
 
 

Ondertekening sectoraal akkoord bouw 

02/10/2018 

Toespraak van Minister-president Rudi Vervoort 
 
Geachte Dames, Heren, 
Beste Collega’s, 
 
 
Het is met veel genoegen en trots dat ik dit tweede Brussels sectoraal kaderakkoord zal 
ondertekenen.  
Zoals ik tijdens de Sociale Top van 25 september heb kunnen zeggen, zijn de 
onderhandelingen over de sectorale kaderakkoorden gebaseerd op een werkmethode, die 
breed met de ESRBHG wordt gedeeld. Deze laatste heeft de opdracht gekregen om het 
overleg tussen de Regering en de in Brussel actieve beroepssectoren te vereenvoudigen. 
 
Het is de eerste keer dat een dergelijke opdracht en onderhandelingen voor het Brussels 
grondgebied worden verricht. De methode is ongetwijfeld niet perfect. 
Deze kan zeker worden verbeterd. Maar het blijft een feit dat wanneer deze 
onderhandelingen tot het sluiten van een echt akkoord met inhoud leiden, wij trots kunnen 
zijn op de ondernomen actie, ook al is dit slechts de eerste stap in het werk dat gedurende 4 
jaar moet worden verricht.  
 
Ik wil overigens van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van de ESR, de sector 
en de verschillende kabinetten voor dit resultaat te bedanken.  
 
De bouwsector vormt een belangrijke sector voor de ontwikkeling van ons Gewest, zowel op 
het vlak van stadsontwikkeling als door de bijdrage die hij levert tot de economische groei 
van het Gewest. Het is een sector die niet alleen banen creëert, maar ook een sterk innovatief 
karakter heeft.  
Daarnaast is het ook een sector die volop in transformatie is. Kijken we maar naar de evolutie 
van de bouwtechnieken, de energieprestaties, de kwaliteit van de tewerkstelling, enz.  
 
Dit akkoord is een win-win-akkoord: het Gewest kan de sector via zijn overheidsinstrumenten 
ondersteunen in zijn inspanningen op het vlak van opleiding en het streven naar innovatie, 
alsook in zijn inspanningen om alle vormen van discriminatie te bestrijden. De sector kan 
bijdragen tot de bloei van het Gewest, door zijn professionele expertise te delen. 
  



 
Tot slot zullen we in de toekomst er nog meer over waken om de sector te raadplegen 
wanneer we zullen overwegen om wetgeving zoals die inzake de overheidsopdrachten te 
wijzigen (opname van sociale clausules). Een samenwerking tussen de overheid en de 
verschillende beroepssectoren die in ons Gewest actief zijn, is echt onontbeerlijk. 
 
Ik dank u voor het luisteren en geef nu graag het woord aan mijn collega Didier Gosuin. 


