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In deze bijdrage bekijken we in welke mate de COVID-19-crisis een impact heeft gehad op 
de discretionaire ruimte van sociaal inspecteurs en hoe het appreciatierecht werd ingevuld 
tijdens deze pandemie. De COVID-19-crisis heeft immers een belangrijke impact gehad 
op de werking van de sociale inspectiediensten en op de sociaal inspecteurs. Wij suggereren 
dat de pandemie aanleiding heeft gegeven tot een aantal bijkomende maatregelen om de 
nieuwe taken van sociaal inspecteurs te omkaderen. Hoewel dit maatregelen zijn die theore-
tisch gezien het appreciatierecht kunnen inperken, zien we in de praktijk dat de meeste 
sociaal inspecteurs nog steeds het gevoel hadden over discretionaire ruimte te beschikken. 
We identificeren hiervoor vier redenen: noodzakelijkheid van discretionaire ruimte gelet op 
de complexe en onzekere omstandigheden, onvoldoende kennis van instructies, ambiguïteit 
van het statuut van instructies en de vaststelling dat de inhoud en het toepassingsgebied van 
de bijkomende maatregelen nog bepaalde keuze of interpretatieruimte toelieten.

 1. Inleiding

De eerste onderzoeken rond discretionaire ruimte binnen het strafrechtsysteem dateren 
van de jaren vijftig en zestig, voornamelijk in de Verenigde Staten (Kleinig, 1996). 
Sedertdien werd veel onderzoek verricht naar dit begrip, waarbij de belangstelling 
uitgaat naar vragen als: hoe verloopt het besluitvormingsproces en welke factoren 
beïnvloeden besluitvorming, hoe omvangrijk is de appreciatiebevoegdheid, op welke 
wijze wordt de appreciatiebevoegdheid ingeperkt of gestuurd (Hawkins, 1992)? Dis-
cretionaire ruimte houdt in dat personen – in ons geval sociaal inspecteurs – in de 
loop van hun werk een bepaalde mate van keuzevrijheid krijgen om beslissingen te 
nemen, waarbij die vrijheid wordt afgebakend door het feit dat de beslissingen in 
overeenstemming moeten zijn met de heersende normen in een specifieke situatie 
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(Boels, 2015, 154). Daaruit volgt dat beslissingen geëvalueerd kunnen worden op hun 
geschiktheid (Vinzant & Crothers, 1998) en dat het begrip onlosmakelijk verbonden 
is met het bestaan van regels die geïnterpreteerd moeten worden door de persoon die 
de beslissing neemt (Mascini & Van Wijk, 2008; Sainsbury, 1992).

Een deel van de onderzoeksliteratuur richt zich specifiek op de zogenaamde ‘street- 
level bureaucrats’ (Lipsky, 1980). Dit zijn publieke werknemers die de toegang tot 
publieke dienstverlening beheren of de publieke regelgeving handhaven. Sociaal 
inspecteurs kunnen dus beschouwd worden als street- level bureaucrats (Boels, 2015; 
Loyens & Maesschalck, 2010). Nochtans bestaat er relatief weinig onderzoek naar de 
discretionaire ruimte van inspectiediensten, zeker in vergelijking met bv. politie of 
sociaal werkers. Toch hebben (sociaal) inspecteurs een aanzienlijke discretie om regels 
te interpreteren en om een bepaalde actie te kiezen (Raaphorst, 2019). De literatuur 
toont aan dat er verschillende factoren een invloed hebben op de invulling van het 
appreciatierecht. In deze bijdrage willen we bekijken in welke mate de COVID-19-crisis 
een impact heeft gehad op de discretionaire ruimte en hoe het appreciatierecht werd 
ingevuld tijdens deze pandemie. Deze bijdrage geeft geen verslag van eigen uitgevoerd 
onderzoek, wel van een aantal eerste reflecties vanuit de praktijk, onder meer gebaseerd 
op een onderzoek dat recent werd uitgevoerd bij de sociale inspectiediensten en op de 
professionele ervaring van de auteurs.

De bijdrage start met een kort overzicht van het inspectielandschap. Vervolgens wordt 
dieper ingegaan op het begrip discretionaire ruimte en de invulling ervan (pre- COVID). 
Hiertoe kijken we eerst naar de literatuur ter zake. Elementen die aan bod komen, zijn 
de wettelijke grondslag van het appreciatierecht, de invloeden op het appreciatierecht, 
het nut van het appreciatierecht en de mogelijke keerzijde van appreciatierecht en de 
beperkingen op de discretionaire ruimte. Daarna worden een aantal reflecties uit de 
praktijk weergegeven. In een volgend onderdeel wordt overgegaan tot de bespreking 
van de invloed van de COVID-19-crisis op de werking van de sociale inspectiediensten 
en op de invulling van het appreciatierecht. Hier bespreken we eerst het onderzoek dat 
recent werd uitgevoerd bij de sociale inspectiediensten, waarna we overgaan tot een 
aantal observaties vanuit de praktijk (vanuit de professionele ervaring van de tweede 
auteur). Onze bijdrage sluit af met een bondige conclusie.

 2. Het inspectielandschap

De ‘sociale inspectiediensten’ is een verzamelnaam voor verschillende federale en 
regionale diensten die bevoegd zijn voor de strijd tegen de illegale arbeid en sociale 
fraude. Sedert de hervorming van 2016 en de daaropvolgende integratie van de sociale 
inspectie bij de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op 1 juli 
2017 zijn er 5 federale en 4 regionale sociale inspectiediensten. Deze bijdrage spitst 
zich toe op de federale sociale inspectiediensten5. Hoewel deze diensten een aantal 

5 De inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Controledienst van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA), Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de inspectie van het Rijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de inspectie van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering 
der Zelfstandigen (RSVZ). 
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gemeenschappelijke bevoegdheden hebben (bv. Dimona6), is elke dienst eveneens 
bevoegd voor een hele reeks specifieke materies eigen aan de dienst7.

De rol van de inspectiediensten beperkt zich niet meer louter tot controle en hand-
having, maar omvat ook sensibiliseren, negotiëren en compromissen sluiten (Van de 
Walle & Raaphorst, 2019). Dit betekent dat hun rol meerdere facetten omvat en dat ze 
meerdere doelen hebben die mogelijks moeilijk te verzoenen vallen (Raaphorst, 2019). 
Bovendien staan ze onder druk door verschillende partijen, met name gecontroleerden, 
managers, politici en het publiek (Van de Walle & Raaphorst, 2019).

 3. Discretionaire ruimte van sociaal inspecteurs

 3.1 Van theorie…

Zoals aangegeven, beschikken de sociale inspectiediensten volgens de onderzoekslitera-
tuur over discretionaire ruimte. Dit appreciatierecht is ook wettelijk voorzien, met name 
in het Sociaal Strafwetboek. Sociaal inspecteurs nemen in de uitvoering van hun werk 
bijzonder veel beslissingen. Zo worden bv. beslissingen genomen over welke ‘targets’ 
gecontroleerd worden, wat er exact gecontroleerd wordt, welke onderzoekdaden gesteld 
worden en welke stappen gezet worden naar aanleiding van een vastgestelde inbreuk. 
Toch wordt in de literatuur rond discretionaire ruimte typisch hoofdzakelijk gekeken 
naar de beslissingen naar aanleiding van vastgestelde inbreuken.

 3.1.1 Wettelijke grondslag

De bevoegdheden waarover de sociaal inspecteurs beschikken, zijn wettelijk vastgelegd 
in het artikel 21 van het Sociaal Strafwetboek. Deze discretionaire bevoegdheid van 
de sociaal inspecteurs vloeit voor uit het verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeids-
organisatie. De wettelijk voorziene beoordelingsbevoegdheid houdt in dat sociaal 
inspecteurs inlichtingen en adviezen kunnen geven, waarschuwingen kunnen geven, 
een termijn kunnen verlenen aan de overtreder om zich in regel te stellen en processen- 
verbaal kunnen opstellen. Bijkomend kunnen zij verschillende maatregelen nemen, die 
opgesomd zijn in art. 23 tot 49 van het Sociaal Strafwetboek. Het gaat bijvoorbeeld over 
het inwinnen van inlichtingen, identificeren van personen, het verhoren van personen. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met het proportionaliteitsbeginsel en het 
finaliteitsbeginsel: de meest geschikte maatregel wordt gekozen met het oog op het 
uitvoeren van hun taak.

 3.1.2 Invloeden op discretionaire ruimte

De literatuur ter zake identificeert verschillende factoren die de invulling van de discre-
tionaire ruimte beïnvloeden. Deze worden grofweg onderverdeeld in vier categorieën: 
factoren gelinkt aan de persoon die beslissingen neemt (in ons geval dus de sociaal 
inspecteur), organisatorische karakteristieken, extra- organisatorische kenmerken en 
factoren gelinkt aan gecontroleerden (Loyens & Maesschalck, 2010). Wat de eerste 
categorie betreft, gaat het bijvoorbeeld over attitudes, voorgaande (werk)ervaringen, 

6 Dimona staat voor Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte.
7 Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de websites van de respectieve diensten of de 

bijdrage van Salomez en Bogaert (2017).



Dominique Boels, Charlotte Clynckemaillie, Bart Stalpaert en Eric Verlinden

68 CPS 2022-4, nr. 65

overtuigingen en morele waarden, taak- of rolopvatting, rolidentiteit. Organisatorische 
kenmerken zijn dan weer bv. de interne structuur van de organisatie, de werkdruk, 
richtlijnen, organisatiecultuur, collega’s en supervisors. Ook factoren buiten de orga-
nisatie zoals de maatschappijcultuur, situationele variabelen, de media, wetgeving of 
andere dienstverleners blijken een invloed te hebben op beslissingen. Over de invloed 
van de laatste categorie, kenmerken van gecontroleerden, heerst er minder consensus. 
Elementen die hier vermeld worden, zijn onder meer verwachtingen van burgers, 
taalbarrières, de mate waarin gecontroleerden als moeilijk worden ervaren en zelfs de 
financiële situatie van gecontroleerden8 (Loyens, Schott & Steen, 2019; Loyens & Maes-
schalk, 2010; Mascini & Van Wijk, 2008; McGregor, 1996; Vinzant & Crothers, 1998).

Naast deze factoren blijkt ook de sociale context een invloed te hebben op beslissingen 
die inspecteurs nemen tijdens controles (Nielsen, 2007; Raaphorst & Loyens, 2020). Zo 
toont een onderzoek bij een Belgische sociale inspectiedienst uit 2012 aan dat beslis-
singen van sociaal inspecteurs ook beïnvloed worden door wat er tijdens de concrete 
interactie plaatsvindt, zoals sociale banden (tussen inspecteurs en gecontroleerden), 
sociale druk (binnen multidisciplinaire teams9) en onderhandelingen (tussen inspec-
teurs en gecontroleerden) (Raaphorst & Loyens, 2020). Gelet op de complexiteit van 
de context waarin sociaal inspecteurs werken, kan de invulling van de discretionaire 
ruimte echter niet door één factor of theorie verklaard worden (Meyers & Vorsanger, 
2003; Loyens & Maesschalck, 2010).

 3.1.3 Nut van discretionaire ruimte

Er bestaan verschillende redenen waarom discretionaire ruimte belangrijk is in het 
werk van sociaal inspecteurs (Lipsky, 1980). Ten eerste zijn de situaties waarin ze 
werken (controles) zodanig complex dat hun werk onmogelijk gereduceerd kan worden 
tot standaardprocedures. Ten tweede is discretie nodig om passend te kunnen reageren 
op de specifieke, particuliere situatie waarin de gecontroleerde zich bevindt (Loyens & 
Maesschalck, 2010). Anders gesteld: “The nature of service provision calls for human 
judgement that cannot be programmed and for which machines cannot substitute” 
(Lipsky, 1980/2010, 161, in Raaphorst, 2019, 12). Of nog: “street- level bureaucrats work 
in situations that often require responses to the human dimensions of situations” 
(Lipsky, 1980, 15). Inspecteurs worden geconfronteerd met heel wat ambiguïteit en 
onzekerheid, bijvoorbeeld wat betreft wie en wat er ‘non- compliant’ is. Een inspecteur 
moet heel wat informatie vergaren om dit te bepalen en is daarbij vaak afhankelijk van 
de gecontroleerde. Bovendien moet de inspecteur vaak een interpretatie maken van de 
beschikbare, onvolledige informatie (Raaphorst, 2019). Daarbovenop wordt van sociaal 
inspecteurs meer en meer verwacht om de principes van ‘responsive regulation’ te 
volgen, met name om rekening te houden met het gedrag van de gecontroleerde tijdens 
een controle en om zich hieraan aan te passen (Ayres & Braithwaite, 1992; Loyens, 

8 Onderzoek toont aan dat bedrijven die het financieel moeilijk hebben minder streng worden behandeld, 
vanuit de idee dat niemand gebaat is indien de onderneming failliet zou gaan (Loyens, Schott & Steen, 2019).

9 Zo wordt bijvoorbeeld niet- aangegeven arbeid tijdens gemeenschappelijke controles doorgaans strikter aan-
gepakt dan tijdens individuele controles. Anderzijds toont het onderzoek eveneens aan dat sociale banden 
met collega’s (vnl. van andere diensten) het nemen van faire beslissingen kan bemoeilijken. In dat geval 
worden beslissingen soms afgetoetst bij collega’s binnen de eigen dienst of aan een eigen set van vuistregels 
om gelijke behandeling alsnog te garanderen (Raaphorst & Loyens, 2020). 
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Schott & Trui, 2019). Deze benadering veronderstelt dat sociaal inspecteurs op een 
verantwoorde en professionele manier omgaan met hun appreciatierecht.

 3.1.4 Beperkingen op het appreciatierecht

Toch is niet iedereen het onverdeeld eens met het nut of de wenselijkheid van discre-
tionaire ruimte. Meer in het bijzonder wordt het door sommigen beschouwd als een 
bron voor onrechtvaardigheid en ongelijke behandeling. Dit laatste bedreigt niet alleen 
de legitimiteit van de sociale inspectiedienst(en) maar ook ruimer van de overheid 
(Loyens, Schott & Steen, 2019). Ook voorstanders van de beslissingsvrijheid erkennen 
dat discretionaire ruimte misbruikt kan worden (Loyens & Maesschalck, 2010).

Om die reden is er dan ook geen sprake van onbeperkte beslissingsvrijheid, maar 
bestaan er diverse beperkingen op of sturingssystemen. Enerzijds stelt het Sociaal 
Strafwetboek de contouren vast en bepaalt artikel 28ter, §3, van het Wetboek van 
strafvordering dat “enkel de feiten die het voorwerp uitmaken van de vorderingen van 
het openbaar ministerie en voor dewelke een opsporingsonderzoek werd aangevat, 
kunnen niet meer het voorwerp uitmaken van een verwittiging of van het vaststellen 
van een regularisatietermijn”; anderzijds bestaan er binnen organisaties verschillende 
tools om de discretie te beheren. Loyens (2013a) identificeert twee types maatregelen: 
hiërarchische controle (bv. administratieve onderrichtingen omtrent appreciatierecht, 
nakijken van rapporten, promoten van een specifieke handhavingsstijl, checklists, 
protocollen) en een targetsysteem (meetbare doelstellingen vooropstellen; individueel 
prestatiemonitoring en kwaliteitscontrole (Dubois, 2019)). Empirisch onderzoek toont 
echter aan dat administratieve onderrichtingen niet steeds gevolgd worden omwille 
van gebrek aan kennis van de onderrichtingen, ambiguïteit van het statuut van de 
onderrichtingen en onvoldoende erkenning van de legitimiteit van de onderrichtingen 
(Loyens, 2013b). Andere factoren die het appreciatierecht inperken, zijn opleiding, 
organisatiecultuur en collega’s (Van de Walle & Raaphorst, 2019).

Het Charter van Ondernemingen is in deze context ook relevant. Dit Charter, dat in 2018 
werd ondertekend door werkgevers- en zelfstandigenorganisaties vertegenwoordigd in 
de Groep van Tien enerzijds en sociale inspectiediensten (en hun voogdijministers) 
anderzijds, omvat een aantal principes waaraan beide partijen (gecontroleerden en 
sociaal inspecteurs) moeten voldoen om controles zo efficiënt en kwalitatief mogelijk 
te laten verlopen. Hoewel in dat Charter het wettelijk appreciatierecht wordt erkend 
en een aantal richtlijnen worden opgenomen10, wordt eveneens gesteld dat sociaal 
inspecteurs “waken, zoals in het Sociaal Strafwetboek bepaald, over de eenvormigheid 
en gelijke toepassing van interpretatie van wetgeving” (p. 5) en “waken over het zo 
uniform mogelijk optreden en een gelijke behandeling van de rechtsonderhorigen” (p. 
6). Ook hier worden de risico’s van het appreciatierecht dus aangekaart.

 3.2 … naar praktijk

Recente literatuur suggereert dat het appreciatierecht aan het afbrokkelen is ten gevolge 
van een steeds meer centralistisch beleid (De Wispelaere en Gillis, 2021) en/of dat er 

10 Bijvoorbeeld prioriteit geven aan structurele problemen en niet aan administratieve fouten, bij manifeste so-
ciale inbreuken wordt steeds verbaliserend opgetreden, opeenvolgende negatieve resultaten moeten sowieso 
leiden tot duidelijke sancties, …
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een tendens is naar meer standaardisatie en digitalisering waardoor het appreciatierecht 
deels wordt ingeperkt (Dubois, 2019; Loyens, Schott & Trui, 2019). Dit onderdeel 
behandelt kort – aangezien het niet de hoofdfocus is van deze bijdrage – de mate 
waarin er discretionaire ruimte is in de praktijk en op welke vlakken. Dit onderdeel 
spitst zich toe op de pre- COVID-19-crisis aangezien de invulling van de discretionaire 
ruimte tijdens de pandemie later aan bod komt in deze bijdrage. Deze praktijkinsteek 
vloeit volledig voort uit de eigen persoonlijke praktijkervaring van de tweede auteur 
als sociaal inspecteur en teamchef.

De appreciatiebevoegdheid van sociaal inspecteurs in de praktijk wordt nog steeds 
als een zeer belangrijk en essentieel onderdeel van de functie van sociaal inspecteur 
ervaren. Geregeld wordt hiernaar verwezen bij het afwegen van verdere stappen bij 
het vaststellen van onregelmatigheden en inbreuken en is deze appreciatieruimte ook 
nodig om te kunnen inspelen op vaak complexe ‘grijze’ situaties waarmee inspecteurs 
op het terrein worden geconfronteerd.

In beginsel kan – gezien de bepaling in het Sociaal Strafwetboek – geen enkele orga-
nisatie of leidinggevende een sociaal inspecteur verplichten om te kiezen voor een 
bepaalde afhandelingsmodaliteit. Dit betekent uiteraard niet dat sociaal inspecteurs 
als ongeleide projectielen op het werkveld te keer gaan, integendeel. De twee types 
maatregelen, namelijk hiërarchische controle en een targetsysteem die hierboven 
zijn vermeld, vormen in de praktijk het algemeen kader waarbinnen de discretionaire 
ruimte in de praktijk geëxploreerd wordt.

Deze algemene krijtlijnen alsook de mogelijkheid om deze appreciatiebevoegdheid 
uit te oefenen zijn merkbaar op quasi alle vlakken; van aanvang, over aanpak tot 
afhandeling van onderzoeken. De diversiteit van onderzoeken, controles en situaties 
waarmee sociale inspectiediensten geconfronteerd worden is onmogelijk te bevatten 
in een exhaustief overzicht in deze bijdrage. Echter kunnen een aantal kleine prak-
tijkvoorbeelden in diverse stadia van een onderzoek verhelderend werken om aan te 
tonen hoe dit algemeen kader én de discretionaire ruimte van de sociaal inspecteurs 
gecombineerd wordt.

Bij het aandienen van een nieuwe opdracht in de vorm van een anonieme aanklacht11 
staat het de inspectie bijvoorbeeld vrij om te oordelen over de opportuniteit van de 
verdere behandeling, hetgeen reeds een verregaande vorm van appreciatie inhoudt. 
Het ontvangen van dergelijke aanklacht en de beoordeling ervan dient echter (volgens 
instructies specifiek per organisatie) geregistreerd en gemotiveerd te worden. Op die 
manier wordt door de organisatie een vorm van verantwoording gevraagd voor de 
genomen beslissing en is dergelijk besluit ook steeds traceerbaar.

Eens een onderzoek effectief lopende is, is het scala aan mogelijke maatregelen gigan-
tisch. Denk maar aan het uitvoeren van observaties op de diverse vestigingseenheden, 
verhoren van werknemers om bewijslast te verzamelen, etc. Ook de keuze van welke 
maatregel nu effectief zal worden aangewend, is in eerste instantie afhankelijk van de 
inschatting door de behandelende sociaal inspecteur. Bij het maken van deze keuze 

11 Melding waarbij betrokken aanklager geen benadeelde is. 
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spelen echter diverse factoren een rol. Zo zal overleg met collega’s en leidinggevenden, 
ervaring in andere onderzoeken, etc. die keuze uiteindelijk mee helpen bepalen.

Zowel bij het bepalen van de aanpak als bij het nemen van de uiteindelijke beslissing 
naar aanleiding van eventueel vastgestelde inbreuken zal het proportionaliteitsbeginsel 
altijd een belangrijk aspect/element blijven om de behandelende sociaal inspecteur 
te helpen bij het afwegen van deze waaier van behandelingsopties. Het gebruik van 
de appreciatieruimte is geen exacte wetenschap en bijgevolg moeilijk in richtlijnen te 
bevatten. Vandaar dat ook een eenvoudige, maar uiterst belangrijke grondregel zoals 
het proportionaliteitsbeginsel een zekere houvast biedt aan de sociaal inspecteur.

 4. Invulling van de discretionaire ruimte tijdens de COVID-19-crisis

Eerder werd reeds verwezen naar verschillende factoren die een invloed hebben op de 
invulling van de discretionaire ruimte. Door de COVID-19-crisis zijn een aantal van 
deze factoren gewijzigd, zoals de werkdruk, de ruimere maatschappelijke context. 
Zonder ons te willen uitspreken over oorzaak- gevolgrelaties, is het wel interessant 
om te kijken hoe de discretionaire ruimte tijdens de crisis werd ingevuld en hoe deze 
eventueel in deze bijzondere omstandigheden gewijzigd is.

 4.1 Recent onderzoek: de impact van de COVID-19-crisis op de werking van de sociale 
inspectiediensten en op het appreciatierecht

Eind 2021 werd een studie naar het inspectiewerk tijdens de pandemie afgerond 
(Loyens, de Boer & Schott, 2021). Hieronder vatten we de resultaten van dit onderzoek 
samen die een link hebben met de factoren die een invloed hebben op het appreciatie-
recht, zoals omschreven in paragraaf 3.1.2. Dit zijn hoofdzakelijk kenmerken gelinkt 
aan de organisatie en aan de omgang met gecontroleerden.

 4.1.1 De impact van de crisis op de werking van de sociale inspectiediensten

Factoren gelinkt aan de organisatie

Wat de organisatorische kenmerken betreft, hebben sociaal inspecteurs nieuwe taken 
op hun bord gekregen naar aanleiding van de pandemie. Zo werden sociaal inspecteurs 
bevoegd voor het beantwoorden van vragen rond de pandemie (bv. via callcentra), de 
controle op de COVID-19-preventiemaatregelen12, de COVID-19-steunmaatregelen, 
etc. (SIOD, 2021; 2022). Om een gecoördineerde aanpak te verzekeren, werden een 
instructie en controle- checklist opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst (SIOD) omtrent de handhaving van de zogenaamde Coronamaatregelen. Uit het 
onderzoek blijkt dat het merendeel van de bevraagde inspecteurs deze instructies nuttig 
en duidelijk vond, hoewel ze nog beter naar de praktijk toe konden vertaald worden. 
Bovendien was er niet altijd voldoende afstemming tussen de SIOD- instructies en de 
individuele inspectiediensten en veranderde de instructie vaak (bij elke regelgevende 
wijziging). Verder gaven respondenten aan dat de instructies te veel ruimte lieten voor 

12 Vanaf juli 2020, met de inwerkingtreding van het Bijzondere- machtenbesluit nr. 37 van 24/6/2020 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. 3/7/2020.
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interpretatie. Dit, in combinatie met een gebrek aan opleidingen en/of trainingen om 
met de nieuwe taken om te gaan, leidde tot gevoelens van onzekerheid bij een grote 
groep respondenten: ze voelden zich niet langer een expert in de materie. Dit is gelinkt 
met wat Raaphorst (2019, 21) “interpretation uncertainty” noemt: onzekerheid met 
betrekking tot de standaarden om situaties te evalueren.

Toch toont het onderzoek van Loyens en collega’s (2021) aan dat niet iedereen de 
instructie volledig en/of nauwgezet opvolgde. Redenen hiervoor zijn onder meer de 
interpretatieruimte die volgens sommigen zou bestaan, het niet grondig lezen van 
de instructie (deels omdat de verschillende versies elkaar te snel opvolgden) of een 
leidinggevende hebben die van mening is dat inspecteurs hun appreciatierecht kunnen 
gebruiken.

Veruit het meest belangrijke gevolg van de pandemie is het werken op afstand. Dit 
heeft geleid tot wijzigingen in het contact met directe collega’s, leidinggevenden en 
tot een daling van het aantal (spontane) fysieke controles (bv. in bepaalde sectoren, op 
eigen initiatief). Wat het contact met leidinggevenden betreft, stelt het overgrote deel 
van de respondenten dat het contact tussen sociaal inspecteurs en leidinggevenden 
in de positieve zin veranderd is (bv. duidelijke communicatie over de verwachtingen).

Factoren gelinkt aan de gecontroleerden en de omgang met gecontroleerden

Het werken op afstand heeft ook een impact gehad op de omgang met gecontroleerden. 
Ook hier was er sprake van meer digitaal/telefonisch contact omdat het werken op 
afstand werd aangeraden. Dit wordt door veel sociaal inspecteurs als minder geschikt 
geacht om een volledig beeld te krijgen van de precieze omstandigheden (wat onzeker-
heid kan vergroten en beslissingen kan bemoeilijken). Het face- to- face contact dat 
overbleef, wordt als moeilijker of zwaarder ervaren dan voor de pandemie (bv. wegens 
de vrees op besmetting, de preventiemaatregelen waaraan inspecteurs zich ook moesten 
houden tijdens controles). Wat de houding van gecontroleerden betreft kan geen een-
duidige conclusie getrokken worden: sommige respondenten ervaren gecontroleerden 
als coöperatief, anderen ervaren ze dan weer als moeilijk (agressief, angstig, onzeker, 
gefrustreerd) terwijl nog anderen geen verschil merken. Inspecteurs die een negatievere 
houding merken bij gecontroleerden, hebben daar doorgaans begrip voor.

Algemeen genomen toont het onderzoek van Loyens en collega’s (2021) aan dat som-
mige inspecteurs minder vrijheid ervaren door de crisis, bijvoorbeeld door beperkte 
ruimte voor controles op eigen initiatief in sommige diensten of regio’s en door het 
gebrek aan spontaneïteit tijdens controles, onder meer door de preventiemaatregelen 
waaraan ze zich moeten houden.

 4.1.2 De impact van de crisis op het appreciatierecht

Het onderzoek van Loyens en collega’s (2021) peilde ook specifiek naar de verhouding 
van de nieuwe taken tot het appreciatierecht. Wat dit betreft stelde ongeveer twee derde 
van de respondenten dat sociaal inspecteurs hun appreciatierecht kunnen gebruiken 
bij de handhaving van de preventiemaatregelen. Ook al bestaat er een SIOD- instructie 
(die bv. stelt dat men in bepaalde situaties PJ moet opstellen), verwijzen diverse respon-
denten naar de wettelijke basis van het appreciatierecht, dat volgens hen behouden blijft 
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ongeacht de instructie. Volgens enkelen wordt het appreciatierecht zelfs vaker toegepast 
tijdens controles op de preventiemaatregelen dan tijdens reguliere controles, omdat de 
materie nieuw en relatief onbekend is. Meerdere andere respondenten zijn dan weer 
de mening toegedaan dat het appreciatierecht enkel van toepassing is bij de inschat-
ting van wat in de instructie als ‘manifeste onwil van werkgevers’ wordt genoemd. 
De respondenten die stellen geen appreciatierecht te ervaren bij de controles op de 
preventiemaatregelen, zijn van mening dat de instructie geen eigen interpretatieruimte 
biedt, net omdat het niet hun eigen materie betreft. Eenzelfde realiteit, met name 
nieuwe niet- diensteigen materie, leidt voor de een dus net tot meer appreciatieruimte 
terwijl dit voor de ander tot minder appreciatieruimte leidt.

Sommige respondenten blijken de instructie dus niet te volgen, op zijn minst wat 
betreft de gevolgen inzake inbreuken op de preventiemaatregelen. Het belang van 
het appreciatierecht schuilt volgens sommige respondenten in het feit dat het toelaat 
om rekening te houden met de concrete omstandigheden waarin werkgevers en 
werknemers zich bevinden, bijvoorbeeld financiële moeilijkheden wegens (tijdelijke) 
sluitingen. Anderzijds geven andere respondenten aan dat COVID-19 geen excuus mag 
zijn voor inbreuken (zowel op de sociale wetgeving als op de preventiemaatregelen). En 
hoewel erkend wordt dat men als sociaal inspecteur zoveel als mogelijk moet streven 
naar gelijke behandeling wordt ook gesteld dat uniforme besluitvorming niet evident 
is bij de handhaving van de preventiemaatregelen omdat deze vaak wijzigen en omdat 
vooral controles op telewerk veel ruimte laten voor interpretatie. In zijn geheel worden 
interpretatieverschillen niet als problematisch ervaren, voor zover deze individueel zijn 
en goed beargumenteerd worden. Interpretatieverschillen ten gevolge van regionale 
verschillen of een andere aanpak per dienst worden daarentegen wel als problematisch 
beschouwd.

 4.2 In de praktijk

Eerder werd reeds aangegeven waarom discretionaire ruimte belangrijk is voor sociaal 
inspecteurs (o.a. complexe situaties, menselijk aspect van de controle, onzekerheid). 
Deze kenmerken waren des te meer aanwezig tijdens de pandemie, waardoor men 
zou kunnen stellen dat het appreciatierecht des te belangrijk is tijdens de pandemie. 
De mate waarin dit effectief zo is, wordt hieronder besproken.

Bovendien stellen Loyens en collega’s (2021) dat nieuwe taken kunnen zorgen voor 
een grotere discretionaire ruimte, zeker indien duidelijke instructies en training 
ontbreken (Loyens et al., 2021). Het recent uitgevoerde onderzoek toont aan dat de 
COVID-19-crisis aanleiding heeft gegeven tot nieuwe taken; dat er wel instructies 
aanwezig waren maar dat velen concrete opleidingen hebben gemist. Hoe heeft dit een 
impact gehad op het appreciatierecht? In dit onderdeel tracht de tweede auteur hierop 
een antwoord te formuleren door de eigen persoonlijke ervaringen op het terrein als 
sociaal inspecteur te toetsen aan de hierboven besproken resultaten van het onderzoek 
van Loyens, de boer & Schott (2021).

De COVID-19-crisis had een invloed op de invulling van het appreciatierecht van 
sociaal inspecteurs, hetgeen merkbaar was op diverse vlakken – denk opnieuw aan de 
keuze van de targets, het benutten van de nieuwe bevoegdheden alsook de keuze van 
de (opgelegde) afhandelingsmodaliteiten.
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Wat betreft de keuze van de targets dienden verschillende scenario’s zich aan. Zo 
gebeurden effectief controles op basis van zogenaamde ‘listings’ verkregen via data-
mining, wat zonder twijfel zorgde voor een inperking van de discretionaire ruimte. 
Echter hoeft deze inperking (gezien de uitzonderlijke crisis) niet als danig negatief 
te worden gezien. De zogenaamde listings zorgden er namelijk ook voor dat sociale 
inspectiediensten gerichter werkgevers konden bezoeken. Daarenboven moet worden 
opgemerkt dat de lijsten verkregen via datamining eveneens nog ruimte toelieten 
voor eigen selectie en keuze. Op basis van consultaties in de beschikbare databanken 
werd vaak ook voorafgaandelijk gefilterd door sociaal inspecteurs. Aangezien geregeld 
bleek dat bijvoorbeeld de adressen van te controleren vestigingseenheden niet meer 
klopten met de realiteit kon door het voorafgaandelijk consulteren van databanken 
in combinatie met de info beschikbaar op het wereldwijde web een veel efficiëntere 
selectie van targets plaatsvinden. Daarnaast bleef ook het scenario van de volledige 
vrije keuze van targets wel degelijk bestaan. Alhoewel hierbij dan dient te worden 
opgemerkt dat het altijd een evenwicht zoeken was tussen het kunnen bolwerken van 
opgelegde COVID-19-opdrachten (met bijhorende rapporteringsdruk), vrij te kiezen 
COVID-19-targets, alsook de behandeling van blijvende core- business- opdrachten (met 
bijhorende behandelingstermijnen).

De vaststelling die Loyens en collega’s (2021) maakten omtrent het verkrijgen van de 
nieuwe bevoegdheden, was zonder twijfel merkbaar in de praktijk. Zo werd geregeld een 
eigen interpretatie gegeven aan de nieuwe bevoegdheden door het gebrek aan ervaring 
en eenduidigheid. Plots werd verwacht dat onder andere sociaal inspecteurs van de 
RSZ, specialisten inzake DmfA- aangiften13, Dimona, etc., of sociaal inspecteurs van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), specialisten inzake werkloosheid, sanitaire 
maatregelen gingen beoordelen. Er behoeft niet meer uitleg om duidelijk te maken 
dat de nieuwe bevoegdheden in oorsprong mijlenver afstonden van de corebusiness 
en bijhorende specialiteiten van bepaalde sociaal inspecteurs, hetgeen inschatten 
van situaties er dan ook niet evident op maakte. Om toch ietwat deze onzekerheid te 
counteren en gemaakte inschattingen te kunnen aftoetsen, werd in de praktijk geregeld 
overleg gepleegd met eigen leidinggevenden en leidinggevenden van Toezicht Welzijn 
op het Werk (TWW). Door de gebrekkige kennis en daaruit vloeiende onzekerheid 
waren de meeste sociaal inspecteurs ook eerder terughoudend om bij controles op 
de preventiemaatregelen onmiddellijk een ‘harde stempel’ te drukken. Vaak heerste 
het gevoel dat de nieuwste taak van de sociaal inspecteurs er vooral uit bestond om 
ervoor te zorgen dat grote risico’s inzake de verspreiding van het COVID-19-virus op de 
werkvloer werden ingeperkt, waardoor ook hier de discretionaire ruimte benut werd. 
Vooral het voeren van discussies of (kleine) werkgevers al dan niet een correct uitgestip-
peld beleid (advies door de dienst Preventie en Bescherming op het Werk) konden 
voorleggen (en effectief hanteerden), bleek minder evident waarbij een terugkoppeling 
naar of doorsturen naar TWW vaak was aangewezen. Alhoewel eveneens hier een 
kanttekening aan de orde is. Ook voor sociaal inspecteurs van TWW waren het gros 
van de te controleren maatregelen nieuw en zelfs onduidelijk. Concrete praktische 
vragen sloegen hen geregeld om de oren: Hoe kan gezamenlijk woon- werkverkeer 
georganiseerd worden? Volstaat het om plexischermen te installeren in voertuigen 
wanneer social distancing niet kan gegarandeerd worden? Is desinfecterende gel 
voldoende bij gebrek aan stromend water op de werf? En ga zo maar door. De situaties 

13 Déclaration multifonctionelle – multifunctionele aangifte
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in de praktijk waren gigantisch uiteenlopend, pasklare antwoorden voorhanden hebben 
voor elke situatie was voor eender welke actor van het sociaal inspectielandschap een 
onmogelijke opdracht.

Het uitoefenen van deze nieuwe bevoegdheden werd door sociaal inspecteurs vooral 
gekaderd in een door de politiek gevraagd aanwezigheidsbeleid op het terrein waarbij 
sociaal inspecteurs als eerste (ver)kenners van de werkvloer optraden. De pakkans 
diende vergroot te worden om zo tot een maximale gedragsverandering te komen.

De uitzonderlijke COVID-19-crisis zorgde slechts voor een zeer beperkt gevoel van 
inperking van de appreciatiebevoegdheid. De nood aan instructies was – gezien de 
nieuwe bevoegdheden – groter, dan de nood aan discretionaire ruimte. Er was behoefte 
aan duidelijkheid, hetgeen zelfs met instructies vaak ontbrak. De SIOD- instructie 
die stelde dat in bepaalde gevallen proces- verbaal diende opgemaakt te worden, werd 
niet door iedere sociale inspectiedienst en sociaal inspecteur rigoureus gevolgd. De 
mogelijkheid en noodzakelijkheid om een situatie naar eigen inschatting te beoordelen 
bleef bestaan en werd in de praktijk ook benut. Veelal werd dergelijke beslissing 
voorafgegaan door overleg met de leidinggevende of terugkoppeling met TWW.

De resultaten besproken in het onderzoek van Loyens en collega’s (2021) zijn met andere 
woorden een correcte weergave van het gevoel dat leefde bij sociale inspectiediensten 
tijdens de COVID-19-crisis. Er waren verschillende periodes van zeer uiteenlopende 
opdrachten (nazicht redenen uitstel van betaling van RSZ- bijdragen, toezicht op 
de quarantaineregels, controles telewerk, …), vaak wijzigende maatregelen, weinig 
knowhow in de nieuwe materie, etc. Alhoewel er ontzettend veel flexibiliteit en inspan-
ningen van sociaal inspecteurs werd gevraagd en dit ook de nodige verzuchtingen 
met zich meebracht, heerste daartegenover ook het begrip en besef dat een dergelijke 
uitzonderlijke situatie waarin het land zich bevond ook vroeg om uitzonderlijke nieuwe 
opdrachten, bevoegdheden en daaruit vloeiende instructies.

Het recent onderzoek van Loyens en collega’s (2021) stelde dat het contact tussen 
sociaal inspecteurs en leidinggevende in de positieve zin veranderd is. In de praktijk 
waren sociaal inspecteurs en hun leidinggevenden echt op elkaar aangewezen. De 
sociaal inspecteurs betraden het terrein en werden zoveel als mogelijk ondersteund bij 
de uitoefening van deze nieuwe bevoegdheden door de leidinggevenden. Afhankelijk 
van de interne organisatie van inspectiediensten namen ook leidinggevenden een 
coördinatierol op, denk hierbij aan voorafgaandelijke verrijking, samenstelling van 
teams en overleg met TWW teneinde hun team van sociaal inspecteurs niet volledig 
‘ongewapend’ het veld in te sturen en tegemoet te komen aan de onzekerheden die 
werden geuit. Het spreekt voor zich dat deze ervaring uiterst persoons- en organisa-
tieafhankelijk was.

Samen met de toewijzing van nieuwe opdrachten en bevoegdheden aan sociale inspec-
tiediensten en hun inspecteurs werden ook bijkomende te vervullen administratieve 
verplichtingen opgelegd. Denk hierbij aan de snelle rapportering inzake resultaten die 
diende te gebeuren ten aanzien van de eigen organisatie of ten aanzien van de SIOD. 
Dergelijke verwachtingen zorgden voor sociaal inspecteurs, zoals eveneens omschreven 
in het onderzoek van Loyens en collega’s (2021), het gevoel te werken binnen een ware 
prestatiecultuur. Er was bij sociaal inspecteurs het besef dat deze rapporteringsdruk 
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voornamelijk uit politieke hoek kwam, desalniettemin mag de prestatiedruk die door 
sociaal inspecteurs werd ervaren tijdens deze crisis (en zelfs in de nasleep ervan) 
allesbehalve onderschat worden.

Zoals reeds omschreven gingen de controles op de preventiemaatregelen gepaard 
met heel wat onderrichtingen vanuit de eigen organisatie en vanuit de SIOD, hetgeen 
ontegensprekelijk een inperking van de discretionaire ruimte inhield. Opvallend 
hierbij is dat zelfs de geschreven instructie gold dat in bepaalde omstandigheden 
diende overgegaan te worden tot het opstellen van een proces- verbaal. Een dergelijke 
beperkende instructie was in het sociaal inspectielandschap behoorlijk ongezien en 
toch kan vanuit de praktijk (net als geconstateerd in het onderzoek van Loyens en 
collega’s (2021)) gesteld worden dat dit een onderrichting betrof waar ruimte voor 
interpretatie mogelijk was. Tegenover deze inperking met betrekking tot de nieuwe 
taken in het kader van de COVID-19-crisis stond een ongewijzigde discretionaire ruimte 
met betrekking tot de behandeling van de kerntaken door de sociaal inspecteurs. Als 
experts binnen hun eigen materie konden ze namelijk blijvend terugvallen op de 
opgebouwde ervaring.

Onderrichtingen beperken in theorie de discretionaire ruimte (Boels, 2015). Maar er 
zijn drie factoren die verklaren waarom administratieve onderrichtingen niet altijd 
worden gevolgd, namelijk gebrek aan kennis van de onderrichtingen, ambiguïteit van 
het statuut van de onderrichtingen (in welke mate is men verplicht om de onderrich-
tingen te volgen?) en onvoldoende erkenning van de legitimiteit van de administratieve 
onderrichtingen (Loyens, 2013b). 

Er werd in zowel het theoretisch als praktisch luik van deze bijdrage reeds meermaals 
verwezen naar de vaak veranderende maatregelen en bijgevolg eveneens snel verande-
rende opdrachten en instructies. Het gebrek aan kennis van de onderrichtingen kan 
dan ook grotendeels toegewezen worden aan de ontbrekende tijd om zich bepaalde 
onderrichtingen grondig eigen te maken. Een nieuwe onderrichting was vaak nog maar 
doorgenomen of er kwam alweer een wijziging op het pad van sociaal inspecteurs, 
hetgeen een grondige kennis van de instructies bemoeilijkte.

Aan de verplichting om onderrichtingen te volgen werd in se niet getornd; “a social 
inspector has got to do what a social inspector has got to do”. Echter kennen sociaal 
inspecteurs – vergeleken met bijvoorbeeld de reguliere politiediensten – gezien hun 
(interne) organisatie, cultuur en appreciatiebevoegdheid bepaald door het Sociaal 
Strafwetboek een behoorlijk grote vrijheid op diverse vlakken. Hierdoor is het voor een 
sociaal inspecteur quasi een evidentie om binnen die verplichting om onderrichtingen 
te volgen alsnog een bepaalde bewegingsmarge aan zichzelf toe te kennen.

De erkenning van de legitimiteit van de administratieve onderrichtingen was in de 
praktijk wel aanwezig, alhoewel er tevens heel wat kritische bedenkingen – ingegeven 
door persoonlijke visies van sociaal inspecteurs – werden gemaakt, wat opnieuw met 
zich meebracht dat sociaal inspecteurs zich de mogelijkheid toe- eigenden om een 
eigen invulling te geven aan de administratieve onderrichtingen.

Twee van de drie factoren die verklaren waarom administratieve onderrichtingen niet 
altijd worden gevolgd, waren aanwezig tijdens de COVID-19-crisis en verklaren dan ook 
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mede waarom de gecommuniceerde onderrichtingen niet tot een volledige inperking 
van de discretionaire ruimte in deze uitzonderlijke periode heeft gezorgd.

 5. Conclusie

Deze bijdrage richtte zich op de vraag in welke mate de COVID-19-crisis een impact 
heeft gehad op de discretionaire ruimte van sociaal inspecteurs. Algemeen genomen 
kunnen we stellen dat de COVID-19-crisis weinig impact heeft gehad op het apprecia-
tierecht bij de uitvoering van de kerntaken. De pandemie heeft geleid tot nieuwe taken 
en bevoegdheden, met name de handhaving van de COVID-19-preventie en -steun-
maatregelen14, die heel wat onzekerheden met zich meebrachten. Om de uitoefening 
van de nieuwe taken te omkaderen werden nieuwe maatregelen in het leven geroepen 
zoals instructies en listings om targets te kiezen. Hoewel dit maatregelen zijn die 
theoretisch gezien het appreciatierecht inperken, zien we in de praktijk dat de meeste 
sociaal inspecteurs nog steeds het gevoel hadden discretionaire ruimte te beschikken. 
Ten eerste werd het appreciatierecht als noodzakelijk beschouwd, net omwille van de 
onzekerheden, het gevoel geen expert meer te zijn in de materie en de interpretatie 
omtrent nieuwe verantwoordelijkheden (inperking verspreiding grootste risico’s en 
daarom de noodzaak om gepaste maatregelen te nemen). Een belangrijke kanttekening 
hierbij is dat veel sociaal inspecteurs wel ten rade gingen bij leidinggevenden of collega’s 
van TWW (die meer als expert ter zake werden beschouwd) vooraleer beslissingen te 
nemen15. Ten tweede zien we dat de instructies niet door iedereen voldoende gekend 
waren, hoofdzakelijk omwille van het feit dat de inhoud ervan onder invloed van snel 
veranderende politieke beslissingen bij momenten snel wijzigde. Hierdoor was er soms 
onvoldoende tijd om zich de instructie voldoende eigen te maken. Ten derde kan ook 
verwezen worden naar de ambiguïteit van het statuut van de instructies. Door veel 
sociaal inspecteurs wordt verwezen naar de wettelijke basis van het appreciatierecht 
en/of wordt er gesteld dat de instructies voldoende interpretatieruimte laten. Wat de 
maatregelen zoals listings betreft, zien we dat deze ook nog ruimte lieten voor eigen 
keuze.

Algemeen genomen kunnen we dus stellen dat de COVID-19-crisis in de praktijk niet 
heeft geleid tot een significante inperking van het appreciatierecht. Er zijn bijkomende 
maatregelen (bv. richtlijnen) genomen om de nieuwe taken te omkaderen en te sturen, 
maar in de praktijk hebben die het appreciatierecht over het algemeen niet ingeperkt. 
Wel ziet men dat men terugvalt op advies van leidinggevenden en collega’s, en de 
nood aan gedegen opleiding wordt benadrukt. Voor nieuwe taken lijkt een algemeen 
kader, voldoende ondersteuning onder de vorm van opleiding, duidelijke instructies 
en advies dus noodzakelijk. Maar het appreciatierecht – vooral op het vlak van beslis-
singen die genomen worden tijdens controles – blijkt voor een sociaal inspecteur nog 
steeds bijzonder belangrijk te zijn om zijn taken en verantwoordelijkheden gedegen 
uit te voeren.

14 De COVID-19-steunmaatregelen werden niet door alle sociale inspectiediensten gehandhaafd. 
15 Dit toont het belang aan van gedegen opleidingen voor nieuwe taken. 
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