
Ontwerp van Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de 

Algemene Directie Toezicht op de Sociale wetten van de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg- en de 

sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de 
Duitstalige Gemeenschap- en de Sociale Inlichtingen -en 

Opsporingsdienst. 

 
 
 

Tussen  

1. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Algemene Directie 
Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten, met zetel 
gevestigd te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, vertegenwoordigd door de heer Geert De Poorter, 
Voorzitter van het Directiecomité, de heer Paul Tousseyn, Directeur-generaal, de heer Damien 
Delatour, Directeur-generaal;  

2. de sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap, met name: 

i. Het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Vlaamse Sociale Inspectie, met zetel 
gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 35, vertegenwoordigd door de heer Dirk 
Vanderpoorten, secretaris-generaal, en de heer Vincent Vandenameele, afdelingshoofd; 

ii. Het Departement van de economische en sociale inspectie van de Waalse Overheidsdienst, 
gevestigd te 5100 Namen, Avenue Gouverneur Bovesse, 103-106, vertegenwoordigd door 
mevrouw Isabelle Quoilin, Directrice-generaal en de heer Laurent Antoine, inspecteur-
generaal; 

iii. Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 
Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie, met zetel gevestigd te 1035 Brussel, Sint-
Lazarusplein 2, vertegenwoordigd door de heer Peter Michiels, directeur-generaal; 

iv. De inspectiedienst van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, met zetel gevestigd te 
4700 Eupen, Gospertstraße 1, vertegenwoordigd door de heer Norbert Heukemes, secretaris-
generaal, en de heer Norbert Schommers, departementshoofd Werkgelegenheid; 

3. de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst, met zetel gevestigd te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 
1, vertegenwoordigd door de heer Bart Stalpaert, Directeur, hierna “SIOD”. 

Met als wettelijk bevoegdheidskader : 

Voor de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Algemene Directie Toezicht op 
de Sociale Wetten: 

- Het Sociaal Strafwetboek;  
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Voor de sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap: 

- Artikel 6, § 1, IX van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 
- Vlaams Gewest: Het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht; 
- Waalse Gewest; Het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle van de wetgevingen 

en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het 
wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk 
in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen; 

- Brussels Hoofdstedelijk gewest: Ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de 
reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk 
in geval van inbreuk op deze reglementeringen; 

- Duitstalige Gemeenschap: Het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op 
de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid. 

 

Voor SIOD: 

- Het Sociaal Strafwetboek en meer specifiek: 
o het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en 

de gewesten betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en 
sociale fraude; 

o de nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten 
inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude 

o het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen 
waaronder de regio's die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en 
andere relevante actoren; 

o het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de 
personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen; 

Wordt overeengekomen wat volgt. 

Artikel 1 – Scope 

Dit protocol beoogt de volgende domeinen: 

– het welzijn op het werk van werknemers in de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, IX van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

– Het bevorderen van de samenwerking tussen de inspectiediensten.  

 

Artikel 2 – Doel van het protocol 

Dit protocol beoogt een versterking van de samenwerking tussen de Algemene Directie Toezicht op 
het Welzijn op het Werk, de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de sociale 
inspectiediensten van de gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap.  
 
De partijen engageren zich tot een samenwerking op vlak van: 
 

1) het uitwisselen van informatie; 
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2) het verlenen van wederzijdse ondersteuning bij inspecties; 

3) de organisatie van informatiemomenten;  

4) het organiseren van een aanspreekpunt (SPOC). 

 

Artikel 3 – Uitwisselen van informatie en confidentialiteit 

De partijen kunnen alle nuttige informatie uitwisselen in het kader van de voorbereiding of de 
uitvoering van inspectie- en controleopdrachten. 

Dit gebeurt in overeenstemming het wettelijk bevoegdheidskader van iedere partij. 

De partijen engageren zich ook elkaar maximaal te informeren bij mogelijke vaststellingen met 
betrekking tot eenieders bevoegdheid. 

Alle informatie, in welke vorm dan ook, die in uitvoering van deze overeenkomst wordt verstrekt, heeft 
een vertrouwelijk karakter of is voor beperkte verspreiding vatbaar, en valt onder de 
geheimhoudingsplicht. 

De informatie mag door de partijen slechts voor andere doeleinden worden gebruikt na schriftelijke 
toestemming binnen de afgesproken grenzen en voorwaarden. De betrokken partij die deze informatie 
heeft verstrekt wordt van dit gebruik in kennis gesteld. 

Bij het meedelen tussen partijen, en het achteraf bewaren, verwerken en verspreiden van 
persoonsgegevens wordt de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens nageleefd 
(GDPR). 

 

Artikel 4 – Verlenen van wederzijdse ondersteuning bij inspecties  

De partijen kunnen elkaar ondersteuning verlenen in het kader van de inspectie- en 
controleopdrachten. 

De partijen kunnen elkaar tevens ondersteuning verlenen bij het opstellen van instrumenten (onder 
meer procedures,…) . Deze instrumenten kunnen zijn: 

 de vaststelling van punten die kritisch zijn in ieders bevoegdheidsdomein en die kunnen 
nagekeken worden tijdens controles in een ander bevoegdheidsdomein; 

 de uitwisseling van inlichtingen en gegevens noodzakelijk voor de opsporing van de 
fraudegevallen die verband houden met het wettelijk bevoegdheidskader van de partijen, en 
dit binnen de contouren en regels opgelegd door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 2016/679; 

 Inspectiecampagnes. 

Deze instrumenten zijn ter ondersteuning van de inspecteurs.  De toepassing ervan kan niet door een 
andere partij worden opgelegd, noch kunnen de inspecteurs hieruit extra bevoegdheden putten.  

De SIOD kan hier optreden als facilitator vanuit haar opdracht.  
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Artikel 5 – Organisatie van informatiemomenten  

In het kader van de bepalingen onder artikel 4 kunnen de partijen gezamenlijk informatiemomenten 
voorzien en organiseren over: 

- de wetgeving inzake de inspectie- en controlebevoegdheden, en tevens de wijzigingen 
waarvan zij op de hoogte zijn; 

- de inspectiemethodologie en opvolging van de onderzoeken; 
- bijzondere fenomenen, tendensen en aandachtspunten in het kader van de toepassing en het 

toezicht op de betrokken wetgeving. 

De partijen kunnen ter voorbereiding en uitvoering van deze informatiemomenten aan mekaar hulp 
of bijstand verlenen. 

De partijen kunnen deze informatiemomenten openstellen voor andere diensten, volgens nader te 
bepalen modaliteiten. 

De wijze waarop de informatie wordt verstrekt wordt bepaald, hetzij gezamenlijk, hetzij door de 
initiatiefnemer(s) in samenspraak met de andere inspectiediensten 

De SIOD kan hierbij optreden als facilitator vanuit haar opdracht.  

 

Artikel 6 – Organisatie van een vast aanspreekpunt (Single point of contact - SPOC) 

Alle partijen voorzien een aanspreekpunt (SPOC) om de communicatie tussen de inspectiediensten en 
hun inspecteurs te faciliteren. 

Het aanspreekpunt is bereikbaar voor specifieke vragen in het kader van deze overeenkomst en is 
aanvullend op de huidige communicatiekanalen tussen beide partijen. 

De aangewezen aanspreekpunten worden opgenomen in bijlage bij dit samenwerkingsprotocol.  

De SIOD staat in voor de verspreiding en de actualisering van de lijst van aanspreekpunten. 

 

Artikel 7 – Opvolgingscommissie 

Er wordt in uitvoering van deze overeenkomst een opvolgingscommissie opgericht. 
 
Deze is samengesteld uit: 

– de SPOC’s; 
– het hoofd van iedere betrokken inspectiedienst of een vervanger; 
– 2 vertegenwoordigers van de SIOD. 

Deze commissie is bedoeld om de goede uitvoering van deze overeenkomst te garanderen en de 
ondernomen acties in de samenwerkingsovereenkomst te evalueren. 
 
Specifieke aandachtspunten bij deze evaluatie zijn  

- de ondernomen informatie- en ondersteuningsacties; 
- het detecteren van nieuwe of reeds bestaande noden waarvoor nieuwe acties kunnen opgezet 

worden; 

Ze komt minstens éénmaal per jaar samen op initiatief van SIOD Deze zal instaan voor de praktische 
organisatie van de bijeenkomsten van de opvolgingscommissie.  
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De opvolgingscommissie zal binnen dertig dagen bijeenkomen zodra een partij hiertoe de wens heeft 
uitgedrukt. 
 
Elke ondertekende partij kan als zij het nodige acht de aanpassing of de wijziging voorstellen van het 
geheel of een gedeelte van dit protocol. De aldus vernieuwde samenwerkingsmodaliteiten kunnen dan 
opgenomen worden in een addendum bij dit samenwerkingsprotocol ofwel in een nieuw 
samenwerkingsprotocol voorzien.  
 
Artikel 8 – Inwerkingtreding 

Dit protocol wordt gesloten voor een voor onbepaalde duur beginnend op datum van ondertekening. 
 
Ze kan te allen tijde opgezegd worden door één van de of alle partijen. Dit gebeurt per aangetekende 
brief waarin het voornemen wordt bekendgemaakt. 
 

Voor de Algemeen Directie Toezicht op het 
Welzijn op het Werk en de Algemene Directie 
Toezicht Sociale Wetten van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociale Overleg 
 
 
 
 
 
De heer Geert De Poorter  
Voorzitter van het Directiecomité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Paul Tousseyn, 
Directeur-generaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Damien 
Delatour; Directeur-
generaal 

 
 
Voor het Departement Werk en Sociale 
Economie, afdeling Vlaamse Sociale Inspectie  
 
 
 
 
 
De heer Dirk Vanderpoorten 
Secretaris-generaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Vincent Vandenameele 
Afdelingshoofd 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vincent 
Vandenamee
le (Signature)

Digitaal ondertekend 
door Vincent 
Vandenameele 
(Signature) 
Datum: 2020.12.17 
09:42:47 +01'00'

Dirk 
Vanderpoorte
n (Signature)

Digitaal ondertekend 
door Dirk Vanderpoorten 
(Signature) 
Datum: 2020.12.17 
15:25:51 +01'00'
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Voor het Departement van de economische en 
sociale inspectie van de Waalse 
Overheidsdienst  
 
 
 
 
 
Mevrouw Isabelle Quoilin, 
Directrice-generaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Laurent Antoine, 
Inspecteur-generaal 

 
 
Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid 
van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 
Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie  
 
 
 
 
 
De heer Peter Michiels  
Directeur-generaal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de inspectiedienst van de Duitstalige 
gemeenschap 
 
 
 
 
 
De heer Norbert Heukemes 
Secretaris-generaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Norbert Schommers 
Departementshoofd Werkgelegenheid 

 
 
Voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-
dienst 
 
 
 
 
 
De heer Bart Stalpaert 
Directeur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent 
Antoine 
(Signature)

Signature numérique de Laurent 
Antoine (Signature) 
Date : 2020.12.16 17:37:35 +01'00'

 

Signature 
numérique de 
Isabelle Quoilin 
(Signature) 
Date : 2020.12.17 
09:13:30 +01'00'

Peter Michiels 
(Authenticati
on)

Digitally signed by 
Peter Michiels 
(Authentication) 
Date: 2020.12.17 
16:26:19 +01'00'

Norbert Schommers 
(Authentication)

Digital unterschrieben von Norbert 
Schommers (Authentication) 
Datum: 2020.12.18 10:06:04 +01'00'
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Bijlage 1: aanwijzing van de ‘Single Points Of Contact’ overeenkomstig artikel 4 van het 
Samenwerkingsprotocol tussen de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de 
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal 
overleg- en de sociale inspectiediensten van de Gewesten en van de Duitstalige Gemeenschap, en de 
Sociale Inlichtingen -en Opsporingsdienst 
 
Voor de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: 
 
SPOC: de heer Luc Van Hamme 
 
Voor de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten: 
 
SPOC: Mevrouw Cécile Dressen 
 
Voor het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Vlaamse Sociale Inspectie: 
 
SPOC: Mevrouw Evelien Decraene 
 
Voor het Departement van de economische en sociale inspectie van de Waalse Overheidsdienst: 
 
SPOC: de heer Pierre Burton 
 
Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 
Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie: 
 
SPOC: de heer Gerrit De Craen 
 
Voor de Inspectiediensten van het Ministerie van de Duitstalige gemeenschap: 
 
SPOC: Mevrouw Elfriede Lenz 
 
Voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst: 
 
SPOC: De heer Wim De Booser 
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