
  Inspecteur ≠ boeman

De inspecteurs houden geen sociale 
controles om je het leven zuur te maken. 
Integendeel. Wanneer er tijdens deze controles 
onregelmatigheden de kop opsteken, zullen de 
inspecteurs je probleemoplossend coachen. Wat 
deed je fout, waarop moet je letten, wat doe je 
beter anders?

Maar sociale controles zijn natuurlijk ook 
geen individuele coachsessies, manifeste 
inbreuken worden uiteraard geverbaliseerd. 
Net als opeenvolgende negatieve resultaten of 
wederkerende overtredingen.

Deze controles en de begeleidende rol van 
de inspecteurs moeten ervoor zorgen dat de 
levensvatbaarheid van de verschillende sectoren 
van de arbeidsmarkt, die een belangrijke 
economische en maatschappelijke rol hebben, 
absoluut verzekerd blijft. 

  Vragen – Contact 

Voor vragen over sociale controles:
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
Ernest Blerotstraat 1
1070 BRUSSEL
Tel.:  02/233 47 87
Fax.: 02/233 52 73
Website: www.siod.belgie.be
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  Waarom flitscontroles?

In fraudegevoelige sectoren hebben sociale 
flitscontroles hun nut reeds bewezen. Controles 
op grote schaal blijven het beste middel om 
werkgevers bewust te maken zich aan de regels 
te houden; de gecontroleerde werkgevers worden 
met hun neus op de feiten gedrukt, de niet-
gecontroleerde werkgevers beseffen dat zij de 
volgende keer aan de beurt kunnen zijn.

Er zullen regelmatig aangekondigde controles 
worden uitgevoerd. Deze flitscontroles worden 
steeds tijdig aangekondigd op de website van 
de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(SIOD), www.siod.belgie.be. Hierdoor heb je als 
ondernemer nog tijd om de nodige zaken te 
regelen. Naast deze aangekondigde flitscontroles 
zullen er uiteraard onaangekondigde controles 
blijven bestaan.

Sociale flitscontroles zijn dus geen doel op zich 
maar wel een middel in de strijd tegen sociale 
fraude om zo de malafide werkgevers aan te 
pakken en te evolueren naar een 100% witte 
arbeidsmarkt.

  Wat houdt een sociale flitscontrole in?

Bij een sociale flitscontrole krijgt een werkgever op 
éénzelfde moment verschillende inspectiediensten 
over de vloer. Inspecteurs van verschillende 
instellingen (RSZ, FOD WASO, RVA...) identificeren 
zich en gaan dan over tot de controle van de 
aspecten waarvoor ze bevoegd zijn.

Tijdens de controles waken de sociaal inspecteurs 
erover de goede werking van de onderneming niet 
te verstoren. Ze behandelen hun gesprekspartners 
correct.

De werkgever en de aanwezige werknemers stellen 
zich constructief op en verstrekken de gevraagde 
inlichtingen, zonder de controle te hinderen.

   Hoe een sociale controle zonder 
kleerscheuren doorkomen?

Wanneer je als ondernemer sociaal inspecteurs 
over de vloer krijgt, heb je natuurlijk het liefst dat 
deze snel weer buiten zijn. En best ook zonder 
een negatief rapport...

Maar hoe krijg je dit voor mekaar? Door volledig 
in orde te zijn met je administratie. Dit klinkt 
simpel, in de praktijk blijkt dit niet steeds het 
geval te zijn. Daarom wordt er gestreefd naar een 
systeem van zelfcontrole door de ondernemer. 
Bedrijven gaan dan bij zichzelf na of ze wel 
volledig in orde zijn met de regelgeving. 

Om je hierbij te helpen, zal de SIOD binnenkort 
op zijn website een checklist aanbieden met 
een overzicht van de punten waarop controles 
uitgevoerd worden. Zo kan je zelf nagaan of je 
voor al deze punten in orde bent. 

En die ene vergetelheid kan je dan nog in orde 
brengen. 

Wil je zelf de checklist overlopen? Je vindt hem 
binnenkort op de website van de SIOD,  
www.siod.belgie.be.

Sociale flitscontroles

De verschillende sectoren van onze arbeidsmarkt 
hebben elk een belangrijke economische en 
maatschappelijke rol in onze samenleving. 

Deze sectoren zorgen samen voor veel 
werkgelegenheid maar hebben elk afzonderlijk 
ook af te rekenen met een aantal uitdagingen; 
buitenlandse concurrentie, de vele regels, 
personeelsverloop...

Deze uitdagingen resulteren bij verscheidene 
bedrijven in het omzeilen van deze regels en soms 
zelfs tot zwartwerk en sociale fraude.

Sociale fraude tast het draagvlak aan van onze 
sociale zekerheid en belemmert de goede werking 
van de arbeidsmarkt. Daarom moet ze kordaat en 
efficiënt worden aangepakt. 

De strijd tegen zwartwerk en sociale fraude moet, 
zoals de voorbije jaren, worden voortgezet, maar 
mag niet beperkt blijven tot een repressieve 
aanpak. Bedrijven informeren en sensibiliseren 
blijft een belangrijk aspect bij sociale controles.


