
De Deontologische Code 
van

Inspectie Werk en Sociale Economie

Een kader voor de dagelijkse praktijk

Hoezo een DEONTOLOGISCHE CODE?

Sinds een aantal jaren onderneemt de Vlaamse overheid 
gerichte initiatieven in het kader van integriteit. Zo werd de 
deontologische code voor alle personeelsleden binnen de 
Vlaamse overheid geactualiseerd tot een eigentijds waarden-
kader, met de mogelijkheid tot aanvulling van gedetailleerde 
normen en gedragsregels voor specifieke personeelsgroepen. 

Aangezien de functie van inspecteur gevoeliger is en een ver-
hoogde aandacht vraagt in het kader van integriteit, heeft 
Inspectie Werk en Sociale Economie – net als vele andere in-
spectiediensten – gekozen voor een verder verfijnde deonto-
logische code voor haar medewerkers.

Verschillende ontwikkelingen binnen de overheid en in de rui-
mere samenleving hebben de klassieke ambtelijke deontolo-
gie immers onder druk gezet:

t De burger is een mondiger en steeds kritischer consument 
van de overheid

t Nieuwe wetgeving zorgde voor meer openbaarheid van 
bestuur, niet alleen passief maar ook actief

t De Vlaamse overheid onderging een fundamentele reor-
ganisatie door het project Beter Bestuurlijk Beleid, met 
nadruk op zelfstandig werken en verantwoordelijkheid 
nemen

t De rol van de ambtenaar is geëvolueerd van louter uit-
voerder naar medespeler in het beleidsproces

Deze evoluties hebben geleid tot nieuwe integriteitsvragen 
en -dilemma’s. En daar wil de code een positief antwoord op 
bieden.

Mogelijke aanspreekpunten 
voor Inspectie WSE zijn:

Interne vertrouwenspersoon voor advies, melding, 
bemiddeling, informele klachtenbehandeling 
of formele klacht: 

Eric Min, adviseur HRM en Vorming
MOD EWI / WSE
02 -553 44 40
eric.min@ewi.vlaanderen.be

Extern meldpunt voor advies en melding: 

0800 – 92593
spreekbuis@vlaanderen.be
van maandag tem vrijdag van 10-18u



Een code als HOUVAST

Er zijn uiteenlopende meningen over deontologische codes, 
maar ze hebben alvast drie troeven:

t Een code creëert duidelijkheid

t Een code expliciteert verwachtingen en verantwoordelijk-
heden

t Een code stimuleert de betrokkenheid van personeelsle-
den

Daarnaast kunnen concrete integriteitsvragen en –dilemma’s 
uit de dagelijkse praktijk aan bod komen tijdens dilemmatrai-
ningen, werkgroepen en team/stafvergaderingen.

Wanneer collega’s samen discussiëren over concrete situaties, 
helpt dat om opvattingen te verduidelijken, veronderstellin-
gen in vraag te stellen en een open sfeer te creëren. Het zet 
aan tot nadenken en het stelt schijnbaar evidente keuzes in 
vraag.

Op welke WAARDEN richten we ons?

KLANTGERICHTHEID

Voor een inspectiedienst kenmerkt een klantgericht optreden 
zich door een objectieve en onpartijdige houding. We ver-
strekken in de eerste plaats de nodige en juiste informatie of 
verwijzen zo gericht mogelijk door.

Indien een verder optreden aangewezen is, wordt de rappor-
tering daarvan binnen de vooropgestelde termijnen afgele-
verd. Kwaliteitseisen mogen daarbij niet uit het oog verloren 
worden. 

Inspectie WSE waarborgt bovendien de rechtszekerheid van 
elke gecontroleerde door:

t de inspectiebevoegdheden alleen te gebruiken voor toe-
zicht op de wetgeving waarmee ze belast is (finaliteit)

t de aangewende middelen in verhouding te laten staan tot 
de ernst van de overtreding (proportionaliteit)

BETROUWBAARHEID,  OBJECTIVITEIT  & DISCRETIE

Aangezien een inspectiedienst in het kader van haar onder-
zoeken vaak over vertrouwelijke en gevoelige informatie be-
schikt, is elk personeelslid gehouden tot een absolute discre-
tie. De privacywetgeving en het geheim van het onderzoek in 
strafzaken zijn hier onverminderd van kracht. 

Dat betekent ook dat elk personeelslid zich ertoe verbindt: 

t om de beschikbare toegangen tot informaticatoepassin-
gen en machtigingen tot databanken enkel te gebruiken in 
het kader van zijn professionele opdracht. Daarbij worden 
de veiligheidsvoorschriften strikt gevolgd.

t Houders van een (politiek) mandaat weerhouden er zich 
ook van dossiers (mee) te behandelen waarin zij enig be-
lang zouden kunnen hebben. 

t Het is tevens onder geen enkel beding toegestaan om te-
gen betaling controles uit te voeren of advies te verlenen 
over dossiers en materies waarvoor Inspectie Werk en So-
ciale Economie bevoegd is.

Als inspectiedienst is het vermijden van belangenconflicten 
cruciaal. Reëel of vermeend, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
elke schijn van partijdigheid moet vermeden worden. Principi-
eel kunnen dan ook geen giften of andere voordelen aanvaard 
worden.

ONAFHANKELIJKHEID

Inspectie WSE voert inspecties op autonome en onafhanke-
lijke wijze uit, en dit zowel in relatie tot leidinggevenden, kabi-
netten, intermediaire organisaties en individuele burgers. Het 
kan op geen enkele wijze ingaan op vragen tot interventie in 
concrete dossiers.

Vragen over de eenduidige interpretatie van wetgeving kun-
nen doorgegeven worden aan thematische werkgroepen. 
Daarnaast kan ook een beroep gedaan worden op de juridi-
sche dienst van het Departement WSE. Finaal bekrachtigt het 
afdelingshoofd de algemeen geldende richtlijn voor heel de 
afdeling.

INZET & SAMENWERKING

Al geldt onafhankelijkheid als leidraad voor het optreden van 
inspectiediensten, loyauteit ten aanzien van de bevoegde au-
toriteiten en collega’s verdient ook de nodige aandacht. Ieder 
personeelslid werkt flexibel mee aan de organisatie van de 
dienst en wisselt de nodige informatie uit. 

Inspecteurs kunnen ook informatie uitwisselen met de hand-
havingsdiensten van andere gewesten en gemeenschappen, 
van de federale overheid en van andere lidstaten van de In-
ternationale Arbeidsorganisatie wanneer dat nuttig is voor de 
uitoefening van hun toezichtopdracht.

Samenwerkingsakkoorden en protocollen worden strikt en 
correct nageleefd.

VOORTDUREND VERBETEREN

Bij de Vlaamse overheid hechten we veel belang aan kwaliteit 
en organisatiebeheersing. Om kwaliteitsvolle dienstverlening 
te leveren, is elke schakel in een proces van belang. Elk perso-
neelslid is één van die schakels en iedereen kan dus bijdragen 
aan kwaliteitsverbetering.

In dat kader zal elk personeelslid zorg dragen voor perma-
nente eigen ontwikkeling zoals ondermeer vastgelegd in het 
VTO-charter van het Departement WSE.

SPREEKRECHT & SPREEKPLICHT

Elk personeelslid heeft principieel spreekrecht. Bij onregel-
matigheden geldt evenwel de spreekplicht. Integriteitschen-
dingen worden gemeld aan de daarvoor bevoegde en/of 
aangewezen instanties, conform de omzendbrief met de de-
ontologische code voor personeelsleden van de Vlaamse ad-
ministratie.


