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1. Introduction
Cette note est un complément aux rapportages trimestriels et semestriels du SIRS et le rapport annuel
2020 SIRS (lutte contre la fraude social) et ne prétend pas de remplacer ces rapportages, mais voudrait
offrir un aperçu des résultats concernant l’impact COVID19 sur l’activité des services d’inspection en
2020.
La crise du COVID19- a évidemment un impact sans précédent sur le fonctionnement du SIRS et des
services d’inspection sociale ainsi que sur leurs missions.
Les activités de tous les services d’inspection sont affectées par les mesures prises afin de lutter contre
la pandémie COVID19-. Cela ne signifie pas que les contrôles dans le cadre de la lutte contre la fraude
sociale et le travail au noir ne sont plus effectués mais que les missions des services d'inspection ont
été adaptées à la situation de crise :
-

Les services d’inspection sociale ont été qualifiés de services essentiels (annexe à l’AR du
23/03/2020) et ont été mobilisés pour surveiller l’aspect socio-économique de la crise.
Pour cela, ils devaient poursuivre leurs activités, y compris les contrôles sur le terrain. Dans ce
but, les priorités ont été recadrées en fonction de la situation sociale et des besoins associés.
La disponibilité des inspecteurs pour les tâches clés liées à leur core business a diminué et les
tâches de crise sont devenues prioritaires.

Dans ce cadre aussi des nouvelles mesures sociales ont été mises en place afin de soutenir les
indépendants, les employeurs et les salariés :
-

Les inspections sociales ont donc reçu également des tâches supplémentaires au sein de leur
propre organisation pour enquêter sur les nouveaux droits sociaux qui ont été massivement
utilisés, ou sur des abus éventuels.
Le personnel des services d’inspection a également été (temporairement) affectés à d’autres
tâches de crise au sein de leur organisation (p.ex. participation au call center mis en place dans
le cadre du droit passerelle, contrôle d’un nouveau type de chômage temporaire COVID19- par
les inspecteurs sociaux de l’ONEM, etc…)

En dépit de toutes les difficultés liées à la pandémie, le SIRS et les services d’inspection ont continué
leur lutte contre la fraude sociale tout au long l’année 2020 et continuent encore en 2021.
Des procédures adaptées à la situation particulière de crise COVID19- ont été et sont encore élaborées
par le SIRS pour soutenir et accompagner les différents services d’inspection fédéraux :
-

Tant au niveau de l’organisation des contrôles (types de contrôle pouvant être effectués,
observations préalables, auditions via Skype etc…)
Qu’au niveau de l’application des lignes directrices ayant trait au mesures COVID19- qui
garantissent aussi bien la sécurité des collaborateurs des services d’inspection que la personne
contrôlée (mesures de sécurité, préparation administrative nécessaire pour limiter les
contrôles sur place au strict nécessaire, matériel de sécurité etc…).

Au début, les contrôles sur le terrain avaient également un caractère préventif et informatif important,
surtout au niveau des nouvelles mesures instaurées spécialement pour faire face à la crise comme par
exemple le chômage temporaire qui a été utilisé pour la première fois par de nombreux employeurs
ou le droit passerelle mis à disposition des indépendants. Le fait que les employeurs sachent que les
contrôles sur le terrain continuent peut également avoir un effet dissuasif.
Cet aspect de prévention reste d’application, mais le Comité Stratégique du SIRS a décidé le 30 octobre
2020, à la demande expresse du Ministre Dermagne, Ministre de l'Economie et du Travail en charge
de la lutte contre la fraude sociale, de réorienter la méthodologie de contrôle pour l'application des
mesures de prévention COVID19- vers une politique plus répressive. L’évolution de la pandémie
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nécessite cette approche répressive et ceci après une longue période de sensibilisation et de
prévention des employeurs et indépendants.
Bovendien werden er in de loop van 2020 ook bijkomende accenten gelegd op bepaalde maatregelen
waarvan het nut, door de maanden van de pandemie steeds duidelijker werd. Zo werd de controle op
de invoering van het verplicht telewerk in de ondernemingen en voor de functies die zich daartoe lenen
vanaf december 2020 sterk opgedreven en blijven deze controles ook in 2021, behoren tot de
prioriteiten van de sociale inspectiediensten, waarbij het controlebeleid ook voor dit aspect verlegd
wordt van het eerder coachend en preventief beleid naar een repressief beleid.

2. Impact en analyse van de COVID19- Pandemie
De COVID19--crisis heeft een impact zonder weerga. De diensten worden ingeschakeld om het socioeconomische aspect van de crisis te handhaven. De beschikbaarheid voor andere kerntaken valt weg
en crisistaken gaan voor. De organisatie van zowel de kern- als crisistaken wordt beïnvloed. Nieuwe
controlemethodologieën vinden noodgedwongen hun ingang (vb. verhoor op afstand). Ten slotte, en
zeker niet onbelangrijk, wordt ook het persoonlijke leven van iedere medewerker van de sociale
inspectiediensten en SIOD sterk beïnvloedt door de pandemie en ontstaan er grote veranderingen. De
verplaatsingen worden beperkt, preventieve quarantaine wordt soms opgelegd, medewerkers worden
al-dan-niet rechtstreeks getroffen door gezondheidsproblemen etc.
In de loop van 2020 werden er door verschillende instanties, zowel nationaal als Europees studies
verricht die via verschillende invalshoeken (socio – economisch, arbeidsrechtelijk, vanuit het
perspectief van sociale fraudebestrijding en zwartwerk, ….) de impact van de COVID19 – pandemie in
kaart hebben gebracht.. U vindt hierbij een aantal voorbeelden.

2.1.

Jaarverslag Economische en financiële ontwikkelingen 2020 – NBB

De impact van de pandemie op het economisch leven en de arbeidsorganisatie in het bijzonder liet
zich in 2020 sterk voelen. Het jaarverslag “Economische en financiële ontwikkelingen 2020 “van de
NBB illustreert dit via een viertal grafieken1.
De bedrijven zagen zich genoodzaakt om hun arbeidsorganisatie aan te passen aan de pandemie en de
beperkende maatregelen die hiervan het gevolg waren. We denken hierbij aan o.a. de verhoogde
invoering van (verplicht) telewerk en de sterke toename van het gebruik van het systeem van
economische werkloosheid binnen de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is (grafiek 1).
In het begin van de pandemie werd een sterke daling van het volume “uitzendarbeid” vastgesteld,
hoofdzakelijk veroorzaakt door de maatregelen in het kader van de eerste lockdown: de niet-essentiële
bedrijven moesten immers verplicht de deuren sluiten waardoor er uiteraard ook geen nood meer was
aan bijkomende tijdelijke arbeidskrachten. Naarmate de door de Regering opgelegde maatregelen
echter versoepelen, stellen we echter opnieuw een stijging van het aandeel van “uitzendarbeid” vast
(grafiek 2).
De steunmaatregelen voor werknemers (tijdelijke werkloosheid “COVID19” en zelfstandigen
(overbruggingsrecht) kenden een ongezien succes (grafiek 3)
Het arbeidsvolume kende een zeer sterke daling omwille van de scherpe daling van de bedrijvigheid
(grafiek 4).

1

https://www.nbb.be/nl/artikels/verslag-2020-economische-en-financiele-ontwikkelingen-0
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Grafiek 1:

Grafiek 2:
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Grafiek 3:

Grafiek 4:

Deze evoluties hadden uiteraard ook een impact op de werking van de SIOD en de sociale
inspectiediensten (zie infra).
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2.1. Tackling undeclared work: impact and responses to the COVID19-virus
pandemic – June 2020

Het Platform Zwartwerk in de schoot van ELA heeft op basis van een Webinar in juni 2020 ook een
analyse gemaakt met betrekking tot de COVID1919 – pandemie en de gevolgen hiervan op de strijd
tegen sociale fraude en zwartwerk.
Volgende uitdagingen werden o.a. naar voor geschoven: Hoe werken op afstand handhaven? De
noodzaak om systematisch persoonlijke risicoanalyses uit te voeren door de sociaal inspecteur.
Economische wijzigingen n.a.v. de pandemie t.a.v. zwartwerk analyseren, nieuwe KPI’s ontwikkelen,
etc.2

2.2. COVID19 and the fight against undeclared work: Lessons learned and to
be learned – HIVA
De Wispelaere en Gillis3 maken de link tussen de COVID19-19 en de strijd tegen het zwartwerk. Ze
wijzen op de noodzaak om ook tijdens een pandemie in te zetten op de handhaving van nietaangegeven-arbeid. Een recessie gelinkt aan de COVID19-19 pandemie zou ervoor kunnen zorgen dat
meer mensen zich gaan inschakelen binnen de informele economie om hun inkomensverlies te
verhelpen. Een risico bestaat dat een eerder preventieve en adviserende rol t.a.v. de COVID19-19maatregelen zorgt dat men deze houding ook meer toepast op de handhaving van zwartwerk. Dit is te
vermijden gezien zwartwerk in het kader van een recessieperiode toeneemt.
Het is bijgevolg belangrijk om na te gaan welke sectoren, groepen financieel NIET gecompenseerd
worden door overheidsoptreden.
Daarbij is het niet naleven van de sanitaire maatregelen die werden opgelegd ter bestrijding van de
pandemie ook een goede indicator om zwartwerk te gaan detecteren.
Gezien de bestrijding van zwartwerk een bredere aanpak vergt is het bijgevolg ook logisch dat er meer
en meer moet worden ingezet op samenwerking maar ook vooral op een duidelijk overzicht van de
relatie tussen de verschillende bevoegde instellingen en de inspectiediensten en dit op nationaal en
Europees vlak.
Samenwerking vormt hier een essentieel onderdeel van om de nodige competenties te voorzien op
het terrein maar ook om de beperkte capaciteit op het terrein optimaal te benutten.

3. Activité COVID19 au sein des services d’inspection
Telle qu’évoquée à l’introduction, les services d’inspection fédéraux ont poursuivi les contrôles sur le
terrain tout au long des derniers mois en respectant les règles d'hygiène et de sécurité maximales. Les
procédures de contrôle ont été adaptées à la situation sanitaire. Les services d'inspection ont été
qualifiés de services essentiels qui devaient poursuivre leurs activités, y compris les contrôles sur le
terrain4 (Annexes de l’AM du 23 mars 2020)

2

Het volledige rapport:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=89&newsId=9702&furtherNews=yes
3
Volledige studie : https://hiva.kuleuven.be/en/news/newsitems/working-paper-COVID19-19-and-the-fightagainst-undeclared-work
4
M.B. 23/03/2020, B.S. 23/03/2020 en M.B. 28/10/2020, B.S. 28/10/2020 en de daaropvolgende wijziging
besluiten
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3.1. Activités par service d’inspection sociale

3.1.1. Office National de l’Emploi (ONEM) :

A l’ONEM, on distingue 2 types de contrôles liés à la problématique du COVID19 5:
-

Les abus en cas de chômage temporaire COVID19 (augmentation des demandes de chômage
temporaire vu que le manque de travail imputable à la crise sanitaire peut être considéré
comme cause de CT pour force majeure)
Et à partir de juillet 2020, la vérification du respect des mesures COVID19

Dès le début avril, les contrôles sur le terrain ont repris sur base volontaire et les inspecteurs sociaux
alternaient travail à domicile et contrôles sur le terrain. Les inspecteurs sociaux de l’ONEM ont reçu
des instructions qui tiennent compte du contexte spécifique actuel, la priorité étant mise sur les
contrôles chômage temporaire COVID19- pour lesquels un contrôle sur place reste nécessaire pour
établir la fraude et mettre fin aux abus.
Actie 1: prioritaire COVID19 – tijdelijke werkloosheid controles
Sinds het uitbreken van de COVID19-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 COVID19-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.

5

QP orale 55004588C du 6/04/2020 de Evita Willaert à Philippe DE BACKER
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Om deze controles gestructureerd en efficiënt aan te pakken werd in eerste instantie gestart met een
risicoanalyse en werden mogelijke frauderisico’s bij COVID19 – tijdelijke werkloosheid opgelijst. Per
risico werd dan bepaald op welke manier potentiële fraude kon worden gedetecteerd.
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 COVID19-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.
Resultaten



Aantal ontvangen en behandelde klachten
o COVID19 – tijdelijke werkloosheid: 928
o Social distancing: 16
Onderzoeken:
o Totaalaantal onderzoeken: 26.173
 Inbreuken: 8.288 (= 31%)
o Aantal gegevenskruisingen: 10
o Aantal administratieve onderzoeken gevoerd vanop afstand, door de administratieve
medewerker controle en/of de sociaal inspecteur: 18.594
 Inbreuken: 5.990 (= 32%)
o Aantal terreincontroles: 7.579
 Inbreuken: 2.298 (= 30%)

Deze onderzoeken hadden vanaf maart 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 voortgezet en werd de verbintenis hieromtrent, opgenomen in de
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Bestuursovereenkomst
van
de
RVA,
ten
volle
uitgevoerd.
Daarnaast bleven de inspecteurs van de RVA verder deelnemen aan de controles uitgeoefend door de
arrondissementele cellen waardoor ook de controles zwartwerk gedeeltelijk werden verdergezet.
Actie 2: controle COVID10 - preventiemaatregelen
Net zoals de inspecteurs van de andere sociale inspectiediensten namen de RVA-inspecteurs ook deel
aan de controles op de naleving van de COVID19 – preventiemaatregelen, zijnde de controles op de
Social distancing, het PLF-document, het register voor buitenlandse arbeidskrachten, telewerk en
verplichte sluiting.
In dit kader werd ook deelgenomen aan de flitscontroles in verschillende sectoren (bouw, land – en
tuinbouw, vleessector) die door SIOD georganiseerd werden in september 2020 (zie infra).
Actie 3: bijstand aan andere diensten/processen binnen RVA
Tijdens de volledige periode van de pandemie, hebben de sociaal inspecteurs ook bijstand verleend
aan andere processen binnen de RVA. Zo werden de inspecteurs vb. ingeschakeld in het
klantencontactcenter om telefonisch vragen te beantwoorden of partners/stakeholders/sociaal
verzekerden verder te informeren. Ook hielpen ze vb. mee aan de behandeling van dossiers COVID19
-tijdelijke werkloosheid.
In 2020 hebben de sociaal inspecteurs in totaal voor 3.664 mandagen meegeholpen bij andere
diensten/processen.
Tableau 1:
Total enquêtes : 26.173
Infractions : 8.288 (= 31%)
Nombre d’enquêtes administratives menée à distance par le personnel administratif contrôle et/ou
l’inspecteur social : 18.594
Infractions : 5.990 (= 32%)
Nombre contrôles sur le terrain : 7.579
Infractions : 2.298 (= 30%)
A côté de leurs tâches habituelles de contrôle, les inspecteurs sociaux de l’ONEM ont aussi contribué
à diverses tâches au sein de leur organisation, notamment en répondant aux nombreuses questions
des employeurs, des indépendants, des salariés, des secrétariats sociaux via leur call center :
Tableau 2 :
Au niveau des call-centers : 6.302

3.1.2. FOD WASO (AD TSW/AD TWW en SIOD)
3.1.2.1.

Crisis- aanpak binnen FOD WASO

Sinds het begin van de COVID19 pandemie heeft de FOD WASO een vernieuwde crisisstructuur
opgezet onder leiding van de crisismanager. De Voorzitter van het Directiecomité, heeft deze functie
waargenomen en zorgde ervoor dat alle relevante functies vertegenwoordigd werden in de
crisisstructuur (de eerste versie dateert van 20/03/2020). De SIOD is vertegenwoordigd in de cel
Controle en is actief in het verzamelen van operationele statistieken in kader van de COVID19 crisis
(zie infra punt 3.2).
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Vanuit deze crisisstructuur gebeurden en gebeuren alle crisis-beslissingen zowel voor de eigen
organisatie als voor de coördinatie voor de initiatieven die nodig waren de externe stakeholders tijdig
te voorzien van de nodige informatie. Er gebeurde intensief overleg met het Nationaal crisiscentrum,
de Beleidscel van bevoegd minister van Werk, COFECO, ERMG, … en actualiteit beslissingen van de
Regering werden en worden met prioriteit opgevolgd.
De FOD WASO heeft vanuit haar missie een belangrijke rol gespeeld in de COVID19 crisis. De
uitgebreide themapagina Coronavirus op de website van de FOD WASO met inbegrip van de publicatie
van de Generieke gids, FAQ’s, sensibiliseringsmateriaal, … getuigen hiervan
Een hoofdbezorgdheid van in het begin was het veilig aan het werk kunnen blijven zodat de FOD haar
kernopdrachten kon blijven uitvoeren. Er werd daarom sterk ingezet op het tijdig ter beschikking
hebben van de nodige collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Beslissingen voor de interne
organisatie tijdens COVID19-crisis werden gecommuniceerd op de intranet-themapagina
‘coronavirus’. De algemene afspraken en regels werden duidelijk afgebakend per crisisfase.
In het bijzonder voor de arbeidsinspectie bij de AD TWW en AD TSW werden de prioriteiten in het
kader van het MANCP (inspectieplanning) bepaald, al dan niet onder coördinatie van de SIOD.
Omdat FOD WASO veel belang hecht aan zichzelf continu verbeteren, werd eind 2020 een kwalitatieve
analyse over de gehanteerde crisis-aanpak gerealiseerd. Verbeteracties werden ondertussen
geïmplementeerd.
De FOD WASO zorgt er, tot op heden, op die manier voor dat zowel voor de interne organisatie de
COVID-19 maatregelen gerespecteerd worden, als dat deze door de Arbeidsinspectie met een
maximale inzet gecontroleerd en gehandhaafd worden bij de werkgevers.

3.1.2.2.

Contrôle sur les lois sociales – CLS

Au CLS, les inspecteurs ont été invités à donner la priorité aux contrôles administratifs à domicile. Cette
décision a été motivée par la fermeture de nombreuses entreprises, ce qui a rendu les contrôles très
difficiles, voire impossibles.
Le CLS a apporté son soutien au CBE : à partir du 11 mai 2020, à la suite d’une décision prise au sein
du SPF ETCS, les inspecteurs du CLS ont, à l’instar du Contrôle Bien - Être au travail, contrôlé le respect
des mesures COVID19, conjointement avec le CBE ou individuellement.
En 2020, 25% de toutes les constatations effectuées par le CLS concernent le COVID19
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En raison de la pandémie, de nouvelles tâches sont venues s’ajouter aux activités habituelles du CLS :
-

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

Tableau 3
Vaststellingen TSW (bron TSW/TWW Stat. 2021 01 03.)
-

Werkgevers: 13.690 controles uitgevoerd bij werkgevers met inbegrip van COVID19

-

Werknemers: 145.638 werknemers gecontroleerd met inbegrip van COVID19

-

Vaststellingen: inbreuken bij 5.260 werkgevers en 75.984 werknemers (inzake sociale fraude).

Tableau 4:

3.1.2.3.

Contrôle bien-être au travail

Le service Contrôle du Bien- Être au travail (CBE) a dès le début de la crise visé principalement la
prévention du COVID19 ainsi que le respect des mesures instaurées pour faire face au virus. A cette
occasion le service a, dans une démarche de prévention, élaboré une checklist reprenant des lignes
directrices et destinée aussi bien à l’auto-contrôle des employeurs qu’à l’évaluation du risque de
contamination au COVID19. Grâce à cette check-list, des plaintes ont pu être traitées par contact
téléphonique avec l’employeur concerné. Le CBE a ainsi traité journalièrement une centaine de
demandes d’informations par mail ou par téléphone.
Cette check-list a été mise en ligne sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et est
également utilisée par les services d’inspection qui à partir de juillet 2020 ont vu leurs compétences
élargies au contrôle du respect des mesures COVID19 ainsi qu’à la vérification de l’usage correct du
document « Passenger Locator Form » et du registre des travailleurs étrangers6 .

6

Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3/07/2020 (hierna K.B. nr. 37)
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Tableau 5:
Vaststellingen TWW (bron TWW/TSW Stat. 2021 01 01).
-

8.854 onderzoeken bij werkgevers inzake COVID19

-

Vaststelling: 5.168 werkgevers in overtreding mbt COVID19-:
o

4.963 met waarschuwing

o

156 werkgevers met termijnstelling

o

67 Pro Justitia’s

o

123 Stopzettingen

(combinatie van vaststellingen mogelijk bij dezelfde werkgever)

3.1.3. Office National de Sécurité Sociale (ONSS)
3.1.3.1.

Controle op het uitstel van RSZ-betaling tot 15 december 2020

Bij het uitbreken van de Coronacrisis werden in maart 2020 ongeveer 65.000 werkgevers getroffen
door de verplichte sluiting. Om deze ondernemingen te ondersteunen, kende de regering een collectief
uitstel van betaling toe aan de gesloten bedrijven. Daarboven werd eveneens uitstel van betaling
toegekend na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig
te sluiten (sanitaire of andere redenen) en voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn maar
hun economische activiteit zwaar verminderd zien (omzetverlies of daling loonmassa met minstens 65
%).
Om vragen en betwistingen m.b.t. de uitvoering van deze maatregel te beperken, werd de
elektronische toepassing “Check-RSZ-uitstel” ter beschikking gesteld. Deze liet de werkgevers toe om
zelf na te gaan of hun dossier in orde was en in voorkomende geval bezwaar in te dienen.
-

Aantal consultaties van Check-uitstel 127.879
Aantal betwistingen betalingsuitstel 2.406
Aantal werkgevers met automatisch RSZ-uitstel
65.715
Aantal werkgevers met RSZ-uitstel op basis van verklaring op eer

12.384

Aan de RSZ-inspectie werd gevraagd om specifieke controles te doen op de ondernemingen die uitstel
van RSZ-betalingen verkregen op basis van de verklaring op eer. Deze controles werden uitgevoerd bij
alle betrokken werkgevers met een personeelsbestand tussen de 20 en de 499 werknemers, alsook bij
een steekproef van 10% van de betrokken werkgevers met minder dan 20 werknemers. In de periode
van 4 mei tot en met 15 juni werden 2.116 werkgevers bezocht.
Bij 310 werkgevers stelden de inspecteurs vast dat de activiteiten niet volledig stopgezet werden. Deze
gevallen werden ook gecontroleerd op basis van het criterium “ daling omzet of de loonmassa met
minstens 65%”. Uiteindelijk werd voor 212 werkgevers het uitstel van betaling geschrapt.
Er werden ook controles uitgevoerd bij 8 werkgevers met meer dan 499 werknemers. Deze
ondernemingen werden geselecteerd op basis van het aandeel van het personeel dat tijdelijke
werkloosheid genoot en op basis van de BTW-gegevens. Tijdens de controles bleek dat deze
ondernemingen inderdaad altijd actief gebleven waren. Zij konden evenwel bewijzen voorleggen dat
de omzet of de loonmassa met minstens met 65% gedaald was. Om die reden bleef het uitstel van
betaling behouden.
Daarbovenop werden op basis van controles uitgevoerd door de interne diensten ook nog eens in
2.115 gevallen het uitstel van betaling geschrapt en in 1.968 gevallen werden er ook sancties
toegepast.
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RSZ-datamining

3.1.3.2.1.

Ondersteuning van de contact tracing en clusteranalyse

Het feit dat de RSZ aan datamining en datamatching doet is niet nieuw. Deze instrumenten worden in
normale tijden ingezet voor de detectie van sociale fraude. Toen er in de zomer van vorig jaar een
toenemende bezorgdheid was over de terugkeer uit vakantie van zowat 100.000 buitenlandse
arbeidskrachten, bleek al gauw dat de RSZ een zeer nuttige bijdrage zou kunnen leveren om de
werkgevers van de betrokken sectoren preventief te benaderen. Op vraag van het Interfederaal
Comité testing en tracing werd de opdracht uitgebreid tot de dagelijkse ondersteuning van de
contactopsporing en clusteranalyse in het algemeen.
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 vanaf 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 machtiging van het IVC en op basis van de prioriteiten die werden
vastgesteld door de regionale gezondheidsdiensten.
3.1.3.2.2.
Ondersteuning van de controle op het respecteren van de regels m.b.t.
het invullen van het Passenger Locator Form, het register voor buitenlandse
arbeidskrachten en het respecteren van de quarantaineregels op de
werkplaatsen
De RSZ heeft ook toegang tot een aantal gegevens die afkomstig zijn van de Passenger Locator Forms.
De RSZ-inspectie droeg 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 op basis van het MB van 12 januari 2021 nu 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 op de werkplaats worden aangetroffen,
worden zij aangemaand om de werkplaats te verlaten en de quarantaineregels te respecteren.

3.1.3.3.

Preventie

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 onderlijnt dat het
gaat om statistieken op basis van geanonimiseerde data.
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 die overeenkomstig artikel 2, § 3, van het Ministerieel Besluit van 28 oktober
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2020 gelast zijn met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers van de
ondernemingen en verenigingen, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezicht op de
naleving van de verplichtingen die gelden in deze ondernemingen, verenigingen en diensten die gelden
overeenkomstig artikel 2, paragrafen 1 en 2 van voornoemd MB. 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.

3.1.3.4.

Inspectie-opdrachten sinds juli 2020

Sinds juli 2020 controleert de RSZ-inspectie het naleven van de sanitaire maatregelen op de
arbeidsplaatsen.
Sinds september 2020 is de RSZ-Inspectie ook betrokken bij :
-

De controle op het correct invullen van de PLF’s door buitenlandse arbeidskrachten

-

De controle op het correct invullen van het register m.b.t. buitenlandse arbeidskrachten

Tableau 6:
In de periode van 01/07/2020 tot 03/01/2021 controleerde de RSZ-Inspectie 8.095 werkgevers. Daarbij
werden aan 577 werkgevers een waarschuwing gegeven. Er werden 9 Pro Justitia’s opgesteld.
A l’ONSS, des instructions ont été distribuées au service Inspection au mois de mars afin de trouver un
équilibre entre d’une part présence et contrôles sur le terrain et d’autre part le travail administratif.

3.1.4. Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

A l’INAMI, les mesures de protection ont été prises, particulièrement au niveau du service du Contrôle
administratif (SCA) ainsi qu’au niveau du Service d’Evaluation et de Contrôles médicaux (SECM)
particulièrement exposés au COVID19.
Au SCA, au début de la pandémie de mi-mars à mai 2020, la priorité a été donnée au traitement des
dossiers en suspens, à l'achèvement des rapports d'infraction, aux analyses de bureau à la préparation
des futures actions de contrôle. Des observations et des auditions à distance ont également été
effectués dans le respect des règles de sécurité.
A partir du 18 mai 2020, les inspecteurs du SCA ont repris progressivement leurs activités de contrôle
dans les secteurs économiques ouverts. La principale activité de l’INAMI étant la détection d’activités
non autorisées et/ou non déclarées (travail au noir) par des personnes en incapacité de travail, la
reprise de ce type de contrôle était prioritaire, conform aan het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk
besluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikel 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus COVID19 (II), met het oog de ondersteuning van de werknemers. ".
Le service SCA a, comme les autres services, travaillé en individuel selon les lignes directrices émises
par le SIRS et dans le cadre des contrôles des cellules d’arrondissement. Zo hebben de sociaal
controleurs van het RIZIV in 2020 tijdens hun normale onderzoeken naar niet toegelaten activiteiten
van uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten 55 COVID19 -controle uitgevoerd. Ook hebben zij
geparticipeerd aan 126 arrondissementele acties, waarvan 8 als SPOC van de flitscontroles in de vier
sectoren bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak en vleessector.
Le SECM n'a procédé à aucun contrôle physique du 12 mars 2020 au 8 juin 2020. En effet, l’INAMISECM avait décidé au début de la crise de reporter temporairement toutes les auditions auprès des
prestataires de soins en milieu hospitalier, à l’INAMI ou dans les cabinets privés afin de ne pas alourdir
davantage la charge de travail des prestataires de soin.
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A partir de juin 2020, ces auditions ont repris sauf pour les médecins impliqués prioritairement dans la
prise en charge COVID19, au niveau des services Soins intensifs, Infectiologie et Pneumologie. Le
service SECM analyse l’utilisation par les médecins généralistes de certains codes de nomenclature
COVID19 spécifiques dans les données de facturation afin de détecter d’éventuels abus.
Tableau 7:7
De début juillet 2020 à fin décembre 2020, le Service du Contrôle administratif de l’INAMi a mené
55 contrôles COVID19:
45 contrôles Mesures préventives (y compris télétravail)  7 avertissements et 1PV
- 3 contrôles Registre et document PLF  2 avertissements
- 7 contrôles sur la (non)-fermeture en Horeca et autres secteurs  en ordre

3.1.5. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)

De nombreux travailleurs indépendants ont été durement touchés par la crise COVID19.

Afin de faire face à la situation et aux difficultés rencontrées par les indépendants, les missions et la
manière de travailler de la direction Concurrence loyale (ECL) et du service d'inspection de l’INASTI ont
été adaptées en conséquence.
En raison de la situation sanitaire, de la fermeture de diverses entreprises et de la situation précaire
dans laquelle se trouvaient du jour au lendemain de nombreux indépendants. La direction ECL et
l'inspection de l’INASTI ont très vite dû adapter leurs missions.
La direction ECL a poursuivi ses tâches classiques, qui n'ont pas été affectées par la crise COVID19, dès
que cela a été possible ; vérifications ou observations de préférence à distance.
A côté de ses tâches classique, la direction ECL a investi énormément d'énergie dans le suivi de la crise
du COVID19 et de ses conséquences.
Cela s’est fait tout d’abord via la mise en place d’un call center destiné à conseiller les travailleurs
indépendants en difficulté.
Parallèlement à cela, la direction ECL a effectué des enquêtes liées à des soupçons d’abus de droit
passerelle.
De manière globale, la direction ECL a déjà différencié 2 types de soupçons de fraude ou d'abus :
-

-

D’une part, ceux liés spécifiquement à l'octroi de la mesure de crise (p.ex.., le fait de s'affilier
comme indépendant sans jamais avoir exercé d'activité indépendante mais dans l'unique but
d'obtenir la mesure de crise, ou le fait de donner une fausse identité dans le cadre d'une
demande d'octroi de la mesure de crise).
D’autre part, il y a les fraudes et des abus plus classiques mais découverts suite à l'introduction
d'une demande d'octroi de la mesure de crise. (P.ex. des personnes qui ont travaillé sans être
affiliées et qui s'affilient au moment de la crise COVID19 pour obtenir l'allocation).8

Tableau 8 :
Depuis le début de la pandémie, le Call-center de l’INASTI a reçu 43.385 appels relatifs aux mesures
de crise COVID19-19. 9

7

Rapport trimestriel SIRS - 4ème trimestre
QPO 55005920C et 55005921C de Björn Anseeuw à Denis Ducarme
9
Source : rapport trimestriel SIRS, 2ème et 3ème trimestre 2020
8
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En 2020, l’INASTI a ouvert 2.847 enquêtes relatives à la mesure de crise temporaire droit passerelle et
la direction ECL a traité 1.317 enquêtes qui ont abouti à 421 suites positives.10
Le ROI des enquêtes mesures de crise est estimé à 1.781.360,79€

3.2 Activités au sein du SIRS – contrôles communs dans le cadre des cellules
d’arrondissement
3.2.1. En général
Il va sans dire que la crise COVID19 a un impact sur les missions
des services d'inspection sociale. Les activités de tous les services
d'inspection ont été et sont encore affectées par la fermeture de
plusieurs secteurs de l'économie en raison des mesures de lutte
contre la pandémie de COVID19, rendant certains contrôles
impossibles. De nombreuses entreprises autorisent leurs employés
à faire du télétravail, de sorte que les inspecteurs doivent

3.2.2. Risico-evaluatie COVID19-binnen de SIOD – April 2020
De kerntaken van de SIOD werden en worden zwaar geïmpacteerd. De SIOD is een netwerkorganisatie
waar overleg en input van de alle partners noodzakelijk is. Als de beschikbaarheid van de partners
wegvalt en/of de organisatie van het overleg moeilijkheden ondervindt dan wordt de SIOD direct
getroffen in haar werking.
SIOD heeft in april 2020 een risicoanalyse van de kernprocessen van de SIOD uitgevoerd. Deze risicoevaluatie werd voorgelegd aan het Strategisch comité samen met een nota met daarin een aantal te
nemen beleidskeuzes.
Wat betreft deze risicoanalyse werden de processen bekeken t.a.v. een 6-tal dimensies.
-

-

Het “dreigingsrisico” is constant en wordt hier enkel belicht vanuit de risico’s die de COVID19crisis met zich meebrengt. De processen worden gekaderd binnen de structuur van de SIOD
met haar 3 horizontale pijlers (Kenniscentrum, Coördinatiecentrum & Meldpunt voor Eerlijke
Concurrentie (MEC)) en de verticale, transversale, onderdelen: Algemeen (management +
secretariaat & Legal).
De “uitvalsduur” geeft de duur van uitval weer vanaf het niet-uitvoeren van de kerntaak kritiek
wordt. Vervolgens wordt de “impact” nagegaan t.a.v. de verschillende “klanten” van de SIOD.
Voor de “financiële gevolgen” wordt verwezen naar de financiële rapportage binnen de 3e
pijler van de monitoring van de sociale fraudebestrijding.
Tenslotte worden de kerntaken “geprioritiriseerd” en voorzien van de nodige “commentaar”.

Het strategisch Comité besliste op grond van deze risico-evaluatie over het actieplan 2021 om te
zorgen voor continuïteit in de beleidskeuzes door de niet uitgevoerde actiepunten van het actieplan

10

Source : rapport trimestriel SIRS 3ème trimestre (questionnaire COVID19-19)
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2020 over te hevelen naar het volgend jaar. Het nieuwe actieplan 202111 bestaat dan ook uit de
actualisering van het actieplan 2020, de versterking van de programmawerking met toevoeging van
maatregelen in COVID19 -crisis.

3.2.3. Instruction SIRS

Bij de start van de eerste lockdown (16 maart 2020) heeft SIOD, in overleg met de betrokken sociale
inspectiediensten en justitie een uniforme onderrichting opgesteld die door alle betrokken sociale
inspectiediensten op het terrein is gevolgd12.
Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat de controles van de arrondissementele cellen zoals
opgenomen in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020 (actiepunt 7) nooit volledig zijn
opgeschort. Concreet werden de controles inzake “zwartwerk” gedurende de volledige periode van de
pandemie verder uitgevoerd. Wel werden de controles in de horeca, kleinhandel en zorgsector tijdelijk
opgeschort in het begin van de lockdown (beslissing Structureel Overlegcomité dd. 13/3/2020 met
updates dd. 18/3/2020 en 9/4/2020). Er werd ook, in overleg met alle betrokken sociale
inspectiediensten, instructies gegeven om de controles bij voorkeur zoveel als mogelijk op afstand uit
te voeren om de maximale veiligheid van de sociaal inspecteurs te garanderen.
Ook werd er voorzien in preventiemateriaal (mondmaskers, handgels) voor alle sociaal inspecteurs van
alle betrokken sociale inspectiediensten die zich wel nog op het terrein moeten begeven voor het
uitvoeren van controles. Deze veiligheidsmaatregelen werden in overleg met AD TWW opgemaakt en
opgenomen in de SIOD Toolkit Veiligheid Sociaal Inspecteurs13.
Ten slotte werd er ook beslist dat de controles ter plaatse gehandhaafd moesten blijven die al waren
gepland en/of nodig geacht na overleg met het hoofd van de lokale directie en die voornamelijk
bedoeld waren om sociale fraude, sociale dumping en mensenhandel te bestrijden.
Specifiek voor wat betreft de controle op de naleving van de zgn. COVID19- preventiemaatregelen
moet erop gewezen worden dat de “klassieke” sociale inspectiediensten (TSW, RSZ, RSVZ, RVA en
RIZIV) in de periode maart t.e.m. juni géén wettelijke bevoegdheid hadden. Toch werd binnen de
SIOD, na overleg in verschillende werkgroepen samengesteld uit experts van de 5 “klassieke sociale
inspectiediensten” en TWW, om de flagrante inbreuken die werden vastgesteld in het kader van hun
eigen core business – controles of tijdens de gemeenschappelijke controles over te maken aan de
collega’s van TWW. Vervolgens werden deze ondernemingen door TWW opnieuw gecontroleerd en
werden er in voorkomend geval de nodige sancties genomen (waarschuwing, sluiting, PJ, …).

11

https://www.siod.belgie.be/nl/actieplan-sociale-fraudebestrijding-2021-publicatie-volgt
Instructie SIOD aan de arrondissementele cellen dd. 2020 03 18
13
Toolkit Veiligheid Sociaal Inspecteurs dd. 2020 04 15
12
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La note du SIRS a été adaptée en juin 2020
suite à la publication de l’A.R. n° 37 qui a
adapté les article 17, §2 et 238 CPS. Les
inspecteurs sociaux du CBE, CLS, ONSS, INASTI,
ONEM, INAMI et FEDRIS sont devenus
compétents pour le contrôle des mesures de la
prévention qui sont repris dans l’ A.M. du
Ministre de l’Intérieur portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du
coronaCOVID19-virus COVID-19.
Ten gevolge van deze wettelijke wijziging, heeft de SIOD, in overleg met de experten van de betrokken
sociale inspectiediensten en TWW haar instructie “Handhaving COVID19- maatregelen” opgemaakt.
Concreet werd een uniform formulier SIOD COVID19 Controlelijst/Waarschuwing uitgewerkt samen
met TWW. Dit formulier werd en wordt door alle betrokken sociale inspectiediensten gebruikt voor
de controles in het kader van hun core business en eveneens tijdens elke gemeenschappelijke controle
in het kader van de arrondissementele cellen.
In deze eerste fase werd een eerder coachend en preventief beleid gehanteerd door de sociale
inspectiediensten. Dit betekent dat elke werkgever waarvoor er inbreuken op de COVID19 –
preventiemaatregelen werden vastgesteld, op het moment van deze controle een eerste
“waarschuwing” kregen. In de gevallen waarbij er flagrante inbreuken werden vastgesteld (social
distancing, handhygiëne), dan werden deze vaststellingen bovendien overgemaakt aan de lokale
directies van TWW. TWW deed vervolgens een bijkomende controle en legde in voorkomend geval de
passende sanctiemaatregelen op. Deze nieuwe werkmethode werd vanaf 13 juli 2020 toegepast op
het terrein.
Na in eerste instantie, bevoegd te zijn voor de COVID19- preventiemaatregelen (social distancing,
handhygiëne, ventilatie, …) werd de bevoegdheid van de sociale inspectiediensten verder uitgebreid
tot de controle van bijkomende maatregelen die werden genomen via de wijzigingsbesluiten van de
Minister van Binnenlandse Zaken.
Door het M.B. 22/08/2020 van de Minister van Binnenlandse zaken werden er voor de werkgevers in
de bouw-, schoonmaak-, land- en tuinbouw en de vleessector bijkomende verplichtingen opgelegd
m.b.t. het bijhouden van een (tijdelijk) register met de identificatie- en verblijfsgegevens van deze
arbeidskrachten. Bovendien werden de werkgevers verplicht om te controleren of deze buitenlandse
arbeidskrachten bij hun aankomst in België het “Passenger Locator Form” hadden ingevuld.
De sociale inspectiediensten werden bevoegd voor het controleren van deze bijkomende maatregelen.
De SIOD -instructie “Handhaving COVID19-maatregelen” werd in samenspraak met de SIOD –
Werkgroep in deze zin aangepast en gevalideerd door het Strategisch Comité van SIOD.
Eind oktober 2020 kwamen we na een periode van systematisch versoepeling van de COVID19maatregelen terug in een periode van verstrenging en een semi-lockdown terecht waardoor ook de
controle-activiteiten van de sociale inspectiediensten werd geïmpacteerd en bijgevolg aangepast. Het
M.B. van 28 oktober 2020 (en de wijziging hiervan door het M.B. van 1 november 2020 en volgende)
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verstrengde de COVID19-preventiemaatregelen opnieuw waarbij de verplichting tot telewerk en de
verplichte sluiting van de horeca en r de niet – essentiële ondernemingen opnieuw werd ingevoerd.
Bovendien besliste het Strategisch Comité dd. 30 oktober 2020, ten gevolge van een beslissing van
Minister van Werk en Economie, de heer Pierre – Yves Dermagne, dat de sociale inspectiediensten bij
vaststelling van flagrante inbreuken en/of manifeste onwil van de werkgever, om het preventie en
coachend optreden niet langer te handhaven maar in deze gevallen repressief op te treden en
desgevallend een Pro Justitia op te stellen
Ten gevolge deze verstrenging en de beslissing van het Strategisch Comité, heeft de SIOD, via de
werkgroep van experten de SIOD – instructie Handhaving COVID19- maatregelen geactualiseerd,
evenals het SIOD COVID1919- Controlelijst/waarschuwing – formulier geactualiseerd, rekening
houdende met deze nieuwe maatregelen.
In 2020 heeft SIOD, samen met de SIOD – Werkgroep COVID19, de gemeenschappelijke instructie
m.b.t. de controlemethodologie 6 keer aangepast in de periode van juli t.e.m. december 2020 ten
gevolge van wijzigingen in de van toepassing zijnde preventiemaatregelen en bijgevolg ook van een
gewijzigde controlestrategie. Deze kort op elkaar volgende gewijzigde controlestrategieën vergden
van de sociaal inspecteurs van alle betrokken sociale inspectiediensten een zeer grote wendbaarheid
in moeilijke omstandigheden.
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3.2.4. Chiffres Contrôles communs
Hieronder kan u een overzicht vinden van de gemeenschappelijke controles uitgevoerd in het kader
van de strijd tegen Sociale fraude (zwartwerk) én COVID19.
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.
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 2020 diende
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).

Voor het volledig jaar vindt u hieronder de resultaten van de arrondissementele cellen specifek m.b.t.
de strijd tegen sociale fraude en zwartwerk (met inbegrip van COVID 19 controles )
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Tableau 9:
Nombre moyen
par contrôle

toutes matières

travail noir

toutes matières

travail noir

communication
s ipss

contrôles
positifs

pourcentage

Cellule
Antwerpen
Bruxelles
Charleroi-LL
Halle-Vilvoorde
Huy-Waremme
Leuven
Liege
Limburg
Luxembourg
Mechelen
Mons-Tournai
Namur-Dinant
Nivelles
Oost-Vlaanderen
Turnhout
Verviers-Eupen
West-Vlaanderen
Total général

Contrôles

Infractions

766
719
462
571
246
243
663
1156
179
331
698
250
252
1718
402
176
1248
10080

497
709
345
342
197
143
418
598
172
136
550
185
143
996
264
139
495
6329

325
443
200
207
81
61
257
305
62
34
219
98
68
333
103
45
274
3115

0,65
0,99
0,75
0,60
0,80
0,59
0,63
0,52
0,96
0,41
0,79
0,74
0,57
0,58
0,66
0,79
0,40
0,63

0,42
0,62
0,43
0,36
0,33
0,25
0,39
0,26
0,35
0,10
0,31
0,39
0,27
0,19
0,26
0,26
0,22
0,31

39
59
41
27
18
14
35
55
2
8
44
2
10
71
10
5
43
483

353
397
221
217
134
110
264
412
102
111
328
94
94
727
174
98
396
4232

46%
55%
48%
38%
54%
45%
40%
36%
57%
34%
47%
38%
37%
42%
43%
56%
32%
42%

IPSS = Institutions publiques de sécurité sociale

Les cellules d’arrondissement ont concentré leurs efforts et atteint l’objectif déterminé par le plan
d’action 2020. Avec 42% de constats positifs, l’objectif minimum de constats positifs (28%) a été
largement atteint. 8901 contrôles ont été réalisés depuis le début de la pandémie.
Les graphiques ci-dessous montrent sans équivoque l’impact profond que les mesures de prévention
applicables à tous ont eu sur l’activité des cellules d’arrondissement.
Cependant la mise en perspective de l’activité de chaque cellule en 2020 par rapport à l’activité de
2019 montre que toutes les cellules ont amorti le choc de manière similaire en accusant un recul
proportionnellement identique.
Pour toute la période 2020, les cellules d’arrondissement ont, malgré les difficultés, atteint l’objectif
du plan d’action et dépassé le pourcentage de contrôles positifs à hauteur de 42%.
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Tableau 10:

AANTAL CONTROLES 2019 VS 2020
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1517
1221 1358
1211
976 1176
412 232
Januari

2019

Februa
Maart
ri

1810
666

1395
1009

684
446

April

Mei

Juni

Juli

829
759

1509
1381 1581
1199 1287
771

699
610

August Septe Oktob Novem Decem
us
mber
er
ber
ber

976

1358

1517

1211

1810

1395

684

759

1381

1581

1287

699

2020 1221

1176

412

232

666

1009

446

829

1509

1199

771

610

2019

2020

Tableau 11:

2019 vs 2020
2000
1500
1000
500
0
2020

Charl
Mons Namu
eroi- Halle- HuyLuxe
OostAntw Bruxe
Leuve
Limbu
Mech r- Nivell
Turnh
La Vilvoo Ware
Liege
mbou
Vlaan
erpen lles
n
rg
elen Tourn Dinan es
out
Louvi rde mme
rg
deren
ai
t
ere
2020 766 719 462 571 246 243 663 1156 179 331 698 250 252 1718 402
2019 1098 1478 675

660

374

521 1206 1710 351
2020

585

819

454

387 1980 489

Vervi
WestersVlaan
Eupe
deren
n
176 1248
365 1506

2019

Voor een goed begrip van onderstaande cijfers van de gemeenschappelijke controles in het kader van
de Arrondissementele Cellen, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 4 periodes:
a) Periode 16 maart- 13 juli 2020:
Specifiek voor wat betreft de controle op de naleving van de zgn. COVID19 preventiemaatregelen moet
erop gewezen worden dat de “klassieke” sociale inspectiediensten (TSW, RSZ, RSVZ, RVA en RIZIV) in
de periode maart t.e.m. 13 juli géén wettelijke bevoegdheid hadden:
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Tableau 12:
Nombre de contrôles
Nombre d'employeurs contrôlés
Nombre de travailleurs contrôlés
Nombre d'indépendants contrôlés
Nombre d'employeurs en infraction
Nombre de travailleurs en infraction
Nombre d'indépendants en infraction
Nombre d'employeurs en infraction COVID19 19
Nombre de travailleurs en infraction COVID19 19
Nombre d'indépendants en infraction COVID19 19

2133
1278
3384
1613
591
1191
360
66
211
94

Als we meer in detail deze cijfers bekijken dan krijgen we het volgende beeld (nog geen controles op
register en PLF – zie verder onder b):
Tableau 13:
Nombre d'infractions "travail au noir"
Salariés - total infractions

581

Indépendants - total infractions

88

Entreprises14 "mesures de prévention"
106

b) Periode 14 juli – 31 augustus 2020
i.

Wettelijke bevoegdheid voor controle COVID19- maatregelen voor de sociale
inspectiediensten via de inwerkingtreding van K.B. nr. 37

Het K.B. nr. 37 dd. 24 juni 2020 wijzigde het art. 17 SSW waardoor de sociaal inspecteurs van TWW,
TSW, RSZ, RSVZ, RVA, RIZIV en FEDRIS belast werden met het toezicht op de naleving in de
ondernemingen van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen genomen
door de Minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het COVID19- virus te beperken.
Ten gevolge van deze wettelijke wijziging, heeft de SIOD, in overleg met de experten van de betrokken
sociale inspectiediensten en TWW haar instructie “Handhaving COVID19- maatregelen” opgemaakt.
Deze nieuwe werkmethode werd vanaf 13 juli 2020 toegepast op het terrein.
ii.

Plan van Aanpak Vleessector in de strijd tegen de verspreiding van het COIVD19 – virus en
de bescherming van de werknemers

In juni 2020 bereikten er ons verontrustende mediaberichten vanuit o.a. Duitsland waarin sprake was
van ernstige uitbraken van de COVID19- pandemie in verschillende slachthuizen en andere
vleesverwerkende sectoren. Deze uitbraken waren o.a. gelinkt aan slechts arbeidsomstandigheden
14

Binnen 1 onderneming kunnen meerdere werkgevers, werknemers en zelfstandigen worden aangetroffen
die schuldig zijn aan bepaalde inbreuken
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waarbij de COVID19- preventiemaatregelen niet werden gerespecteerd enerzijds en aan zeer
erbarmelijke huisvestigingsomstandigheden van de betrokken werknemers anderzijds.
Op 29/06/2020 werd door de toenmalige Minister van Landbouw (Regering Wilmes II) gevraagd om
een plan van aanpak op te stellen ter voorkoming van Duitse mistoestanden binnen de vleessector op
het vlak het transport van de werknemers (woon- werkverkeer) en de huisvesting van de
(buitenlandse) werknemers. Deze opdracht werd op het Strategisch Comité van de SIOD dd. 1/7/2020
gevalideerd.
In uitvoering daarvan organiseerde de SIOD op 7/7/2020 een ad hoc meeting met de federale en
regionale inspectiediensten, het FAVV, de gefedereerde wooninspectiediensten en met sociale
partners (werkgeversfederaties en vakbonden) van de vleessector waar een Plan van Aanpak werd
opgemaakt.
Het plan van aanpak bevatte volgende acties:
 (1) Preventieve acties binnen de slachthuizen uitgevoerd door FAVV en TWW,
 (2) Preventieve (flits)acties in het kader van de werking van de arrondissementele cellen in de
maand augustus,
 (3) repressieve acties in het kader van de werking van de arrondissementele cellen, uitgevoerd
onder leiding van de bevoegde Arbeidsauditeurs en gecoördineerd door de celsecretarissen
en de SPOC’s die instaan voor de organisatie en de coördinatie. Deze acties betreffen controles
binnen de slachthuizen en op het transport van de werknemers.
 (4) Tweedelijnscontroles op het vlak van het verblijf van de (buitenlandse) werknemers,
uitgevoerd door de regionale wooninspectiediensten.
Dit plan van aanpak werd ook vertaald in de SIOD – instructie Handhaving COVID19- maatregelen
(versie dd. 29/06/2020).
iii.

Bijkomende verplichtingen voor de werkgevers die tijdelijk een beroep doen op
buitenlandse arbeidskrachten ingevoerd door M.B. 22/08/2020

Het M.B. van 22 augustus 2020 legde voor iedere werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op
een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van
werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en de vleessector een
tweetal bijkomende verplichtingen – naast het respecteren van de COVID1919 –
preventiemaatregelen – op: het bijhouden van een register en de controle op het bestaan van een
“PLF”- formulier.
Dit M.B. bepaalt uitdrukkelijk dat de sociale inspectiediensten, ook bevoegd werden voor de controle
op de naleving van deze bijkomende verplichtingen, bovenop de controle van de COVID19preventiemaatregelen.
Dit had als gevolg dat de SIOD – instructie Handhaving COVID19- maatregelen in samenwerking met
de SIOD Werkgroep COVID19 werd geüpdatet en de sociale inspecteurs zich nogmaals geconfronteerd
zagen met bijkomende controleopdrachten (versie dd. 25/08/2021)
Aangezien het M.B reeds op 24 augustus 2020 in werking trad zijn er al in deze periode al enkele
resultaten zichtbaar die betrekking hebben op de controle van deze bijkomende maatregelen.
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Tableau 14:
Nombre de contrôles
Nombre d'employeurs contrôlés
Nombre de travailleurs contrôlés
Nombre d'indépendants contrôlés
Nombre d'employeurs en infraction
Nombre de travailleurs en infraction
Nombre d'indépendants en infraction
Nombre d'employeurs en infraction COVID 19
Nombre de travailleurs en infraction COVID 19
Nombre d'indépendants en infraction COVID 19

1054
696
2644
705
326
794
140
50
338
185

Als we meer in detail deze cijfers bekijken dan krijgen we het volgende beeld:
Tableau 15:
Nombre d'infractions "travail au noir"
Salariés - total infractions
Indépendants - total infractions
Entreprises "mesures de prévention"
REGISTRE
Nombre d'entreprises contrôlées
Nombre d'entreprises en infraction
PLF
Nombre de personnes contrôlées
Nombre de personnes en infraction

320
34
62
4
4
54
54
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c) periode 1 september – 27 oktober 2020
i.

Nationale flitscontrole PLF & Register » in de bouw-, schoonmaak-, vleessector en de landen tuinbouw

Ten gevolge de publicatie van het M.B. van 22 augustus 2020 heeft het strategisch Comité van de
SIOD, beslist om tijdens de maand september 2020 een “COVID19 flitscontrole” te organiseren in de
zgn. ‘risicosectoren’ (bouw-, schoonmaak-, vleessector en land -en tuinbouwsector) ter controle van
de bijkomende verplichtingen over het bijhouden van het register en het bijhebben van een ingevuld
PLF – formulier.
Hoofddoel van deze nationale flitscontrole was om (1) coachend en preventief op te treden en (2) de
databank van FOD Volksgezondheid die gebruikt wordt in het kader van de Track & Trace te
optimaliseren.
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U vindt hierbij de resultaten van deze nationale flitscontrole uitgesplitst per sector.
Tableau 16:

Tableau 17:

Resultaten flitscontrole schoonmaaksector

Resultaten flitscontrole bouwsector

Pagina 29 van 40

Tableau 18:

Tableau 19:

Resultaten land- en tuinbouwsector (groene sectoren)

Resultaten vleessector
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ii.

Verstrengde maatregelen n.a.v. de tweede lockdown

Na een reeks versoepelende maatregelen vanaf mei (vb. heropening niet – essentiële winkels en
horeca), tot in de zomer, stegen de cijfers van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en
sterfgevallen ten gevolge van COVID19 spectaculair waardoor de Regering De CROO- I zich
genoodzaakt zag om in een ijltempo een aantal nieuwe maatregelen te nemen die uiteindelijk met het
M.B. van 18/10/2020, het M.B. van 28/10/2020 en het M.B. van 1/11/2020 hebben geleid tot een
tweede lockdown:


Het M.B. van 18 oktober 2020 verstrengde opnieuw de COVID19 preventiemaatregen waarbij
de verplichting tot telewerk en de verplichte sluiting van de horeca voor een periode van één
maand werd ingevoerd. Het M.B. van 28 oktober 2020 betekende de aanloop naar het M.B.
van 1 november 2020 en voorzag al in het verbod op bepaalde activiteiten.

De SIOD-instructie “Handhaving COVID19 – maatregelen” werd – opnieuw – aangepast aan deze
nieuwe fase in de pandemie.
Tableau 20:

Nombre de contrôles
Nombre d'employeurs contrôlés
Nombre de travailleurs contrôlés
Nombre d'indépendants contrôlés
Nombre d'employeurs en infraction
Nombre de travailleurs en infraction
Nombre d'indépendants en infraction
Nombre d'employeurs en infraction COVID 19
Nombre de travailleurs en infraction COVID 19
Nombre d'indépendants en infraction COVID 19

2638
1694
5599
1945
879
2277
467
252
1492
849

Als we meer in detail deze cijfers bekijken dan krijgen we het volgende beeld:
Tableau 21:
Nombre d'infractions "travail au noir"
Salariés - total infractions

678

Indépendants - total infractions

109

Entreprises"mesures de prévention"

279

REGISTRE
Nombre d'entreprises contrôlées

120

Nombre d'entreprises en infraction

100

PLF
Nombre de personnes contrôlées

1042

Nombre de personnes en infraction

596
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d) Periode 28 oktober – 31 december 2020
Het M.B. van 28 oktober 2020 en het M.B. van 1 november 2020 hebbende maatregelen verstrengd.
De bijkomende maatregelen via het M.B. van 1 november 2020 hebben betrekking op (1) de verplichte
volledige sluiting van ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten, (2) de ondernemingen
die geopend mogen blijven maar hun aanbod moeten beperken tot “essentiële” goederen en (3) de
onderneming die verplicht moeten sluiten maar hun goederen mogen blijven aanbieden via levering of
een afhaalpunt.
Daarenboven werden de maatregelen m.b.t. verplicht telewerk eveneens aangescherpt. Voor de
werknemers waarvoor tele(thuis)werk niet mogelijk is moet de werkgever een attest of een ander
bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt, afleveren aan de
personeelsleden die zich op de werkvloer bevinden.
Deze nieuwe M.B.’s hadden als gevolg dat ook de SIOD -procedure Handhaving COVID19- maatregelen
opnieuw werd aangepast door SIO i.s.m. de SIOD Werkgroep COVID19.
Tableau 22:
Nombre de contrôles
Nombre d'employeurs contrôlés
Nombre de travailleurs contrôlés
Nombre d'indépendants contrôlés
Nombre d'employeurs en infraction
Nombre de travailleurs en infraction
Nombre d'indépendants en infraction
Nombre d'employeurs en infraction COVID 19
Nombre de travailleurs en infraction COVID 19
Nombre d'indépendants en infraction COVID 19

1451
917
2161
1015
457
883
265
165
562
313
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Als we meer in detail deze cijfers bekijken dan krijgen we het volgende beeld:
Tableau 23:
Nombre d'infractions "travail au noir"
Salariés - total infractions
Indépendants - total infractions
Entreprises "mesures de prévention"

424
60
209

REGISTRE
Nombre d'entreprises contrôlées
Nombre d'entreprises en infraction

40
38

PLF
Nombre de personnes contrôlées
Nombre de personnes en infraction

101
48

3.3. Meldpunt Eerlijke Concurrentie (MEC) klachten COVID19Hieronder kunt u het aantal COVID19- klachten voor de periode van 16/03/2020 tot en met
31/12/2020 terugvinden. Het formulier “Maatregelen COVID19-virus” werd op 1/04/2020 online
geplaatst, maar er werden al sinds 16/03/2020 COVID19 gerelateerde klachten geregistreerd
(ontvangen via bijvoorbeeld formulieren zwartwerk).
Tableau 24:
Totaalaantal
ontvangen klachten
“Maatregelen
COVID19-virus”
Totaal ontvankelijk

2.023

1.831 (192 niet ontvankelijk wegens: onvoldoende gegevens, inopportuun)

Materie
(meerdere Verplichte veiligheidsmaatregelen: 1.277
per klacht mogelijk):
Tijdelijke Werkloosheid: 564
Sluiting niet -essentiële diensten: 460
Aantal inspecties

Onbekend
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Het formulier “Maatregelen COVID19virus” 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 2019 werden in totaal 8.074 meldingen ontvangen, t.o.v. 9.164 in 2020, inclusief de hierboven
vermelde COVID19 meldingen.
Tableau 25:
Type melding

2019

2020
geconsolideerde
resultaten)

(niet Verschil

Sociale dumping

260

183

- 29,62%

Loon & arbeid

598

418

- 30,10%

Zwart- en sluikwerk

5.234

4.798

- 8,33%

Domiciliefraude

1.370

1.302

- 4,96%

Kinderbijslag

227

182

- 19,82%

Andere

385

258

- 32,99%

Maatregelen COVID19-virus

0

2.023

NVT

TOTAAL

8.074

9.164

+ 113,50%

De grootste verschillen situeren zich bij de meldingen “sociale dumping” en “inbreuken loon & arbeid”
(werknemer-werkgever relatie), te verklaren door de genomen COVID19-maatregelen.

3.4. Statistieken COVID19- Nationaal Crisiscentrum – Sociale inspectiediensten en
SIOD – Nationaal Crisiscentrum
3.4.1. Statistieken Sociale Inspectiediensten en SIOD

In het kader van de beslissing van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) waarbij SIOD werd aangesteld
als SPOC voor de wekelijkse rapportering in het kader van de rapportering van de COVID19- acties van
de sociale inspectiediensten en de SIOD kan u hieronder de statistieken vinden die volgens een nieuwe
methodologie worden opgevraagd sinds 10/11/2020.
Deze methode werd in samenwerking met de sociale inspectiediensten opgemaakt en houdt rekening
houdt met alle mogelijke onderzoeken/controles in het kader van de maatregelen COVID19
(preventiemaatregelen op basis van het M.B. van de Minister van Binnenlandse Zaken en alle COVID19- steunmaatregelen die toegewezen zijn aan specifieke diensten).
Bij de initiële template van deze statistiek werd een uitgebreide “legende” opgenomen waarbij de te
rapporteren items worden gedefinieerd. Hierbij werd er maximaal rekening gehouden met de
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gevalideerde definities en begrippen in het kader van het project “9 werven”. Op deze manier wordt
vermeden dat er in de rapportering verschillen in de resultaten optreden ten gevolge van een
verschillend interpretatie.
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 COVID19-virus door alle bevoegde diensten (politie, FOD Economie, FOD Volksgezondheid, de
sociale inspectiediensten, SIOD)
U vindt hieronder de resultaten van de individuele inspectiediensten voor de periode 2/11/2020 t.e.m.
4/01/2021
Tableau 26:
WAARVAN AANTAL GECONTROLEERDEN MET INBREUK
Ter plaatse
DONT NOMBRE DE CONTROLEES AVEC INFRACTION
Sur place

AANTAL GECONTROLEERDEN
Ter plaatse
NOMBRE CONTROLEES
Surplace

ONDERZOEKEN
INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

ENQUETES

Werkgevers
Employeurs

Werknemers
Travailleurs

Zelfstandigen
Idépendants

Werkgevers
Employeurs

werknemers
travailleurs

zelfstandigen
indépendants

PERIODE 2/11/2020 - 4/1/2021
TSW

2378

2378

10687

0

422

2813

0

RSZ

1886

1886

6313

0

335

1107

0

RSVZ

216

0

NVT

93

0

NVT

29

RVA

6102

514

134

11

213

87

1

RIZIV

22

15

0

7

2

0

0

TWW

2268

2268

NVT

NVT

868

NVT

NVT

TOTAAL

12.872

7061

17134

111

1840

4007

30

De sociale inspectiediensten hebben in de periode van 2/11/2020 t.e.m. 4/01/2021 7.061 werkgevers
gecontroleerd waarvan er bij 1.840 inbreuken werden vastgesteld (26%). Hierbij controleerden ze
17.134 werknemers, waarbij er voor 4.007 werknemers inbreuken werden vastgesteld (23%). De
sociale inspectiediensten controleerden eveneens 111 zelfstandigen, waarbij er voor 30 inbreuken
werden vastgesteld (27%).
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Tableau 27:
CAPACITEIT VAN
DE DIENST*
CAPAOCITE DU
SERVICE*

GEVOLG/SUITE

INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

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

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

In orde
En ordre

Waarschuwing
Avertissement

Termijnstelling
Delais

Stopzetting + andere
Cessation + autres

Pro Justitia

In orde
En ordre

Terugvordering
onterechte
bijdragen/uitkeringen
Administratieve
regularisatie onderwerping
sancties
Récupération
Sanctions
cotisations/indemnités indues
administratives
régularisation de
l'assujettissement

Pro Justitia

PERIODE 2/11/2020 - 4/1/2021
TSW

1956

419

49

NVT

7

NVT

NVT

NVT

NVT

170,48

RSZ

1551

326

NVT

NVT

9

NVT

NVT

NVT

NVT

102,16

83

14

0

73,12

114

297,5

RSVZ

0

0

NVT

0

0

131

RVA

49

23

NVT

NVT

1

3824

RIZIV

20

1

NVT

NVT

1

TWW

NVT

799

16

32

36

NVT

NVT

NVT

NVT

135

TOTAAL

1956

1568

65

32

54

3955

83

14

114

782,26

4

De sociale inspectiediensten stelden in de periode 2/11/2020 t.e.m. 4/01/2021 1.568 waarschuwingen
op t.a.v. werkgevers die de COVID19-preventiemaatregelen niet (volledig) naleefden. In 65 gevallen
verzochten de sociale inspectiediensten tot regularisatie van de vastgestelde inbreuken binnen de
opgelegde termijn (lichte inbreuken). De sociaal inspecteurs van TWW bevalen voor 32 werkgevers
tot stopzetting van de activiteiten wegens ernstige inbreuken en ten slotte werden er voor 54
werkgevers een Pro Justitia opgesteld wegens ernstige inbreuken en/of manifeste onwil van de
werkgever om de COVID19 – preventiemaatregelen na te leven.
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Tableau 28:
STATISTIEKEN INDIVIDUELE ONDERZOEKEN COVID-19 - MAATREGELEN (buiten arrocellen)
STATISTIQUES ENQUETES INDIVIDUELES MESURES COVID-19 (hors cellules d'arrondissement)

HANDHAVING COVID-19 TELEWERK
CONTROLE COVID-19 TELETRAVAIL

INSTELLLING / DIRECTIE
INSTITUTIONS / DIRECTION

AANTAL CONTROLES
NOMBRE DE CONTROLES

AANTAL INBREUKEN
NOMBRE D'INFRACTIONS

GEVOLG
SUITE

WAARSCHUWIN TERMIJNSTELLIN
G
G
AVERTISSEMENT
DELAIS

STOPZETTING +
ANDERE
CESSATION +
AUTRES

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

WERKGEVERS
EMPLOYEURS

WERKNEMERS
TRAVAILLEURS

IN ORDE
EN ORDRE

296

444

37

177

259

42

3

0

0

RSVZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RVA

73

13

0

0

0

55

3

0

0

PRO JUSTITIA

PERIODE 2/11/2020 - 4/1/2021
TSW
RSZ

6

73

RIZIV
TWW

34

NVT

TOTAAL

403

444

NVT
43

177

332

In de periode vanaf 2/11/2020 t.e.m. 4/01/2021 controleerden de sociale inspectiediensten 403
werkgevers, specifiek op de naleving van de verplichting tot telewerk. Voor 43 werkgevers werden er
inbreuken vastgesteld (11%). Hierbij werden er eveneens 444 werknemers gecontroleerd waarbij er
voor 177 werknemers inbreuken op het verplichte telewerk werden vastgesteld (40%). Er werden in
deze periode 55 waarschuwingen wegens het niet naleven van de telewerkverplichting opgesteld, en
voor 3 werkgevers werd er overgegaan tot stopzetting van de activiteiten.

3.4.2. 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 COVID19 gerelateerde maatregelen. Op initiatief van de HUB Handhaving
worden er maandelijkse 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 COVID19 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.
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4. Conclusions et Perspectives 2021
L’épidémie mondiale du COVID19- que nous sommes en train de vivre actuellement signifie que les
citoyens, les entreprises, les indépendants mais aussi les employées ont été et sont encore confrontés
à une situation sans précédent en Belgique.
Le lockdown, total ou partiel, imposé par le gouvernement et les mesures et restrictions qui y sont
associé ont également eu un impact sans précédent sur le fonctionnement des services d'inspection
sociale.
Les nouvelles mesures sociales mises en place afin de soutenir les indépendants, les employeurs et les
salariés apparaissaient plus que nécessaires.
Par conséquent, les inspections sociales ont également reçu des tâches supplémentaires au sein de
leur propre organisation pour enquêter sur les nouveaux droits sociaux qui ont été utilisés, ou sur des
abus éventuels ou ont été (temporairement) affectés à d’autres tâches de crise au sein de
l’organisation.
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 COVID19- 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
COVID19. We denken hierbij aan de SIOD- instructie Handhaving COVID19 – maatregelen die quasi
maandelijks, of zelfs in bepaalde periodes van snel opeenvolgende wijzigingen in de beslissingen over
de COVD19 – pandemie, meerdere keren per maand aan te passen en de controlemethodologie bij te
stellen. 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.
En 2021, le SIRS, en collaboration avec les services d’inspection, souhaite intégrer les connaissances
acquises au cours de l’année 2020 dans le cadre d’une étude concernant l’impact de la crise COVID19sur les processus de travail des services d’inspection et ceci afin d’arriver à un guide pour les pandémies
futures. Deze studie wordt uitgevoerd door
In opdracht van SIOD de Universiteit van Utrecht en heeft als voorwerp -de impact van de uitbraak
van COVID19 op het inspectiewerk van de vijf federale sociale inspectiediensten, namelijk de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Toezicht Sociale Wetten (TSW), Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Rijksinstituut
voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).
Iedere federale sociale inspectiedienst heeft een specifiek aandachtsgebied in de
arbeidsomstandigheden, uitlopend van loon- en arbeidsvoorwaarden (TSW) of werkloosheids- en
ziekte-uitkeringen (resp. RVA en RIZIV) van werknemers tot sociale bijdragen voor werkgevers (RSZ)
en zelfstandigen (RSVZ). Elk van deze dienst is bovendien bevoegd tot de handhaving van sociale
fraude, zwartwerk en illegale arbeid.
De COVID19-crisis heeft ingrijpende gevolgen (gehad) voor de wijze waarop sociale inspecteurs van
deze diensten hun werk moeten doen in de praktijk. Zo werden zij medio 2020 ook bevoegd voor de
controle op COVID19-maatregelen (o.a. beschermingsmaatregelen, telewerk, voldoende afstand op
de werkplek). Deze nieuwe bevoegdheid heeft een grote impact gehad op de werking en organisatie
van deze sociale inspectiediensten, en de sociaal inspecteurs in het bijzonder.
Het doel van de studie is om na te gaan hoe de sociaal inspecteurs en hun leidinggevenden deze
veranderingen ervaren, welke gevolgen hebben ze (gehad) voor de interactie met cliënten en collega’s,
welke interventies positieve ervaringen hebben opgeleverd en welke lessen hieruit worden getrokken
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voor de voorbereiding van en omgang met de voortgang van deze pandemie en eventuele toekomstige
crises. De studie zal gebeuren met behulp van literatuur- en documentanalyse, diepte-interviews, een
surveyexperiment en focusgroepen.
De ministerraad keurde op 4 februari 2021, op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne,
minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen en KMO’s, David
Clarinval het SIOD-actieplan sociale fraudebestrijding voor 2021 goed.
Dit plan stelt niet alleen de acties vast die in 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake
sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. Het actieplan bevat ook
prioritaire acties rond de COVID19 – crisis die ook in 2021 verder duurt. Zo werd er onder andere een
nieuw strategisch objectief naar voor geschoven waarbij meer aandacht voor veiligheid, gezondheid
en welzijn van werknemers is opgenomen en werden er ook nieuwe actiepunten opgenomen die de
strijd van de sociale inspectiediensten en SIOD in het kader van deze crisis moeten optimaliseren, zoals
bijvoorbeeld het project “nudging” ((het aanmoedigen van individuen of een hele groep mensen om
bepaalde keuzes te maken zonder zich daartoe beperkt of verplicht te voelen) om migrerende
werknemers bewust te maken van de specifieke maatregelen in verband met COVID19). Bovenop de
voorziene controles in verschillende sectoren in het kader van de werking van de arrondissementele
cellen, wordt in het Actieplan 2021 ook voorzien in 1.000 extra gemeenschappelijke controles, over de
sectoren heen met focus op de controle op de naleving van de COVID19- maatregelen.
Het veldwerk, de controles op het terrein in het kader van het respecteren van de COVID19maatregelen, gaan ook 2021 onverminderd verder in het kader van de strijd tegen sociale fraude en
zwartwerk en werden er ook specifieke acties georganiseerd in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het COVID19 – virus in ondernemingen. Zo vonden er in januari en februari 2021 in
het kader van de werking van de arrondissementele cellen gerichte flitscontroles plaats met de focus
op het naleven van de ‘Telewerkverplichting” in de tertiaire sector.
In januari 2021, vond er onder coördinatorschap van TWW ook gerichte acties plaats, waarbij gefocust
werd op het naleven van de COVID19 – maatregelen in de dienstenchequesector.
Kortom de strijd van SIOD en de sociale inspectiediensten tegen het COIVD19 – virus zorgde en zorgt
nog steeds voor vele uitdagingen waardoor de diensten zich quasi dagelijks moeten heruitvinden en
de sociaal inspecteurs en medewerkers zich wendbaar moeten opstellen.
De resultaten van de geleverde inspanningen van 2020 tonen echter aan dat alle betrokken partners
deze uitdagingen aankunnen en hun werk onverminderd verderzetten in 2021.

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