
Werk eerlijk, niet in ’t zwart
Verdien je rechten van bij de start 

WANNEER WERK JE EERLIJK?
Wanneer je betaald wordt voor werkzaamheden, moet dit aan de overheid worden 
gemeld. Hierdoor heb je tal van rechten en voordelen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EERLIJK WERK?

Betere bescherming en correcte betaling

verzekerd tegen arbeidsongevallen, minimumloon, betaling overuren,  
vakantiegeld, …

Recht op bijkomende vergoedingen en toelagen (indien van toepassing)

weekendwerk, nachtwerk

Ervaring op je cv

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Betere bescherming arbeidsvoorwaarden

pauzes, uurrooster

Rechten opbouwen 

jeugdvakantie, uitkeringen (werkloosheid, pensioen, …)

Impact op de maatschappij

solidair bijdragen aan de financiering van de sociale zekerheid

Verantwoordelijke uitgever: Geert De Poorter, E. Blerotstraat 1, 1070 Brussel



WIE DOET WAT? 

WAT ALS JE WERKGEVER DE REGELS 
NIET VOLGT?
Neem contact op met de Arbeidsinspectie - 
Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de 
FOD Werkgelegenheid of met andere sociale- 
inspectiediensten.

WAAR KAN IK SOCIALE FRAUDE 
MELDEN?
Meldpunt voor een eerlijke concurrentie

https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be

RSVZ (Rijksinstituut  
voor de Sociale Verzekeringen  

der Zelfstandigen) 

beschermt de sociale  
zekerheid van zelfstandige 

ondernemers.

RVA (Rijksdienst voor  
Arbeidsvoorziening ) 

waakt o.a. over het recht  
op werkloosheidsuitkeringen  

en loopbaanonderbreking  
in België.

RSZ (Rijksdienst voor  
Sociale Zekerheid) 

int de sociale bijdragen  
en financiert het stelsel 

van sociale zekerheid voor 
werknemers in België.

RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte-  
en invaliditeitsverzekering ) 

voorziet een ziekte- en 
invaliditeitsuitkering en  

vergoedt medische kosten 
(via de ziekenfondsen).

Arbeidsinspectie en  
andere sociale-inspectiediensten 
voeren controles uit in bedrijven 

en op arbeidsplaatsen. Ze houden 
toezicht op de naleving van de  

sociale wetgeving en op het  
welzijn op het werk. 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

SOCIALE INLICHTINGEN- EN OPSPORINGSDIENST

WANNEER BEN JE IN ORDE? 
Als werknemer:

als je werkgever je indiensttreding elektronisch heeft gemeld bij de RSZ 
(via de “Dimona-aangifte”). Ook heel wat andere overheidsorganisaties 
worden op die manier snel op de hoogte gebracht van jouw job.

als je een arbeidsovereenkomst hebt. Bij sommige jobs, zoals studenten-
jobs en deeltijdse jobs, moet de overeenkomst schriftelijk zijn. Eén exem-
plaar is voor jou!

Als zelfstandige: 

als je aangesloten bent bij een socialeverzekeringsfonds.

HOE WEET JE OF JE IN ORDE BENT? 

ga na of je een loonfiche ontvangt.
lees je arbeidsovereenkomst.

MEER INFO?
 over arbeidsregelgeving, arbeidsovereen-

komsten en minimumlonen: op de website 
https://werk.belgie.be

Een concrete vraag? Contactcenter van de  
Arbeidsinspectie - Toezicht op de Sociale  
Wetten (TSW) - 02 235 55 55 of info.tsw@
werk.belgie.be

 over sociale verplichtingen: op de website 
https://socialsecurity.be

Een concrete vraag? Contactcenter van de 
sociale zekerheid - 02 545 50 70


