
 

 

 

Sociaal inspecteur (m/v/x) voor de Algemene Directie 
Toezicht op de Sociale Wetten 
 

Jobinhoud 

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) zoekt 4 inspecteurs voor het versterken 
van het inspectiekorps in provincie Antwerpen en provincie Vlaams-Brabant. 

• Je voert al of niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in bedrijven en op bouwplaatsen die 
in je ambtsgebied gevestigd zijn en je gaat na of de regelgeving op de volgende domeinen 
correct wordt toegepast: 

o Het bijhouden van de sociale documenten; 
o Het respecteren van de Dimona en Limosa aangiftes; 
o De arbeidsreglementering in de vervoersector; 
o De bescherming van het loon; 
o Nachtarbeid, zondagsarbeid, arbeidsduur, deeltijds werk, feestdagen; 
o Het arbeidsreglement; 
o De toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten; 
o De strijd tegen de sociale fraude en het zwartwerk in het kader van de 

arrondissementscellen; 
o De strijd tegen sociale dumping in de vervoersector en bij buitenlandse 

ondernemingen; 
o Mensenhandel en samenwerking met andere inspectiediensten en de federale politie. 

• Inspectiebezoeken zijn ofwel proactief, op initiatief van de inspecteur of de dienst, ofwel 
reactief, in het kader van een onderzoek dat is geopend, bijvoorbeeld ten gevolge van een 
klacht of op vraag van een andere instelling (RSZ, RVA, Arbeidsauditoraat enz.). 

• Je komt in contact met werkgevers en werknemers (zowel Belgische als buitenlandse), 
vakorganisaties, gerechtelijke instanties, advocaten en andere inspectiediensten. 

• In functie van de ernst van de vastgestelde overtredingen, geef je waarschuwingen, leg je een 
termijn vast waarbinnen de situatie kan worden geregulariseerd of stel je een proces-verbaal 
van inbreuk op, dat wordt overgemaakt aan de magistratuur met het oog op gerechtelijke 
vervolging. 

• Je onderzoekt gegevens en analyseert dossiers die complex kunnen zijn of die een gevoelig 
karakter hebben, vaak met een direct verband met de actualiteit, en je stelt 
onderzoeksverslagen op. 

• Je geeft mondelinge en schriftelijke adviezen en informatie aan werkgevers en/of 
werknemers over hun rechten en verplichtingen en u hebt bij bepaalde geschillen een 
verzoeningsopdracht. 

• Je houdt toezicht op de naleving door de werkgever van bepaalde verplichtingen van de 
werkgever tegenover de staat. In samenwerking met de andere sociale inspectiediensten moet 
je de sociale fraude bestrijden, vaak op een repressieve manier. 

• Je werkt voortdurend je kennis van de wetgeving bij. Met dit doel worden er bijkomende en 
permanente opleidingen aangeboden. 



Bijzonderheden aan de functie 

• De uitoefening van deze functie veronderstelt dat je je autonoom naar de bedrijven verplaatst 
om de inspecties uit te voeren. Specifiek aan de functie is de flexibiliteit inzake werkuren. Je 
maakt zelf je planning op, maar het gebeurt af en toe dat je ’s avonds, 's nachts of in het 
weekend controles dient uit te voeren. 

• Je bezoekt het directiekantoor in hoofdzaak voor teamvergaderingen, voor overleg met je 
directiehoofd, om samen te werken met je collega’s aan gemeenschappelijke dossiers of om 
informatie te verschaffen aan werkgevers of werknemers die zich aandienen op het kantoor 
of die contact opnemen per telefoon. 

 
Bijzonderheden voor de netwerkinspecteur (posted workers) 
 
Als netwerkinspecteur heb je vooral te maken met: 

• De problematiek van de buitenlandse ondernemingen die een werk uitvoeren op het 
Belgische grondgebied; 

• De strijd tegen sociale fraude (in samenwerking met de verschillende inspectiediensten); 

• Eventueel andere domeinen die worden voorgesteld door de directie in functie van de 
maatschappelijke evolutie (onderzoeken met nationale ondersteuning). 

 

Deze materies maken eveneens deel uit van het dagelijkse werk op het terrein. 

 

Bijzonderheden voor de inspecteur vervoer 

De Directie Vervoer is niet enkel bevoegd voor de wetgeving over het vervoer, maar ook voor alle 

andere materies die haar door de wet worden toegewezen. 

De opdracht van de Directie Vervoer situeert zich op twee niveaus: 

1. Ondersteuning, logistiek en opleiding 
o Deelname aan onderzoeken die worden gevoerd door de provinciale vervoerscellen; 
o Technische ondersteuning van directies bij het behandelen van moeilijke en complexe 

dossiers. 
2. Preventieve acties 

o Uitvoeren van eigen onderzoeken; 
o Uitvoeren van opzoekingen in complexe dossiers en meewerken aan onderzoeken op 

grote schaal. 
 

Meer info over de jobinhoud? 

Luk SOMERS – Adviseur-generaal AD TSW 

AD TSW – Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten 

Tel.: 0479 79 20 41 

E-mail: Luk.SOMERS@werk.belgie.be 

 

 

 

 

mailto:Luk.SOMERS@werk.belgie.be


Aanbod en vergoedingen 

 

De vacature is een betrekking van niveau B. 

 

Premies 

 

Deze bedragen zijn vergoedingen en dus niet onderworpen aan persoonlijke sociale bijdragen, noch 

aan belastingen. Waarschijnlijk worden de vergoedingen in de toekomst aangepast. 

• Forfaitaire bureauvergoeding van 129,46 EUR netto per maand (de inspecteur moet thuis een 
bureau inrichten). 

• Forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone van 40 EUR netto per 
maand. 

• Forfaitaire dagvergoeding van 278,56 EUR netto per maand (tussenkomst in de kosten voor 
een maaltijd). 

• Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met een eigen voertuig (binnen een 
gelimiteerd kilometercontingent). 

 

Voordelen eigen aan de functie 

• Een laptop en een smartphone. 
• Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest). 
• Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt. 
• Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of ’s 

nachts. 
 

Bijzonderheden eigen aan de functie 

Je administratieve standplaats hangt af van de plaats waar je werkt. Je komt op het directiekantoor 

voor dienstvergaderingen, teamvergaderingen, overleg met de directeur, besprekingen met je 

collega's, het verzenden van brieven of rapporten, permanenties, … 

 

 

Werkgever 

Er zijn 4 vacante plaatsen bij onderstaande externe directies voor de Algemene Directie Toezicht op 
de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 
(Hoofdbestuur Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel): 
 

• Directie Posted Workers - Provincie Antwerpen (netwerk) 

• Directie Vervoer - Provincie Antwerpen 

• Directie Posted Workers - Provincie Vlaams-Brabant (netwerk) 

• Directie Vervoer - Provincie Vlaams-Brabant 
 
Je wordt toegewezen aan een van deze directies in Antwerpen of Vlaams-Brabant op basis van je 
rangschikking in de laureatenlijst, je interesse en geografische voorkeuren.  
 
De Algemene Directie van het Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW) heeft als algemene opdracht 
de naleving te verzekeren van de regelgeving op vlak van arbeid, de arbeidsreglementering en de 
collectieve arbeidsovereenkomsten door een informatieve, adviserende, preventieve en repressieve 
rol te spelen.  
 

https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-de-sociale-wetten
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-de-sociale-wetten
https://werk.belgie.be/nl
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/toegang-tot-de-diensten/toegangsplan-tot-de-fod


Het merendeel van de directies heeft als opdracht toe te kijken op de naleving van de reglementering 
met betrekking tot de bescherming van de werknemers. Sommige werken meer specifiek in de sector 
van het vervoer of leggen zich toe op de opsporing van sociale fraude of de strijd tegen de sociale 
dumping, vooral grensoverschrijdend. De sociaal inspecteur maakt deel uit van een team inspecteurs 
en administratieve ambtenaren die worden geleid door een sociaal inspecteur directiehoofd. 
 
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de groei van de werkgelegenheid 
en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, Europese en 
internationale context.  
 
Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 
arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig 
voor de sociaal-economische vooruitgang.  
 
Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 
juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij 
collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, 
toezicht en sanctie. 
 
Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 
toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 
‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 
 
In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 
solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 
 

Selectieprocedure  

Meer info over de selectieprocedure? 

Paulien STEVENS – Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20219. 
 

mailto:hr@werk.belgie.be
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20219

