
De sociale gesprekspartners  
als kern van de economische  
en sociale uitdagingen te Brussel

www.brupartners.brussels



Brupartners: wat is dat? 
De Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in 1994 werd 
opgericht, verandert op 1 juli 2020 van naam en 
wordt Brupartners. 

Brupartners is een instelling van openbaar nut en 
het belangrijkste orgaan voor sociaaleconomisch 
overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

Brupartners is een paritaire instelling die de 
Brusselse sociale gesprekspartners verenigt, 
waarin de werkgevers (patronale bank) en de 
werknemers (syndicale bank) in gelijke mate 
vertegenwoordigd zijn. Samen vormen zij de 
plenaire zitting van Brupartners. 

Brupartners vervult 2 historische opdrachten: 

•  Een opdracht van adviesverlening;
• Een opdracht van overlegpleging tussen de 

sociale gesprekspartners en de Regering. 

Voor de vervulling van zijn opdrachten kan Brupartners rekenen 
op een administratief team, “het Secretariaat”.
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Opdracht van advies 
Brupartners brengt op verzoek van de Regering 
adviezen uit over alle wetgevende teksten met 
een sociaaleconomische impact voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Brupartners kan zich tevens alle vraagstukken 
toe-eigenen die hij relevant en belangrijk acht 
voor de sociaaleconomische ontwikkeling van 
het Gewest en kan in dit kader initiatiefadviezen  
uitbrengen. 

De werkzaamheden voor de opstelling van 
adviezen bij Brupartners worden verricht binnen 
thematische commissies en werkgroepen: 
SOCIALE ZAKEN-GEZONDHEID LEEFMILIEU 
DIVERSITEIT HUISVESTING MOBILITEIT 
WERKGELEGENHEID ECONOMIE ARMOEDE 
RUIMTELIJKE ORDENING FINANCIËN 
FISCALITEIT GELIJKHEID VAN KANSEN 
SOCIALE CLAUSULES

De wetgevende teksten worden er aan een analyse onderworpen 
en besproken, en het advies wordt ter goedkeuring aan de plenaire 
zitting overgemaakt. Deze adviezen zijn van consultatieve aard en 
bezitten geen dwingend karakter voor de Regering.

Alle uitgebrachte adviezen kunnen op de website van Brupartners 
worden geraadpleegd.
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Opdracht van overleg Specifieke opdrachten
Brupartners organiseert het overleg tussen 
de sociale gesprekspartners en de Brusselse 
Regering  over alle vraagstukken met een 
sociaaleconomische dimensie.

Doel is de voorbereiding van de opstelling 
van de verschillende economische en sociale 
actieplannen door de Regering. 

Deze overlegopdracht wordt verwezenlijkt 
binnen het Brussels Economisch en Sociaal 
Overlegcomité dat in 1997 werd opgericht.

Mettertijd werd aan Brupartners het secretariaat van 
verschillende instanties toevertrouwd waarin de Brusselse 
sociale gesprekspartners vertegenwoordigd zijn: 

• Kamer van de middenstand
• Adviesraad voor sociaal ondernemerschap
• Overlegplatform voor de werkgelegenheid
• Adviescommissie inzake arbeidsbemiddeling
• Commissie opleidingsfonds dienstencheques
• Adviescommissie erkenning van dienstencheque-

ondernemingen
• Erkenningscommissie betaald educatief verlof
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Brupartners en u

www.brupartners.brussels

Om de aanzet te geven tot het denkproces over 
de Brusselse vraagstukken en teneinde de 
werkzaamheden van de sociale gesprekspartners 
te verrijken, organiseert Brupartners jaarlijks 10 
Debatten, publiceert hij 1 nieuwsbrief per maand 
en driemaal per jaar zijn Tijdschrift.

Indien u graag op de hoogte wordt gehouden van 
de actualiteit bij Brupartners en zijn publicaties 
wenst te ontvangen, één adres :
communication@brupartners.brussels. 

Bischoffsheimlaan 26
1000 Brussel
Tel.: 02/205.68.68 
Fax: 02/502.39.54 
E-mail: brupartners@brupartners.brussels
Website: www.brupartners.brussels

«  De geschiedenis van het sociaal overleg is deze van actoren en instellingen die 
door hen zijn opgericht om vorm te geven aan hun compromissen, in een bijzondere  
historische en per definitie evoluerende context, een context die de actoren soms 
ondergaan en veranderen.  »

      CASSIERS, I. en DENAYER, L. (2010). 


