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 Sociale zekerheid en sociale bescherming  -  SD 
  

     

Synthese 

 

  Binnen het domein van sociale zekerheid: 
 Materies van sociale zekerheid 
 Toepassing van en/of controle op de reglementering 

 
Binnen het domein van sociale bescherming: 
 Tegemoetkomingen aan personen 
 
 

Definitie    Rust- en overlevingspensioenen: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 

procedures 
o Controle en/of toepassing van de reglementering (leeftijd, loopbaan, 

bezoldigingen,…) 
 Werkloosheid: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 
procedures 

o Controle en/of toepassing van de reglementering (referentieperiode, 

toekenningsvoorwaarden, bedrag van de uitkeringen, sancties,…) 
 De arbeidsongevallenverzekering: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 
procedures 

o Controle en/of toepassing van de reglementering (controle van de verzekeraars, 
gedekte risico’s, vergoede schade, toekennings-voorwaarden,…) 

 Verzekering tegen beroepsziekten: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 
procedures 

o Controle en/of toepassing van de reglementering (Fonds voor de Beroepsziekten, 

lijst van de erkende beroepsziekten, vergoede risico’s,…) 
 De gezinsbijslag (kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremie,…): 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 

procedures 
o Controle en/of toepassing van de reglementering (rechthebbende, rechtgevende 

kind, bijslagtrekkende, soorten bijslagen,…) 
 Ziekte-en invaliditeitsverzekering: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 
procedures 

o Controle en/of toepassing van de reglementering (toekenningsvoorwaarden van de 

uitkeringen, vermoeden van arbeidsongeschiktheid,…) 
 Jaarlijkse vakanties: 

o Uitwerking van nota’s, adviezen en/of opmerkingen over het beleid en/of de 
procedures  

o Controle en toepassing van de reglementering (vakantiegeld van arbeider, 
bediende, ambtenaar) 

 De sociale inspectie: de bestrijding van sociale fraude (mensenhandel, sociaal 

raderwerk, onregelmatige of illegale detacheringen, controle van de reglementering 
inzake sociale zekerheid,…) 

 De sociale bescherming: 
o Beleid inzake sociale integratie 
o Ontwikkeling van de sociale economie 
o Armoedebestrijding 

o Uitkeringen aan gehandicapten 
o Leefloon 
o Inkomensgarantie voor ouderen 
o Gewaarborgde gezinsbijslag 
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Definitie 

(vervolg) 

   Sociale stedelijke ontwikkeling: omzetten en/of implementeren van het federaal beleid 
van de grootsteden naar het lokale beleid 

 Sociale zekerheid van zelfstandigen: 

o Inspectie 
o Controle van verplichtingen en/of sociale bijdragen 

o Opvolging van de reglementering 
 Sociale zekerheid van de gehandicapten:  

o Uitkeringen  
o Attesten  
o Sociale dienst  
o Toepassing van de reglementering 

 Sociale zekerheid voor de oorlogsslachtoffers: 
o Pensioenen 
o Rentes 
o Uitkeringen 
o Vergoedingen 
o Toepassing van de reglementering 

 Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):  

o Behandeling van dossiers 
o Begeleiding van commissies  
o Beheer van de contacten 

 
 

 

Wat buiten de 

definitie valt 

   Financiële audits binnen organisaties 

 Beroepscategorie Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB) 
 Bevordering van de werkgelegenheid en de vermindering van de werkloosheid, 

bevordering van diverse maatregelen inzake het aanzetten tot het in dienst nemen 
van werklozen 

 Controles op de toepassing en de invoering van de tewerkstellingsreglementering  
 De uitwerking van het algemeen beleid op het vlak van arbeidsongevallen of 

beroepsziekten  
 Beleid m.b.t. het psychosociaal welzijn van werknemers in het algemeen en dus niet 

enkel voor één organisatie en die zich ook niet toeleggen op het behandelen en 
begeleiden van individuele gevallen van inbreuken   
 Beroepscategorie Tewerkstelling (TE) 

 Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de 
interpretatie ervan en het beheer van geschillen (waarbij de expertise in verband met 

het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de technische 
expertise van de inhoud van de reglementering) 

 Juridische ondersteuning betreffende de behandeling van geschillen (waar de 
expertise betreffende het juridisch beheer van geschillen primeert op de technische 
expertise van sociale zekerheid) 
 Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen (JU) 

 Sociale en psychologische begeleiding van individuen/groepen op het terrein 

 Beroepscategorie Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP) 
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