ADVIES
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Vooraf
Het voorontwerp van ordonnantie wijzigt en voert een reeks bepalingen betreffende het toezicht en
de controle op het vlak van werkgelegenheid in, ten gevolge van de overname door het Gewest van
nieuwe bevoegdheden overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal zich met deze ordonnantie tijdens een eerste fase (“eerste
maatregelen van uitvoering en toepassing”) beperken tot de overname van het controle- en
sanctioneringsapparaat dat van kracht is op federaal vlak. Dezelfde bevoegdheden zullen worden
uitgeoefend door de gewestelijke inspectiediensten, en dezelfde sancties zullen worden opgelegd.
Gelet op de wil van de Regering om de controle van de toepassing van de sociale wetgeving te
Brussel te versterken wat betreft de omstandigheden waarin buitenlandse werknemers worden
aangeworven en het activeringsbeleid (zie de verklaringen van het regeerakkoord in dit verband),
moesten aan de gewestelijke inspectie- en controlediensten de nodige toelatingen en machtigingen
worden verstrekt om tussen te komen in de overgedragen tewerkstellingsprogramma’s.
De gewestelijke wetgeving inzake inspecties en andere reglementeringen vereisten verschillende
aanpassingen. Het betreft wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de 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 (de “inspectieordonnantie”),
evenals aanpassingen aan de wetten en specifieke ordonnanties (“de geregionaliseerde
wetteksten”).
Het voorontwerp van ordonnantie legt de vereiste en urgente basis voor het toezicht en de controle
inzake werkgelegenheid, zonder aanleiding te geven tot een wijziging van de overgedragen
bevoegdheden. Het raakt niet aan het arbeidsrecht noch aan het sociaal-zekerheidsrecht,
bevoegdheden die ressorteren onder de federale overheid.

Advies
De Raad staat positief tegenover het feit dat de Regering op haar grondgebied het toezicht op de
naleving van de regelgeving op het vlak van tewerkstelling wil versterken, alsook via deze
ordonnantie de gewestelijke inspectie- en controlediensten de toelatingen en machtigingen wil
verlenen die nodig zijn voor de uitoefening van hun nieuwe opdrachten inzake toezicht en controle
op het vlak van werkgelegenheid.
Het voorontwerp van ordonnantie zet de federale voorziening om via de inspectieordonnantie en de
geregionaliseerde wetteksten, en dit met zeer weinig fundamentele wijzigingen. De Raad brengt
bijgevolg een gunstig advies uit over het voorontwerp van ordonnantie dat nodig is voor de
uitoefening van de nieuwe overgedragen opdrachten.
De Raad merkt echter op dat er een beslissing ontbreekt om de gewestelijke inspectiediensten
bijkomende menselijke middelen toe te wijzen en vraag dat er voldoende middelen zouden worden
voorzien om de nieuwe toezicht- en controleopdrachten op doeltreffende wijze en in goede
omstandigheden uit te oefenen.
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De Raad wijst bovendien op de noodzaak tot het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de
deelstaten.
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