbeid (675 
inbreuken), inbreuken op de werkloosheidsreglementering (319 inbreuken) en inbreuken vreemde 
arbeidskrachten (zware inbreuk)  (239 inbreuken) en inbreuken LIMOSA (101 inbreuken). 

Ondanks het feit dat de COVID-19 crisis in het eerste semester 2021 nog steeds, net zoals in 2020, een 
zeer grote impact had op de werking van de sociale inspectiediensten en bij uitbreiding op de werking 
van de arrondissementele cellen, tonen de semestriële resultaten 2021 aan dat de strijd tegen de 
sociale fraude en het zwartwerk werd verder gezet.  

Hieronder vindt u een vergelijking van de realisatiegraad van het 1e semester 2021 (periode januari – 
juni 2021) afgezet tegen de realisatiegraad in 2020 en 2019. 

 

 
13 Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/publicaties/statistieken 
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Tabel 13 

 

 

Tabel 14 

 

 
 
 
2.2.4.2. Resultaten COVID- 19 controles in het kader van de werking van de 
arrondissementele cellen 14.  

De strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus werd in het eerste semester 2021 ook 
onverminderd verdergezet in het kader van de gemeenschappelijke controles die worden uitgevoerd 
in het kader van de arrondissementele cellen.  

 
14 Bron: NCCN – statistiek (week 1 – week 27 2021) 
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De resultaten van deze controles worden sinds november 2020 via coördinatie door SIOD ook wekelijks 
overgemaakt aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) die hierover ook wekelijks rapport in het SITREP- 
rapport dat telkens op donderdag gepubliceerd wordt.  

U vindt hieronder een samenvatting van de resultaten van de controles die uitgevoerd werden in het 
eerste semester 2021 (periode januari – juni) door de arrondissementele cellen.  

 

Tabel 15 COVID- 19 Preventiemaatregelen  

 

 

Tabel 16 COVID- 19 Telewerk 

 

 

 

 

 

 

 

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement

Waarschuwing 

+ info TWW

Avertissement  

+ info CBE

Rapport Pénal

Strafrapport
Pro Justitia

9132 27198 2150 11939 1789 35 5 206

COVID19 PREVENTIEMAATREGELEN (social distancing, handhygiëne, ventilatie,….)

COVID19 MESURES DE PREVENTION (social distancing, hygiene de mains, ventilations,….)

periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021

AANTAL CONTROLES

NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN 

NOMBRE D'INFRACTIONS

GEVOLG 

SUITE

WERKGEVERS 

(incl.zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement

Waarschuwing 

+ info TWW

Avertissement  

+ info CBE

Rapport 

Pénal

Strafrapport

Pro Justitia 

9132 21195 623 3963 488 10 1 46

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL

Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG
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Tabel 16bis: Registratieverplichting Telewerk  

 

 

Tabel 17 COVID- 19 Register buitenlandse arbeidskrachten 

 

 

Tabel 18 COVID- 19 PLF – formulieren  

 

 

 

PERIODE 1/04/2020 - 

04/07/2021

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

ARROCELLEN 2525 7244 59 471 47 NVT 0 5

AANTAL CONTROLES

NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN 

NOMBRE D'INFRACTIONS
GEVOLG / SANCTIE 

HANDHAVING  COVID19 - REGISTRATIEVERPLICHTING TELEWERK DOOR WERKGEVERS

art. 2, §1, 2e M.B. 2020 10 28 (ingevoerd door M.B. 2021 03 26)

 CONTROLES COVID19   - OBLIGATION D' ENREGISTREMENT TELETRAVAIL PAR LES EMPLOYEURS

art. 2, §1 2ième A.M. 2020 10 28 (inserer par A.M. 2021 03 26)

PERIODE 1/4/2021 - 4/7/2021

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement

Waarschuwing 

+ info TWW

Avertissement  

+ info CBE

Rapport Pénal

Strafrapport
Pro Justitia

1002 3029 54 170 21 12 0 4

Register buitenlandse arbeidskrachten 

Registre travailleurs étrangers

Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021

AANTAL CONTROLES

NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN 

NOMBRE D'INFRACTIONS

GEVOLG 

SUITE

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement

Waarschuwing + 

info TWW

Avertissement  + 

info CBE

Rapport Pénal

Strafrapport
Pro Justitia

1002 3029 28 67 5 11 1 1

PLF - formulier (werknemers)

Formulaire PLF (travailleurs)

Periode 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG 
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2.2.4.3. Resultaten Flitscontrole COVID- 19 Telewerk in de tertiaire sector  

Eind 2020, besliste het Strategisch Comité SIOD, op vraag van Minister van Werk, Pierre – Yves 
Dermagne, om in januari 2021 een zgn. “Flitscontrole COVID-19 Telewerk te organiseren”.  

Deze beslissing lag in de lijn met de vaststellingen dat – ondanks het feit dat telewerk een verplichting 
was sinds de inwerkingtreding van het M.B. van 28 oktober 2020, er heel veel werkgevers waren die 
deze verplichting (schijnbaar) aan hun laars lapten, ondanks de op dat ogenblik sterk stijgende COIVD-
19 besmettingen.  

Deze flitscontrole had in eerste instantie een voornamelijk coachend en preventief karakter, zoals dat 
ook het geval is bij de “gewone” nationale flitscontroles. Dit coachend en preventief karakter belet de 
sociaal inspecteur echter niet op in het geval van flagrante inbreuken, op basis van zijn 
appreciatiebevoegdheid, toch over te gaan tot het nemen van repressieve maatregelen (vb. 
stopzetting activiteiten, sluiting van de (afdeling van de) onderneming (TWW) of het opstellen van een 
Pro Justitia (sociale inspectiediensten).  

Een flitscontrole heeft normaliter een looptijd van 1 kalendermaand maar het Strategisch Comité SIOD 
besliste eind januari 2021 om de flitscontrole “COVID-19 Telewerk” met 1 maand te verlengen en dus 
te laten doorlopen tot eind februari 2021. 

Deze flitscontrole werd voornamelijk toegespitst op de zgn. “tertiaire sector”. Om deze reden heeft 
SIOD vóór de start van deze flitscontrole ook verschillende meetings belegd met de sociale partners 
van deze sector om hen in te lichten van dit initiatief en hen te vragen om hun leden van deze actie in 
te lichten zodat zij vooralsnog de gepaste maatregelen konden nemen. Tevens stelde SIOD een “auto 
– evaluatie lijst” ter beschikking van de werkgevers via mailing naar de sociale partners en via publicatie 
op de website van SIOD.  
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Hieronder vindt u de resultaten van de flitscontrole COVID- 19 Telewerk 

Tabel 19 : COVID- 19 Flitscontrole Telewerk 

 

 

2.2.4.4. Resultaten themacontrole COVID- 19 Dienstencheque - ondernemingen  

In januari en februari 2021 vonden er 205 controles plaats binnen de sector van de dienstencheques. 
Het zwaartepunt van deze controles lag in januari. In totaal waren er binnen 146 bedrijven 
onvoldoende preventiemaatregelen genomen. 70 bedrijven waren niet in orde met het verplicht 
telewerk en tegen 43 bedrijven werden inbreuken vastgesteld over het Welzijn op het Werk15. 

De Sociale Inspectiediensten zijn vandaag niet in de mogelijkheid om de privéwoning zomaar te 
betreden. Ze kunnen dit wel doen als ze over de expliciete toestemming van de bewoner beschikken. 

 

 
15 Antwoord op de mondelinge vraag nr. 55015023C van Mevrouw Anja VANROBAEYS 
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2.3. Meldpunt Eerlijke Concurrentie (MEC) klachten COVID-19 

Hieronder kunt u het aantal COVID-19- klachten voor de periode van 1/01/2021 t.e.m. 4/07/2021 
terugvinden.  

Tabel 20: Resultaten COVID- 19 klachten  

Totaalaantal 
ontvangen klachten 
“Maatregelen COVID-
19-virus” in periode 
1/01/2021 t.e.m. 
4/07/2021 

 

1.319 (2.023 in periode 16/03/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

Totaal ontvankelijk in 
periode 1/01/2021 
t.e.m. 4/07/2021  

1.151 (168 niet ontvankelijk wegens: onvoldoende gegevens, inopportuun) 
(1.831 in periode 16/03/2020 t.e.m. 31/12/2020 waarvan 192 niet 
ontvankelijk) 

Materie (meerdere 
per klacht mogelijk) in 
periode 1/01/2021 
t.e.m. 4/07/2021 

Verplichte veiligheidsmaatregelen: 919 (1.277 in periode 16/03/202 t.e.m. 
31/12/2020) 

 

Tijdelijke Werkloosheid: 198 (565 in periode 16/03/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 

Sluiting niet -essentiële diensten: 255 (460 in periode 16/03/2020 t.e.m. 
31/12/2020) 

 

Aantal inspecties in 
periode 1/01/2021 
t.e.m. 4/07/2021 

Onbekend (idem in periode 16.03.2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 

 

Het formulier “Maatregelen COVID- 19” legt de nadruk bij meldingen tegen ondernemingen en 

werkgevers en bevat drie luiken: (1) de verplichte veiligheidsmaatregelen (o.a. verplicht telewerk, 

social distancing, …), (2) inbreuken op de tijdelijke werkloosheid en (3) de sluiting van niet-essentiële 

diensten. Voor dit type meldingen werd een aparte methodiek ontwikkeld, in samenspraak met de 

bevoegde diensten. De COVID19 meldingen worden prioritair behandeld en verzonden en wekelijks 

wordt de statistiek ervan opgevolgd. Dit toont aan dat het Meldpunt op korte termijn en ad hoc kan 

optreden.  

In de periode januari – juni 2021 werden in totaal 5.001 meldingen ontvangen, inclusief de hierboven 

vermelde COVID – 19 meldingen (9.330 in 2020) 
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Tabel 21: Totaal aantal klachten MEC 

Type melding 2019 2020 2021 (t/m week 26) 

Sociale dumping 260 184 87 

Loon & arbeid 598 424 193 

Zwart- en sluikwerk 5.234 4.875 2.237 

Domiciliefraude 1.370 1.321 614 

Kinderbijslag 227 188 82 

Andere 385 315 469 

Maatregelen COVID19 Nvt 2.023 1.319 

TOTAAL 8.074 9.330 5.001 

 

De grootste verschillen situeren zich bij de meldingen “sociale dumping” en “inbreuken loon & 

arbeid” (werknemer-werkgever relatie), te verklaren door de genomen COVID- 19-maatregelen. 

 

2.4. Statistieken COVID-19- Nationaal Crisiscentrum – Sociale inspectiediensten 
en SIOD – Nationaal Crisiscentrum 

 

2.4.1. Statistieken Sociale Inspectiediensten en SIOD    
SIOD rapporteerde in het eerste semester van 2021, net zoals in het 4e kwartaal van 2020, ook 
wekelijkse aan het Nationaal Crisiscentrum.  Deze rapportering bevat alle COVID-19 acties van zowel 
de individuele sociale inspectiediensten als deze die werden uitgevoerd in het kader van de 
arrondissementele cellen (gemeenschappelijke controles).  

De rapporteringsmethode werd in samenwerking met de sociale inspectiediensten opgemaakt en 
houdt rekening houdt met alle mogelijke onderzoeken/controles in het kader van de maatregelen 
COVID-19 (preventiemaatregelen op basis van het M.B. van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
alle COVID-19- - steunmaatregelen die toegewezen zijn aan specifieke diensten). 

Deze statistieken vormen eveneens de input van het wekelijkse situatierapport, opgesteld door het 
NCCN.  Dit situatierapport bevat wekelijks een update van de sanitaire toestand, de genomen federale 
en lokale maatregelen en de geleverde inspanningen in het kader van de strijd tegen de verspreiding 
van het COVID-19-virus door alle bevoegde diensten (politie, FOD Economie, FOD Volksgezondheid, de 
sociale inspectiediensten, SIOD) 
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U vindt hieronder de resultaten van de individuele inspectiediensten en de SIOD - acties voor de 
periode 4/01/2021 t.e.m. 4/07/2021 16 

Tabel 22: COVID- 19 preventiemaatregelen  

 

 

De sociale inspectiediensten hebben in de periode van 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021 in het kader van hun 
individuele controles en in het kader van de gemeenschappelijke controles in het kader van de werking 
van de sociale inspectiediensten, in totaal 36.250 werkgevers (inclusief zelfstandigen) gecontroleerd 
op de naleving van de COVID-19 preventiemaatregelen (social distancing, handhygiëne, ventilatie,….).  
Daarvan waren er 9.953 werkgevers (incl. zelfstandigen) waarbij er één of meerdere inbreuken op 
de naleving van deze maatregelen werd vastgesteld (27,5%).  Hiervoor hebben de sociaal inspecteurs 
9.530 waarschuwingen uitgeschreven, 401 termijnstellingen tot regularisatie toegekend, 83 keer 
overgegaan tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten en/of sluiting van de onderneming of 
afdeling en werden er 583 Pro Justitia’s uitgeschreven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Bron NCCN statistiek (week 1 – week 27 2021) 

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / 

DIRECTION

WERKGEVERS (incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants) 

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

Waarschuwing

Avertissement
Termijnstelling

Delais

Stopzetting + 

andere 

Cessation + 

autres

 Pro Justitia

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

TSW   7.428 141.179 1.327 41.547 1.267 298 NVT 106

RSZ 8.894 66.789 2.681 16.177 2.614 NVT NVT 67

RSVZ  21 0 9 0 8 NVT NVT 1

RVA   1.949 NVT 637 NVT 800 NVT NVT 49

RIZIV   388 NVT 105 NVT 92 NVT NVT 11

TWW 8.438 NVT 3.044 NVT 2.925 103 78 143

ARROCELLEN 9.132 27.198 2.150 11.939 1.824 NVT 5 206

TOTAAL 36.250 235.166 9.953 69.663 9.530 401 83 583

HANDHAVING COVID-19 -PREVENTIEMAATREGELEN 

M.B. Minister Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

CONTROLE COVID-19- MESURES DE PREVENTION

A.M. Ministre de l'Intérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN
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Tabel 23: COVID- 19 Telewerk 

 

 
 
De sociale inspectiediensten hebben in de periode van 4/1/2021 t.e.m. 4/7/2021 in het kader van hun 
individuele controles en in het kader van de gemeenschappelijke controles in het kader van de werking 
van de sociale inspectiediensten, in totaal 31.076 werkgevers (inclusief zelfstandigen) gecontroleerd 
op de naleving van de COVID- 19 maatregel “verplicht telewerk”.  Daarvan waren er 3.655 werkgevers 
(incl. zelfstandigen) waarbij er één of meerdere inbreuken op de naleving van deze maatregel werd 
vastgesteld (11,7%).  Hiervoor hebben de sociaal inspecteurs 2.742 waarschuwingen uitgeschreven, 
112 termijnstellingen tot regularisatie toegekend, 6 keer overgegaan tot onmiddellijke stopzetting 
van de activiteiten en/of sluiting van de onderneming of afdeling en werden er 160 Pro Justitia’s 
uitgeschreven 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

PERIODE 4/01/2021 - 

04/07/2021

TSW   7.907 135.491 265 5027 187 76 NVT 17

RSZ 3439 46545 1020 10575 1010 NVT NVT 10

RSVZ  0 NVT 0 NVT 0 NVT NVT 0

RVA   1.161 NVT 211 NVT 125 NVT NVT 19

RIZIV   339 NVT 40 NVT 33 NVT 2 5

TWW 9.098 NVT 1496 NVT 889 36 3 63

ARROCELLEN 9132 21195 623 3963 498 NVT 1 46

TOTAAL 31076 203231 3655 19565 2742 112 6 160

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK

CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL

AANTAL CONTROLES AANTAL INBREUKEN GEVOLG/SANCTIE 
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Tabel 24: COVID- 19 Telewerk registratieverplichting  

 

 
 
RSZ, TSW, RIZIV en SIOD (arrocellen) rapporteerden sinds de invoering van de registratieverplichting 
telewerk vanaf 1/4/2021, ook over het aantal onderzoeken telewerk, specifiek gericht op een correct 
gebruik van de Telewerk registratieverplichting (bijkomende verplichting ingevoerd door het M.B. van 
26/03/2021). In dit kader werden er in de periode vanaf 1/04/2021 t.e.m. 4/07/2021, 11.201 
werkgevers, specifiek gecontroleerd op het correct gebruik van de Telewerkregistratieverplichting.  
Hierbij werden er voor 718 werkgevers inbreuken vastgesteld (6,4%). Dit gaf aanleiding tot 652 
waarschuwingen, 2 termijnstellingen tot regularisatie, 2 stopzettingen van de activiteiten en 9 Pro 
Justitia ’s. In de gevallen waarbij een Pro Justitia werd opgesteld, werden er ook andere ernstige 
inbreuken op de COVID19 – maatregelen vastgesteld. 
 
Algemene opmerking  
Voor een goed begrip van deze resultaten (controles COVID19 – preventiemaatregelen en telewerk) 
moet rekening gehouden worden met het feit dat ervoor in sommige gevallen voor één werkgever, 
meerdere gevolgen (waarschuwing, Pro Justitia) kunnen gegeven worden. Zo kan een werkgever 
bijvoorbeeld bij een eerste controle een termijn tot regularisatie krijgen maar bij de hercontrole een 
Pro Justitia aangezien hij niet de nodige maatregelen nam om de vastgestelde inbreuken te 
regulariseren. Een controle kan ook een omgekeerd effect hebben, m.n. dankzij de tussenkomst van de 
sociaal inspecteur kan de werkgever ook onmiddellijk tot compliance overgaan zonder dat er een 
officiële waarschuwing, een termijnstelling, …  Wordt gegeven. Dit is perfect in overeenstemming met 
het vooropgestelde doel (maatregelen laten naleven).  Deze werkgevers worden in de statistieken 
aangeduid als “een werkgever met inbreuk” maar er volgt hierop geen officieel gevolg.   
 

 

 

 

 

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS

EMPLOYEURS

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WAARSCHUWING

AVERTISSEMENT

TERMIJNSTELLING

DELAIS

STOPZETTING + 

ANDERE

CESSATION + 

AUTRES

PRO JUSTITIA

TSW   3959 75688 15 100 11 2 NVT 3

RSZ 1332 25039 562 7379 561 NVT NVT 1

RSVZ  0 NVT 0 NVT 0 NVT NVT 0

RVA   0 NVT 0 NVT 0 NVT NVT 0

RIZIV   318 NVT 3 NVT 1 NVT 2 0

TWW 3067 NVT 79 NVT 32 0 0 0

ARROCELLEN 2525 7244 59 471 47 NVT 0 5

TOTAAL 11201 107971 718 7950 652 2 2 9

AANTAL CONTROLES

NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN 

NOMBRE D'INFRACTIONS
GEVOLG / SANCTIE 

HANDHAVING  COVID19 - REGISTRATIEVERPLICHTING TELEWERK DOOR WERKGEVERS

art. 2, §1, 2e M.B. 2020 10 28 (ingevoerd door M.B. 2021 03 26)

 CONTROLES COVID19   - OBLIGATION D' ENREGISTREMENT TELETRAVAIL PAR LES EMPLOYEURS

art. 2, §1 2ième A.M. 2020 10 28 (inserer par A.M. 2021 03 26)

PERIODE 1/4/2021 - 4/7/2021
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Tabel 25: COVID- 19 steunmaatregelen (TW, overbruggingsrecht) 

 

 

Sinds het begin van de uitbraak van de COVID- 19 pandemie en de daaraan gekoppelde COVID- 19 
steunmaatregelen (TW Corona, overbruggingsrecht), controleerden respectievelijk ook RVA en RSVZ 
ook het correct gebruik van deze maatregelen.  De resultaten van deze controles werden ook wekelijks 
aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) meegedeeld.  

Concreet controleerde RSVZ in de periode van 4/01/2021 t.e.m. 4/07/2021 1.727 zelfstandigen in het 
kader van het overbruggingsrecht17.  Hiervan werden er bij 671 zelfstandigen inbreuken vastgesteld 
(38,8%).  In 3 gevallen werd er een Pro Justitia opgesteld. De RVA controleerde in dezelfde periode 
39.781 werkgevers op het correct gebruik van het stelsel Tijdelijke Werkloosheid Corona.  Bij 17.904 
werkgevers werden er inbreuken vastgesteld.  In 411 gevallen werd er een Pro Justitia opgesteld.  

 

2.4.2. Maandelijkse opvolgingsmeetings in het kader van het Platform HUB Handhaving 

 
De HUB Handhaving is een onderdeel van het Nationaal Crisiscentrum dat alle gegevens verzamelt 
over de handhaving van de COVID-19 gerelateerde maatregelen.  Op initiatief van de HUB Handhaving 
worden er ad hoc vergaderingen georganiseerd met een beperkte werkgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Federale Politie, FOD Economie, FOD Volksgezondheid, de sociale 
inspectiediensten (TSW, RSZ, RVA, RSVZ en RIZIV), TWW en SIOD.   

Deze werkgroep bespreekt de stand van zaken en eventuele knelpunten in het kader van de 
handhaving van de aan COVID-19 gerelateerde maatregelen.  Er worden ook praktische afspraken 
gemaakt om de handhaving op het terrein op de meest efficiënte manier te laten verlopen door vb. 
afspraken te maken m.b.t. de prioriteiten van de verschillende bevoegde diensten, rekening houdend 
met de bevoegdheden van elk van deze diensten, opgelegd door het M.B. houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Een voorbeeld hiervan is 
de wettelijke beperking aan de controlebevoegdheid van de sociaal inspecteurs18. De sociaal 
inspecteurs van TSW, TWW, RSZ, RSVZ, RVA en RIZIV zijn enkel bevoegd in zoverre de controle gebeurt 
op een arbeidsplaats én in de relatie Werkgever – Werknemer. De sociaal inspecteurs van de federale 
sociale inspectiediensten zijn niet bevoegd om bijvoorbeeld de klanten te controleren. Bijgevolg 

 
17 De scope van de wekelijkse rapportage voor het NCCN is verschillend van de algemene rapportage: de onderzoeken gezinslast zijn niet 

meegeteld 
18 Antwoord op de parlementaire vraag nr. 254 van 19-02-21 van de heer Reccino VAN LOMMEL, Volksvertegenwoordiger 

INSTELLLING / DIRECTIE

INSTITUTIONS / DIRECTION

WERKGEVERS (incl. Zelfstandigen)

EMPLOYEURS (incl. indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

WERKGEVERS 

(incl. 

Zelfstandigen)

EMPLOYEURS 

(incl. 

indépendants)

WERKNEMERS

TRAVAILLEURS

IN ORDE 

EN ORDRE

Terugvordering

onterechte 

bijdragen/uitkeringen

regularisatie 

onderwerping

Récupération

cotisations/indemnités 

indues

régularisation de 

l'assujettissement

Administratieve 

sancties 

Sanctions 

administratives

Pro Justitia 

PERIODE 4/01/2021 - 4/07/2021

RSVZ  1.727 NVT 671 NVT 989 609 12 3

RVA   39.781 NVT 17.904 NVT 18.364 NVT NVT 411

TOTAAL 41508 0 18575 0 19353 609 12 414

HANDHAVING COVID-19 STEUNMAATRGELEN 

(TW Corona - overbruggingsrecht - kwijtschelding/opschorting sociale bijdragen -uitstel van betaling sociale bijdragen, …)

CONTROLE COVID-19- MESURES D'AIDE

(chôm.temp corona - droit passerelle - rénonciation/suspension côtisations sociales, sursis de paiement de côtisations sociales, …)

AANTAL CONTROLES

NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN 

NOMBRE D'INFRACTIONS

GEVOLG 

SUITE
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werden er binnen het Platform HUB Handhaving afspraken gemaakt tussen alle bevoegde 
inspectiediensten m.b.t. de prioritaire controles en werd er afgesproken dat de controles op de 
naleving van de COVID19 – preventiemaatregelen bij winkeliers voornamelijk worden uitgevoerd door 
de inspecteurs van FOD Economie en FOD Volksgezondheid. 

 

3. Conclusie en Vooruitzichten   

De impact van de Covid-19 pandemie heeft een grote invloed gehad op de werking van alle sociale 
inspectiediensten. Tijdens deze moeilijke periode hebben de sociale inspectiediensten zich 
voortdurend moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit.  

In het begin van de COVID-19 pandemie tot oktober 2020 hebben de sociale inspectiediensten een 
eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd t.a.v. de naleving van de Covid-19 
maatregelen. Vanaf begin november 2020 werd het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer 
repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteurs ook overgaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij 
vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen 
inzake de COVID-19 maatregelen na te leven. 

Verder werden er, op vraag van de bevoegde Ministers of het Strategisch Comité SIOD, ook belangrijke 
accentverschuivingen aangebracht in de controlemethodologie van de sociale inspectiediensten.  Zo 
werd de controle op de telewerkverplichting bij de invoering ervan in eind oktober 2021 nog eerder 
als een optionele controle beschouwd, terwijl de controle op het verplichte telewerk vanaf januari 
2021 een absoluut verplichte en prioritaire controle werd.  In dit kader werd er zelfs een specifieke 
flitscontrole georganiseerd in de tertiaire sector. Bovendien werd het controlebeleid op deze 
maatregel vanaf maart 2021 ook omgebogen van een eerder coachend en preventief naar een 
repressief beleid waarbij er in geval van ernstige inbreuken ook wordt overgegaan tot het opstellen 
van Pro Justitia ’s.  

Bovenstaande cijfers tonen aan dat de inspectiediensten van de FOD WASO (TSW/TWW), RVA, RSZ, 
RIZIV en het RSVZ hun verantwoordelijkheid inzake de strijd tegen COVID-19- ook in het eerste 
semester van 2021 maximaal hebben opgenomen.  Daarnaast heeft SIOD zich vanuit haar 
coördinatierol maximaal wendbaar en flexibel opgesteld om de nodige ondersteuning te kunnen 
bieden aan de diverse actoren betrokken inzake de strijd tegen COVID-19. We denken hierbij aan de 
SIOD- instructie Handhaving COVID-19 – maatregelen die quasi maandelijks, of zelfs in bepaalde 
periodes van snel opeenvolgende wijzigingen in de beslissingen over de COVD19 – pandemie, 
meerdere keren per maand werd aangepast waardoor de controlemethodologie werd bijgesteld. Dit 
vroeg en vraagt uiteraard ook een zeer grote flexibiliteit en wendbaarheid van de sociaal inspecteurs 
van de betrokken diensten die ook hun manier van werken op het terrein bij iedere wijziging moeten 
bijspijkeren.  

SIOD heeft in het eerste semester van 2021 ook de “Impactanalyse COVID-19” opgestart, in 
samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Deze studie heeft als doel om de impact van de COVID-
19 crisis op de werkprocessen van de sociale inspectiediensten en SIOD in kaart te brengen.  Het finale 
product – een praktische toolkit – die ook kan aangewend worden in eventuele toekomstige 
crisissituatie wordt in het tweede semester van 2021 verwacht.  

Uit dit rapport blijkt duidelijk dat het veldwerk, de controles op het terrein in het kader van het 
respecteren van de COVID-19- maatregelen, ook in het eerste semester van 2021 onverminderd 
werden verdergezet, boven op de controles in het kader van de strijd tegen sociale fraude en 
zwartwerk. 
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De resultaten van de geleverde inspanningen van het eerste semester 2021 tonen, net zoals dit ook 
het geval was in 2020, aan dat alle betrokken partners deze uitdagingen aankunnen en hun strijd tegen 
het zwartwerk en de sociale fraude ook in crisistijden onverminderd verderzetten.  

Door de verdere versoepelingen door het M.B. van 23 juni 2021 en het M.B. van 27 juli 2021 dat ook 
de bijkomende verplichtingen voor werkgevers van buitenlandse arbeidskrachten (register, controle 
PLF – formulier) heeft afgeschaft, keren we stilletjes aan terug naar een nieuw “post COVID – 19” – 
tijdperk of naar een “nieuw normaal” aangezien het COIVD – 19 virus nog steeds aanwezig is en het de 
maatschappij op een definitieve manier veranderd heeft.  

Specifiek voor wat de sociale inspectiediensten betreft, en meer specifiek de impact van het COVID- 
19 virus op hun professionele activiteiten kan eveneens heel voorzichtig en onder voorbehoud gesteld 
worden dat ook zij mogen hopen dat ze vanaf het tweede semester 2021 eveneens terug kunnen keren 
naar het “nieuwe normaal” in de sociale inspectiewereld.  Want niet tegenstaande het Strategisch 
Comité SIOD heeft beslist om de SIOD – procedure “Handhaving Coronamaatregelen” (voorlopig) op 
te heffen, blijven de sociaal inspecteurs tijdens hun corebusiness- controles en de controle inzake 
sociale fraude en zwartwerk ook blijvend aandacht besteden aan de naleving van de COVID – 19 
preventiemaatregelen op de werkvloer.  

Ze hebben immers als pertinente opdracht om in het kader van hun functie niet alleen te waken over 
de correcte toepassing van de arbeids- en socialezekerheidswetgeving, maar dragen evenzeer bij tot 
het bewaken van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op de werkvloer.  Deze taak werd 
door de COVID – 19 crisis bijzonder duidelijk en zal ook in de volgende maanden en jaren onverwijld 
worden verder uitgevoerd.  

 

----------------------------- 
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