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8
  Voorwoord

In 2016 heeft de Economische en Sociale Raad heel wat vergaderingen van zijn verschillende Commissies, Werkgroe-
pen, Plenaire zitting en Raad van Bestuur georganiseerd. Deze vergaderingen hebben meer bepaald geleid tot de op-
maak van 102 adviezen (waarvan 6 initiatiefadviezen en 5 “Bijdragen”). 

De Bijdragen zijn het resultaat van een vernieuwende overlegmethode, die voor bepaalde beleidswerven van de Strate-
gie 2025 is voorbehouden: na afloop van een eerste raadplegingsfase (tussen sociale partners en Minister(s)), die vóór 
de opmaak van een voorontwerp van wet- of regelgevende tekst plaatsvindt, draagt de Raad aldus zijn steentje tot een of 
andere gewestelijke beleidsvoering bij. Dit jaar hadden deze Bijdragen betrekking op het opleidingsplan 2020, de hervor-
ming van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling en de nieuwe aanvullende maatregelen op het vlak van diversiteit en 
bestrijding van discriminaties bij de aanwerving. 

Nog in 2016 heeft een sectorale facilitator het team van de Raad vervoegd, zodat deze een belangrijke beleidswerf van 
de Strategie 2025 op zich kon nemen, met name de ontwikkeling van de sectorale actie in Brussel. De opdracht van deze 
facilitator bestaat erin om de betrokken actoren, meer bepaald door het sluiten van kaderakkoorden met de gewestelijke 
Regering, te mobiliseren. Uiteindelijk doel?: de tenuitvoerlegging van maatregelen om de tewerkstelling (en de kwaliteit 
van de tewerkstelling) van de Brusselaars te vergroten... 

In zijn initiatiefadviezen is de Raad op verschillende actuele thema’s ingegaan: zo heeft hij zich gebogen over de econo-
mische migratie en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, over de circulaire economie, over de kinderbijslag en 
over de implicaties van twee ontwerpen van verdragen (TTIP en CETA) op de sector van de gezondheidszorg. Tevens heeft 
hij mogelijke acties voorgesteld om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren. Tot slot werd ook de mobiliteit, 
waarover in Brussel nog steeds vele discussies en hevige polemieken worden gevoerd, niet vergeten : zo heeft de Raad 
een advies over zijn visie op mobiliteit voor ons Gewest geformuleerd (waarbij hij zich meer bepaald over de netelige 
kwestie van de toekomst van de tunnels heeft uitgedrukt...).

Ook rond ruimtelijke ordening hebben heel wat vergaderingen plaatsgevonden. Deze kwam ter sprake in verschillende 
adviezen van de Raad, waarin meer bepaald twee belangrijke dossiers werden onderzocht met betrekking tot de Stads-
herwaardering (met haar drie voorzieningen: de Duurzame Wijkcontracten, de Stadsvernieuwingscontracten en het Stads-
beleid), en tot de hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke ordening (dat meer bepaald de problematiek van 
de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen regelt). 

Een heel ander feit was dat de Raad als gevolg van de zesde Staatshervorming nieuwe opdrachten op het vlak van betaald 
educatief verlof en dienstencheques kreeg toevertrouwd. Voortaan formuleert de Commissie Opleidingsfonds diensten-
cheques naar de Minister van Tewerkstelling toe adviezen over de opleidingen, om te bepalen of ze aan de regelgeving 
beantwoorden en dientengevolge een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten ten behoeve van de beoogde onderne-
mingen kunnen genereren. De Adviescommissie inzake erkenning voor de dienstencheques brengt dan weer, ter attentie 
van de Minister van Tewerkstelling, adviezen uit over de aanvragen tot erkenning als dienstenchequebedrijf. Tot slot is het 
aan de Erkenningscommissie voor betaald educatief verlof om met redenen omklede beslissingen te nemen op het vlak 
van erkenning van de (algemene of professionele) opleidingsprogramma’s die niet onder één van de automatisch erkende 
categorieën vallen.



9

JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Vo
or

w
oo

rdDe Debatten van de Raad vinden nog steeds grote bijval en bevorderen uitwisselingen over verschillende thema’s tussen 
sociale partners, politieke vertegenwoordigers, de academische wereld en het grote publiek… Gelijklopend met deze 
Debatten heeft de Raad op 24 oktober 2016 in het Justitiepaleis een grote conferentie onder de titel “Poelaert: waarom 
een Stichting?” georganiseerd. Tijdens deze ontmoeting konden Ministers Rudi Vervoort, Jan Jambon en Koen Geens over 
de toekomst van het Justitiepaleis van Brussel worden geïnterpelleerd en verhoord, en kon hen een belangrijke boodschap 
worden meegegeven: de zeer klaar en duidelijke weigering van de economische en sociale wereld om middenin ons 
Stadsgewest een stadskanker van meer dan twee hectaren te zien ontstaan…

Nu al zijn er nieuwe en mooie opportuniteiten voor het jaar 2017 gepland, met de organisatie van een Colloquium over 
de industrie in ons Gewest, en een langverwacht Debat over de toekomst van Europa, met de oud-voorzitter van de Eu-
ropese Raad, Herman Van Rompuy, en als discutant, Alain Hutchinson, Brussels Regeringscommissaris in Europa en in 
internationale organisaties.

Wij hopen u daar talrijk te mogen ontmoeten!

Philippe VAN MUYLDER,
Voorzitter.



JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6

10



Eerste deel
Voorstelling van de Raad

Leden van de Raad van Bestuur (van links naar rechts): Johan Van Lierde (Adjunct-directeur van de ESRBHG), Joëlle Delfosse (Directrice 
van de ESRBHG), Philippe Van Muylder (ABVV, Voorzitter van de ESRBHG), Jan De Brabanter (BECI, Ondervoorzitter van de ESRBHG), 
Anton Van Assche (UNIZO, Voorzitter van de Kamer van de Middenstand), Emmanuel Deroubaix (BCSPO) , Philippe Vandenabeele (ACLVB), 
Paul Palsterman (ACV).
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12  1.1  Algemene voorstelling

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (ESRBHG) werd opgericht door de ordon-
nantie van 8 september 1994 en werd op 11 mei 1995 
voor de eerste maal geïnstalleerd.

Hij verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve 
organisaties van de werkgevers, de middenstand, de 
werkgevers van de social-profitsector en de werkne-
mers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Economische en Sociale Raad is hét sociaaleconomisch 
overlegorgaan van het Brusselse Gewest.

1.1.1  De organieke 
bevoegdheden van de Raad

De Raad heeft twee verschillende bevoegdheden.

De eerste is een bevoegdheid van studie, advies en 
aanbeveling. De Raad formuleert, op zijn initiatief of in 
antwoord op een vraag van de Regering, adviezen of aan-
bevelingen over aangelegenheden waarvoor het Gewest 
bevoegd is en die een invloed op het economisch en sociaal 
leven uitoefenen.

De Regering moet het advies van de Economische en So-
ciale Raad over alle voorontwerpen van ordonnantie inzake 
deze aangelegenheden inwinnen. Tevens verzoekt de Re-
gering de Raad meer en meer om advies inzake de uitvoe-
ringsbesluiten van deze ordonnanties.

Voorts moet de Raad advies uitbrengen over aanverwante 
aangelegenheden waarvoor de Federale Staat bevoegd is 
en waarvoor in een procedure tot vereniging, overleg of ad-
vies met het Gewest is voorzien.

Bovendien bepaalt het samenwerkingsakkoord tussen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeen-
schapscommissie (COCOF) betreffende het gekruist beleid 
“tewerkstelling-opleiding”, waarvan de ordonnantie hou-
dende instemming met het akkoord op 15  maart 2013 
werd uitgevaardigd, in artikel 17§1 ervan dat “de Ministers, 
Leden van het College van de Franse Gemeenschapscom-
missie, het advies mogen vragen van de Economische en 
Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 
het beleid dat valt onder hun bevoegdheidsdomein(en)”.

De Raad legt aan de Regering een jaarverslag voor over al 
zijn activiteiten en over de verwachtingen inzake de aange-
legenheden die tot zijn bevoegdheid behoren. Dit verslag 
wordt aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest overgemaakt. 
De tweede bevoegdheid heeft betrekking op het overleg 
tussen de sociale gesprekspartners en de Regering inzake 
alle vraagstukken met betrekking tot de gewestelijke ont-
wikkeling en planning, behalve deze waarvoor de Geweste-
lijke Ontwikkelingscommissie (GOC) bevoegd is.

De ordonnantie houdende oprichting van de Economische 
en Sociale Raad bepaalt uitdrukkelijk dat dit overleg de uit-
stippeling van een economisch en sociaal actieprogramma 
door de Regering voorbereidt, evenals van de ontwerpen 
van ordonnantie en van besluit met betrekking tot dit pro-
gramma. Met als doel dit overleg te organiseren werd op 
16  januari 1997 het Brussels Economisch en Sociaal 
Overlegcomité (BESOC) opgericht. Hierin zetelen ener-
zijds de leden van de Regering en anderzijds de verte-
genwoordigers van de organisaties van de werkgevers, de 
middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en 
de werknemers. Deze vertegenwoordigers zijn leden van de 
ESRBHG. 

Het Comité kan overleg plegen over alle politieke vraag-
stukken met een sociaaleconomische dimensie en die 
ofwel ressorteren onder de bevoegdheden van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest of het akkoord, het advies of 
een verbintenis vereisen van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering. 

Het Comité kan bovendien elk punt onderzoeken dat op 
verzoek van de afvaardiging van de sociale partners op de 
agenda werd geplaatst, overeenkomstig de bepalingen van 
het huishoudelijk reglement van het Comité.

Op 11  december 2013 is het eerste uitgebreid BESOC 
bijeengekomen dat een met de gemeenschapsoverheden 
uitgebreide samenstelling van het BESOC1 voorstelde. Het 
personeel van de Raad neemt het secretariaat van dit eco-
nomisch en sociaal overlegorgaan waar.

1 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2015 
tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Eco-
nomisch en Sociaal Overlegcomité.
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Anderzijds werden de activiteiten van de Raad dit jaar ook 
gekenmerkt door de voorbereiding en de tenuitvoerlegging 
van de Strategie 2025, die het resultaat is van een intens 
overleg tussen de Brusselse Regering, de Regeringen van 
de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeen-
schap, de colleges van de Gemeenschapscommissies 
en de binnen de Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigde sociale 
partners (zie punt 2.4).

1.1.2  Bijzondere opdrachten van 
de Raad

Naast deze algemene bevoegdheden kreeg de Raad door 
middel van ordonnanties of besluiten een aantal bijzondere 
adviesopdrachten toegewezen:

•  ingevolge de ordonnantie van 13  januari 1994 betref-
fende de bevordering van de buitenlandse handel van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een Advies-
commissie voor Buitenlandse Handel geïnstalleerd. 
Deze brengt op initiatief of op verzoek van de Regering 
adviezen uit over vraagstukken betreffende het afzet- en 
uitvoerbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de buitenlandse handel in het algemeen. Deze formu-
leert ook jaarlijks een advies inzake het actieplan voor de 
buitenlandse handel, dat hem door de bevoegde Minister 
wordt voorgelegd;

•  in toepassing van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering 
van buurtdiensten en -banen en het uitvoeringsbesluit 
van 12 december 2001 verstrekt de bij de Raad inge-
richte Adviescommissie voor Dienstencheque-acti-
viteiten adviezen over de aanvragen tot erkenning als 
dienstenchequebedrijf;

•  zo wordt de Raad, ingevolge de ordonnantie van 2003 
betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt, 
door de Minister van Tewerkstelling geraadpleegd over 
de vergunningen voor privé-tewerkstellingsagentschap-
pen om bepaalde activiteiten te mogen uitoefenen2. De 
Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling bereidt 
de adviezen voor, die de Raad ter zake formuleert;

2  De nieuwe ordonnantie is op 1 oktober 2012 in werking getreden.

•  het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid werd 
opgericht ingevolge de ordonnantie van 26 juni 2003 be-
treffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in 
het Gewest;

•  het Overlegplatform van de Sociale Economie werd 
ingesteld bij de ordonnantie van 18 maart 2004 betref-
fende de erkenning en de financiering van de plaatselijke 
initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
(PIOW) en de inschakelingsondernemingen (IO);

•  krachtens artikel  35, §  1 van het Brussels Wetboek 
voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) heeft de Regering op 
9 september 2010 een besluit genomen dat de besturen 
en instanties aanduidt, waaronder de Raad, die hun ad-
vies over het ontwerp van Gemeentelijk Bestemmings-
plan (GBP) moeten formuleren;

•  krachtens artikel  48, §  3 van het BWRO heeft de Re-
gering op 30 september 2010 een besluit genomen dat 
de besturen en instanties aanduidt, waaronder de Raad, 
die hun advies over het ontwerp van Bijzonder Bestem-
mingsplan (BBP) moeten formuleren;

•  krachtens de ordonnantie van 3 april 2014 wordt het Ob-
servatorium van de referentieprijzen voor de over-
heidsopdrachten binnen de ESRBHG opgericht. Diens 
hoofdopdracht bestaat erin om adviezen te formuleren 
over abnormaal lage prijzen die in het kader van over-
heidsopdrachten voor diensten en werken in het Brussels 
gewest worden ingediend;

•  krachtens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 22 oktober 2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 
6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader 
van de voortdurende vorming van de werknemers- van 
hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 hou-
dende sociale bepalingen, werd de Commissie betaald 
educatief verlof bij de Raad ingesteld; 

•  krachtens het koninklijk besluit van 7  juni 2007 betref-
fende het opleidingsfonds dienstencheques, zoals dit 
door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 29 oktober 2015 werd gewijzigd, werd de Com-
missie Opleidingsfonds Dienstencheques bij de Raad 
ingesteld.
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14  1.2 Instanties van de Raad

1.2.1 Plenaire zitting

De plenaire zitting keurt de adviezen en aanbevelingen van 
de Raad goed en komt elke maand bijeen.

De Regering bepaalt welke organisaties voor vertegenwoor-
diging in aanmerking komen, evenals het aantal leden dat 
elk ervan wordt toegekend. Dit gebeurt op basis van een 
voorstel, dat voortvloeit uit een consensus tussen enerzijds 
alle representatieve werkgeversorganisaties, en anderzijds 
alle representatieve werknemersorganisaties.

De Regering benoemt de leden van de Raad voor vier jaar 
op dubbele kandidatenlijsten, die deze organisaties voor-
leggen3. Men verkiest de Voorzitter en Ondervoorzitter, 
voor twee jaar, respectievelijk en beurtelings onder de le-
den, die enerzijds de werkgeversorganisaties en anderzijds 
de werknemersorganisaties vertegenwoordigen. Ze zijn van 
een verschillende taalrol. De plenaire vergadering bestaat 
uit 30 effectieve en 30 plaatsvervangende leden, met een 
proportionele vertegenwoordiging van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties die is voorzien door de ordonnan-
tie van 8 september 1994 tot oprichting van de ESRBHG: 

1)  15 leden, voorgedragen door de representatie-
ve werkgeversorganisaties, de middenstand, de 
werkgevers van de  social-profitsector van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werkgeversorganisatie
•  Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB)

Het wordt door zeven leden vertegenwoordigd.

3  2  juli 2015 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 7/09/2015).

Middenstandsorganisaties
•  Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel  

(BECI-KHNB)
•  Federatie van de Vrije en Intellectuele Beroepen van het 

SDZ (FVIB-SDZ)
•  IZEO
•  Union des classes moyennes (UCM)
•  Federatie voor Vrije Beroepen (FVIB) 
•  Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Gewest Brussel (LVZ) 
•  Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s (SDZ)
•  Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) 
•  Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) 
•  Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van 

België (NUVIBB)

Deze organisaties verdelen onder elkaar de zes mandaten, 
waarover ze binnen de Raad beschikken.

Organisatie van de werkgevers van 
de social-profitsector
•  Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemin-

gen (BCSPO)

Deze organisatie wordt door twee leden vertegenwoor-
digd.

2)  15 leden, voorgedragen door de representatieve 
werknemersorganisaties van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest

•  Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 
•  Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
•  Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 

(ACLVB) 

Het ABVV en het ACV worden elk door zes leden verte-
genwoordigd in de Raad, de ACLVB door drie leden.
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1.2.2 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het uitvoerend orgaan van de Raad, 
waarvan het voorzitterschap wordt waargenomen door de 
Voorzitter van de ESRBHG. 

De Raad kiest de Raad van Bestuur uit zijn midden en hij 
telt zes leden. De Voorzitter en Ondervoorzitter van de 
Raad zijn van rechtswege lid, evenals de Voorzitter van de 
Kamer van de Middenstand.

De Directrice en de Adjunct-directeur van de Raad wonen 
de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij.

1.2.3  Kamer van de 
Middenstand

De Kamer van de Middenstand bestaat uit 12 leden, met 
name:

•  zes vertegenwoordigers van de representatieve mid-
denstandsorganisaties die in de Raad zetelen ; 

•  zes leden, benoemd door de Regering op voorstel van 
de vertegenwoordigers van de middenstand in de Raad. 

De leden van de Kamer van de Middenstand kiezen uit hun 
midden een Voorzitter en een Ondervoorzitter van een 
verschillende taalrol, voor een periode van twee jaar.

De leden van de Kamer van de Middenstand kiezen uit hun 
midden een Bureau van vier leden, waarvan de Voorzitter 
en de Ondervoorzitter van rechtswege lid zijn. Twee van de 
leden behoren tot de Franse taalgroep en de andere twee 
leden behoren tot de Nederlandse taalrol.

De Regering of één van haar leden kan de Kamer van de 
Middenstand rechtstreeks verzoeken om advies uit te bren-
gen over de algemene problemen van de middenstand in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit geval bezorgt de 
Kamer haar advies rechtstreeks aan de aanvrager.

De Kamer van de Middenstand kan eveneens op eigen ini-
tiatief de Regering of één van de Regeringsleden adviezen 
geven of voorstellen doen. Deze kunnen gepaard gaan met 
een bijkomend advies van de Raad. 

De Kamer van de Middenstand kan Commissies of Werk-
groepen (WG) vormen om bijzondere problemen te bestu-
deren.

1.2.4 Commissies 

De Raad organiseert zijn eigen vaste Commissies die ex-
terne deskundigen mogen omvatten om bepaalde materies 
te bestuderen.
De Raad telt vandaag zes vaste commissies:

•  de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Fi-
nanciën;

•  de Commissie Leefmilieu;
•  de Commissie Diversiteit-Gelijkheid van Kansen en Ar-

moede;
•  de Commissie Ruimtelijke Ordening-Mobiliteit;
•  de Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling;
•  de Commissie Huisvesting.

Het aantal Commissies kan variëren in functie van de mate-
ries die moeten worden behandeld door de Raad.

1.2.5 Werkgroepen

Er kunnen ook Werkgroepen worden ingesteld. In 2016 
waren er binnen de Raad 2 WG werkzaam:

• de WG Sociale Zaken en Gezondheid; 
• de WG Administratieve Vereenvoudiging.
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 1.3  Samenstelling van de Raad (op 31/12/2016)

1.3.1 Leden van de Plenaire zitting 

Voorzitterschap: Philippe VAN MUYLDER 

Ondervoorzitterschap: Jan DE BRABANTER 

In naam van de representatieve werkgeversorganisaties

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Voor BECI - VOB
Jan DE BRABANTER Mathias CYS

Floriane de KERCHOVE Bouchra EL MKHOUST

Arnaud LE GRELLE Pierre-Alain FRANCK

Charles PETIT Jean-Philippe MERGEN

Laura REBREANU Lise NAKHLE

Jean-Christophe VANDERHAEGEN Laurent SCHILTZ

Olivier WILLOCX Laurie VERHEYEN

Voor de Kamer van de Middenstand
Catherine BOULANGER (SNI) Martine BECQUEVORT (IZEO)

Bernard JACQUEMIN (UNPLIB) Sandy BULANZA (UCM)

Ischa LAMBRECHTS (LVZ)

Anton VAN ASSCHE (UNIZO) Régine TRUIJEN (CCIB)

Marc VAN THOURNOUT (CCIB) Jos VANNESTE (UNIZO)

Pierre VANSCHENDEL (SDI) Luc VANSTEENKISTE (FVB)

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Pierre DEVLEESHOUWER

Emmanuel DEROUBAIX Geert STEENDAM
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In naam van de representatieve werknemersorganisaties

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Voor het ABVV
Christian BOUCHAT Eric BUYSSENS

Abel GONZALES RAMOS Samuel DROOLANS

Spero HOUMEY Yves DUPUIS

Sandra LANGENUS Vroni LEMEIRE

Fabienne SENOCQ Mohamed OUSLIKH

Philippe VAN MUYLDER Maria VERMIGLIO

Voor het ACV
Rudi DECOSTER Ben BELLEKENS

Anne-Thérèse DESTREBECQ Benoît DASSY

Anne LEONARD Pierre DEMOL

Rachida KAAOISS

Paul PALSTERMAN Nathalie SNAKKERS

Sara STEIMES Ana RODRIGUEZ

Voor de ACLVB
Stijn PAULI Yael HUYSE

Justine SCHOLIERS Isabelle JANSSENS

Philippe VANDENABEELE Eva SAHIN

1.3.2 Leden van de Raad van Bestuur

Voorzitterschap: Philippe VAN MUYLDER 

Ondervoorzitterschap: Jan DE BRABANTER 

Emmanuel DEROUBAIX

Jan DE BRABANTER

Paul PALSTERMAN 

Anton VAN ASSCHE

Philippe VANDENABEELE

Philippe VAN MUYLDER
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1.3.3 Leden van de Kamer van de Middenstand

Voorzitterschap: Anton VAN ASSCHE 

Ondervoorzitterschap: Catherine BOULANGER 

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Eric BOIGELOT (FPLI) Martine BECQUEVORT (IZEO)

Catherine BOULANGER  (SNI) Sandy BULANZA (UCM)

Perrine COLLIN (UCM) Michel DEVRIESE (UNPLIB)

Jean-François DONDELET (SDI) Ischa LAMBRECHTS (LVZ)

Bernard JACQUEMIN (UNPLIB) Laila NEJAR (CCIB)

Frank JUDO (FVB) Alex TALLON (IZEO)

Régine TRUIJEN (CCIB)

Julien MEGANCK (LVZ) Benoît ROUSSEAU (SDI)

Anton VAN ASSCHE (UNIZO) Jos VANNESTE (UNIZO)

Miguel VAN KEIRSBILCK (IZEO) Luc VANSTEENKISTE (FVB)

Marc VAN THOURNOUT (CCIB) Victoria WHITELAW (UCM)

Pierre VANSCHENDEL (SDI) Kristof WILLEKENS (UNIZO)

1.3.4 Leden van het Bureau van de Kamer van de Middenstand

Voorzitterschap: Anton VAN ASSCHE 

Ondervoorzitterschap: Catherine BOULANGER 

Catherine BOULANGER

Miguel VAN KEIRSBILCK

Anton VAN ASSCHE

Pierre VAN SCHENDEL
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1.3.5  Leden van de Commissie Economie-Werkgelegenheid-
Fiscaliteit-Financiën  

Voorzitterschap: Philippe VAN MUYLDER

Secretarissen: M. AMRANIJAI, A. GÉRARD, J. MILLAN, S. POLET, M. VERLINDEN, J. VAN SCHEPDAEL

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Mathias CYS Bernard BROZE

Jan DE BRABANTER Frans DE KEYSER

Floriane de KERCHOVE Xavier DEHAN

Arnaud LE GRELLE Hugues KEMPENEERS

Lise NAKHLE

Laurent SCHILTZ

Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Olivier WILLOCX

Voor de Kamer van de Middenstand 
Catherine BOULANGER Antoine BERTRAND 

Ischa LAMBRECHTS Jean-François DONDELET

Anton VAN ASSCHE Julien MEGANCK

Pierre VAN SCHENDEL David PISCICELLI

Marc VAN THOURNOUT Miguel VAN KEIRSBILCK 

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Maarten GERARD

Emmanuel DEROUBAIX Gabriel MAISSIN

Pierre DEVLEESHOUWER

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS Samantha SMITH

Samuel DROOLANS

Philippe VAN MUYLDER

Voor het ACV
Benoît DASSY Azize BEN AZZI

Paul PALSTERMAN

Sara STEIMES

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS

Philippe VANDENABEELE
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1.3.6 Leden van de Commissie Leefmilieu 

Voorzitterschap: Laura REBREANU

Secretaris: C. VERTHÉ

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Mathias CYS Hugues KEMPENEERS

Jan DE BRABANTER Carine LAMBERT

Floriane de KERCHOVE Ruth LAMBRECHTS

Laura REBREANU Dries VANNESTE

Laurent SCHILTZ

Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Laurie VERHEYEN

Olivier WILLOCX

Voor de Kamer van de Middenstand 
Ischa LAMBRECHTS Antoine BERTRAND

Anton VAN ASSCHE Perrine COLLIN

Marc VAN THOURNOUT Michel DEVRIESE

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Maarten GERARD

Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS

Samuel DROOLANS

Philippe VAN MUYLDER

Maria VERMIGLIO

Voor het ACV
Benoît DASSY  Christina HOSSZU

Paul PALSTERMAN

Voor de ACLVB
Yaël HUYSE

Justine SCHOLIERS

Philippe VANDENABEELE



JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Vo
or

st
el

lin
g 

va
n 

de
 R

aa
d

21

1.3.7 Leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening-Mobiliteit 

Voorzitterschap: Marc VAN THOURNOUT (tot 15/11/2016), Ischa LAMBRECHTS (vanaf 16/11/2016)

Secretaris: S. POLET 

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Mathias CYS Vincent CAMPEOL

Jan DE BRABANTER Xavier DEHAN

Pierre-Alain FRANCK Hugues KEMPENEERS

Lise NAKHLE

Laura REBREANU

Laurent SCHILTZ

Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Olivier WILLOCX

Voor de Kamer van de Middenstand 
Ischa LAMBRECHTS Antoine BERTRAND

Anton VAN ASSCHE Michel DEVRIESE

Pierre VAN SCHENDEL Jean-François DONDELET

Marc VAN THOURNOUT Julien MEGANCK

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Pierre DEVLEESHOUWER Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS Paola PEEBLES

Samuel DROOLANS

Philippe VAN MUYLDER

Voor het ACV
Benoît DASSY Véronique HECQUET

Pierre DEMOL

Rachida KAAOISS

Paul PALSTERMAN

Voor de ACLVB
Yael HUYSE

Justine SCHOLIERS

Philippe VANDENABEELE
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1.3.8  Leden van de Commissie Diversiteit-Gelijkheid van Kansen en 
Armoede

Voorzitterschap: Vroni LEMEIRE

Secretaris: J. MILLAN 

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER Hayate EL AACHOUCHE

Bouchra EL MKHOUST

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND

Julien MEGANCK

Ingrid VAN MACKELENBERGH

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS Jamel AZAOUM

Samuel DROOLANS Samantha SMITH

Vroni LEMEIRE

Philippe VAN MUYLDER

Voor het ACV
Rachida KAAOISS Patricia BIARD

Paul PALSTERMAN Yvette NOTREDAME

Ana RODRIGUEZ Maria VINDEVOGHEL

Sara STEIMES

Voor de ACLVB
Eva SAHIN

Justine SCHOLIERS

Philippe VANDENABEELE



JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Vo
or

st
el

lin
g 

va
n 

de
 R

aa
d

23

1.3.9  Leden van Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling 

Voorzitterschap: Jan DE BRABANTER

Secretaris:  J. VAN SCHEPDAEL

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER Eric GALAND

Bouchra EL MKHOUST Herwig MUYLDERMANS

Arnaud LE GRELLE

Laurent SCHILTZ 

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND

Michel DEVRIESE

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Pierre DEVLEESHOUWER Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS Manuel CASTRO

Samuel DROOLANS René VAN CAUWENBERGE

Philippe VAN MUYLDER

Voor het ACV
Paul PALSTERMAN André LEURS

Sara STEIMES

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS Xavier MULS

Philippe VANDENABEELE

Bestuur
Annick STEENS
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1.3.10 Leden van de Commissie Huisvesting

Voorzitterschap: Pierre-Alain FRANCK

Secretaris: S. POLET

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Pierre-Alain FRANCK Elsje DE OST

Lise NAKHLE Hugues KEMPENEERS

Laura REBREANU

Laurent SCHILTZ

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND

Pierre VAN SCHENDEL Julien MEGANCK

Luc VAN STEENKISTE Philémon WACHTELAER

Marc VAN THOURNOUT Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Samuel DROOLANS Paola PEEBLES

Mohamed OUSLIKH

Philippe VAN MUYLDER

Voor het ACV
Benoît DASSY Thibaud DE MENTEN

Pierre DEMOL Daniel FASTENAKEL

Paul PALSTERMAN

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS  Michaël DUFRANE
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1.3.11 Leden van de WG sociale zaken en gezondheid

Voorzitterschap: Paul PALSTERMAN

Secretaris: M. AMRANIJAI

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Bouchra EL MKHOUST

Voor de Kamer van de Middenstand 
Bernard JACQUEMIN Antoine BERTRAND

Anton VAN ASSCHE Marc GLORIEUX

Miguel VAN KEIRSBILCK

Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Christian DEJAER 

Emmanuel DEROUBAIX Gabriel MAISSIN

Jean-Claude PRAET

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS

Maria VERMIGLIO

Voor het ACV
Anne-Thérèse DESTREBECQ Marie-Noëlle COLLART 

Paul PALSTERMAN Mohammed EL OUALKADI 

Ana RODRIGUEZ Johan FOBELETS

Michaël MAIRA

Voor de ACLVB
Michaël DUFRANE
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1.3.12 Leden van de WG administratieve vereenvoudiging

Voorzitterschap: Charles PETIT

Secretarissen: L. LE BERRE, S. POLET

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Mathias CYS Hugues KEMPENEERS

Jan DE BRABANTER

Lise NAKHLE

Charles PETIT

Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND

Marc VAN THOURNOUT Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Samuel DROOLANS

Voor het ACV
Paul PALSTERMAN

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS
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 1.4   Samenstelling van de instellingen waarvan de 

Raad het secretariaat waarneemt  
(op 31/12/2016)

1.4.1 Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

Voorzitterschap: Rudi VERVOORT

Secretarissen: J. MILLAN, M. VERLINDEN

Voor de Regering
Rudi VERVOORT

Guy VANHENGEL

Didier GOSUIN

Pascal SMET

Céline FREMAULT

Bianca DEBAETS

Cécile JODOGNE

Fadila LAANAN 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en de werkgevers van de social-profitsector
Antoine BERTRAND (KvM - UCM)

Jan DE BRABANTER (BECI - VOB)

Floriane de KERCHOVE (BECI - VOB)

Arnaud LE GRELLE (BECI - VOB)

Olivier WILLOCX (BECI - VOB)

Anton VAN ASSCHE (KvM - UNIZO)

Marc VAN THOURNOUT (KvM - CCIB)

Emmanuel DEROUBAIX (BCSPO)

Voor de representatieve organisaties van werknemers
Christian BOUCHAT (ABVV)

Fabienne SENOCQ (ABVV)

Philippe VAN MUYLDER (ABVV)

Rudi DE COSTER (ACV)

Anne LEONARD (ACV)

Paul PALSTERMAN (ACV)

Justine SCHOLIERS (ACLVB)

Philippe VANDENABEELE (ACLVB)

NB:  voor het uitgebreid BESOC is de samenstelling identiek, met de bijkomende aanwezigheid van de relevante Gemeen-
schapsministers (FWB, Vlaamse Gemeenschap, college van de COCOF) in functie van het behandelde thema.
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1.4.2 Adviescommissie voor Buitenlandse handel

Voorzitterschap: Jean-Philippe MERGEN

Secretarissen: M. AMRANIJAI, J. VAN LIERDE

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Voor BECI-VOB
Jean-Philippe MERGEN Jan DE BRABANTER

Mathias CYS Réal NIMPAGARISTE

Fadia FARHAD Vincent CAMPEOL

Olivier WILLOCX Laura REBREANU

Voor de Kamer van de Middenstand 
Eric THIRY

Annemarie VAN DE WALLE Pierre VAN SCHENDEL

Voor de Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel
Sabine SOETENS Nastasja OTTE

Voor de BCSPO
Jean-Claude PRAET Gabriel MAISSIN

Voor het ABVV
Manuel CASTRO Valérie VAN WALLEGHEM

Baudouin FERRANT Vroni LEMEIRE

René VAN CAUWENBERGE Samuel DROOLANS

Voor het ACV
Luc DE VALCK Paul PALSTERMAN

Didier LEBBE Chris VAN MOL

Anne-Thérèse DESTREBECQ Benoît DASSY

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS Philippe VANDENABEELE

Hajar METNI Yael HUYSE
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Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Andere
Julien MEGANCK (citydev.brussels) Philippe ANTOINE (citydev.brussels)

Jean-Luc VANRAES (finance.brussels) Serge VILAN (finance.brussels)

Jacques EVRARD (impulse.brussels) Bruno WATTENBERGH (impulse.brussels)

Bénédicte WILDERS (invest-export.brussels) Christine LENNEBERG (invest-export.brussels)

Waarnemers
Isabelle LAVERGE Gauthier LEJEUNE 

Frank LELON Laurent VAN DER ELST 

Cécile BODDAERT 
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1.4.3 Overlegplatform van de Sociale Economie

Voorzitterschap: Vincent LIBERT (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Ondervoorzitterschap: Isabelle GRIPPA (Vertegenwoordiger van de Regering)

Secretarissen: S. POLET, M. VERLINDEN

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die in de ESRBHG zetelen
Laurie VERHEYEN (BECI-VOB) Jan DE BRABANTER (BECI-VOB)

Julien MEGANCK (LVZ) Antoine BERTRAND (UCM)

Pierre DEVLEESHOUWER (BCSPO) Maarten GERARD (BCSPO)

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die in de ESRBHG zetelen
Thadée d’HAEGELEER (ABVV) Paola PEEBLES (ABVV)

Bernard GOFFINET (ACV) Sara STEIMES (ACV)

Georges SMETS (ACLVB) Philippe VANDENABEELE (ACLVB)

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie
Tatiana VIAL-GRÖSSER (FEBISP) Jessica SANTINI (ACFI)

Stéphane BOULANGER (FEBECOOP) Cécile PATRIS (RESSOURCES)

Marja ALAERTS (SOCIARE) Nora DE HERDT (FEBIO-SOCIARE)

Vertegenwoordigers van ACTIRIS
Tom SMEETS Aurélie CAMENEN

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie Werkgelegenheid van de GOB
Emy WARNIS

Genodigden
Hamed BEN ABDELHADI
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1.4.4 Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

Voorzitterschap: Cristina AMBOLDI (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling )

Ondervoorzitterschap: Christel Verhasselt (Vertegenwoordiger van een ander lid van de Regering)

Secretarissen: J. VAN SCHEPDAEL, M. VERLINDEN

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van ACTIRIS
Gregor CHAPELLE Dries VANGENECHTEN

Caroline MANCEL Nathalie DESCHEEMAEKER

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie Werkgelegenheid van de GOB
Annick STEENS Geneviève MEUNIER

Olivier MEERT Stefaan DE ROUCK

Vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen
Arnaud LE GRELLE Eric GALAND 

Andreas VEROUGSTRAETE Ann CATTELAIN

Vertegenwoordigers van de andere tewerkstellingsoperatoren die met ACTIRIS een overeenkomst hebben  
gesloten
Tatiana VIAL-GRÖSSER Patrick STELANDRE 

Luc PILOY Michèle HUBIN

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de middenstand
Jan DE BRABANTER Bouchra EL MKHOUST

Olivier WILLOCX Floriane DE KERCHOVE

Laurent SCHILTZ Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Pierre DEVLEESHOUWER Maarten GERARD

Pierre VAN SCHENDEL Catherine BOULANGER

David PISCILLI Michel DEVRIESE

Anton VAN ASSCHE Julien MEGANCK

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Samuel DROOLANS Vroni LEMEIRE

Eric BUYSSENS Samantha SMITH

Maria VERMIGLIO Philippe VAN MUYLDER

Sara STEIMES Eva JIMENEZ

Paul PALSTERMAN Rachida KAAOISS

Lazaros GOULIOS Ana RODRIGUEZ

Justine SCHOLIERS Philippe VANDENABEELE
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1.4.5 Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques

Voorzitterschap: Grégory FRANCK (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Ondervoorzitterschap: Jonathan VENTURA (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Secretaris: J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties
Arnaud LE GRELLE Florence GILBERT DE CAUWER

Eric GALAND Delphine BIBAUW

Anton VAN ASSCHE Charlotte DEKEYSER

Geoffrey GYSELS Geneviève BOSSU

Elisabeth DEGRYSE Pierre DEVLEESHOUWER

Maarten GERARD Tatiana VIAL-GRÖSSER

Vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties
Elsy BEDDEGENOODTS René VANCAUWENBERGE

Samuel DROOLANS Martine OUDERITS

Emeline DOYEN Grace PAPA

Sara STEIMES Nancy TAS

Xavier MULS Nilufer POLAT

Justine SCHOLIERS Philippe VANDENABEELE

Vertegenwoordigers van het Bestuur
Pauline ES Eric MAES

Vertegenwoordigers van ACTIRIS
Nancy KRAIZE Serge DE LUCA

Vertegenwoordigers van Bruxelles Formation
Emilie GILLEKENS Olivier COLLART

Vertegenwoordigers van de VDAB
Geert PAUWELS Mie VLEMINCKX
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1.4.6 Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof

Voorzitterschap: Geneviève MEUNIER (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Ondervoorzitterschap: Vincent LIBERT (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Secretaris: J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties
Jan DE BRABANTER Frans DE KEYSER 

Maarten GERARD Charlotte DEKEERSMAEKER

Michèle HUBIN Charlotte DEKEYSER 

David PISCICELLI Karlien DESUTTER

Laurent SCHILTZ Bouchra EL MKHOUST

Anton VAN ASSCHE Pierre GEORIS

Leen VAN DEN BRANDE Pierre VAN SCHENDEL

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Mustapha AZZIZI Laurence BLESIN 

Baudouin FERRANT Eric BUYSSENS

Abel GONZALES RAMOS Virgine DELVAUX

Yaël HUYSE Justine SCHOLIERS 

Fabienne SENOCQ Samantha SMITH 

Piet VAN DEN BERGH Ilse TIMPERMAN

Maria VERMIGLIO

Vertegenwoordigers van de Gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs en voortgezette opleiding
Didier DIRIX Jean-François BROUILLAR

Isabelle GOUDESEUNE Yasmin COOLS

Quentin HAYOIS Vincent LECOMTE

Marco ZINNEN Veerle VAN DE VELDE

Vertegenwoordigers van Bruxelles Formation
Christophe MIROIR Laurence RAYANE

Vertegenwoordigers van de VDAB
Geert PAUWELS Mie VLEMINCKX
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1.4.7 Adviescommissie erkenning dienstencheques

Voorzitterschap: Grégory FRANCK (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Ondervoorzitterschap: Jonathan VENTURA (Vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling)

Secretaris: J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties
Pierre DE VLEESHOUWER Florence GILBERT DE CAUWER

Arnaud LE GRELLE Maarten GERARD

Marc VAN THOURNOUT Julien MEGANCK

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Elsy BEDDEGENOODTS Samuel DROOLANS

Emelyne DOYEN Grace PAPA

Xavier MULS Justine SCHOLIERS

Vertegenwoordigers van het Bestuur
Pauline ES Eric MAES

Vanessa VAN GOETHEM Serge PAUPORTE
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 1.5 Personeel

Nemen het secretariaat waar en dragen bij tot de werkzaamheden van de ESRBHG :

Directrice:
•  Joëlle DELFOSSE

Adjunct-directeur:
•  Johan VAN LIERDE

Directieassistent:
•  Xavier DUBY

Commissiesecretarissen:
•  El Madhi AMRANIJAI  •  Stéphanie POLET

•  Béatrice LÉONARD (vanaf 15/11/2016 ) •  Joris VAN SCHEPDAEL

•  Marie-Hélène LAHAYE (tot 1/11/2016) •  Marc VERLINDEN

•  Julie MILLAN •  Charlie VERTHÉ

•  Jérôme NOËL (tot 1/09/2016)

Aanspreekpunt Strategie 2025:
•  Alexis GÉRARD

Sectorale facilitator:
•  Daan CAPIAU (vanaf 1/01/2016)

Attachés Observatorium van de referentieprijzen:
•  Lénaïg LE BERRE  •  Paul LAURENT (vanaf 1/02/2017)

•  Mathieu MICHEL (vanaf 1/02/2017) •  Laura VELASCO PALACIO (vanaf 16/02/2017) 

Communicatie:
•  Siham CHAOUCH

Human resources:
•  Marc LENELLE

Boekhouding:
•  Paul BOGAERTS

Vertaling:
•  Rik DUYNSLAGER •  Eric VANDERHEYDEN

Onthaal - Secretariaat:
•  Sabine BRAUNS  •  Marie-Louise PESSEMIER

•  Pascale LECLERCQ

Onderhoud:
•  Teresa DOS SANTOS MARQUES
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Bron: ESRBHG



Tweede deel
Activiteiten van de Raad
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 2.1 Bevoegdheid van advies, studie en aanbeveling

2.1.1 Inleiding 

Na het onderzoek binnen de Commissie wordt met de steun 
van het Secretariaat een ontwerp van advies opgemaakt, 
dat ter goedkeuring van de plenaire zitting van de Raad 
wordt voorgelegd. In de meeste gevallen streven de Raads-
leden naar een unaniem advies. Soms gebeurt het echter 
dat de standpunten uiteenlopen. De verschillende stand-
punten worden dan in het advies vermeld in de vorm van 
verslagen die melding maken van de verschillende stand-
punten waaraan in de Raad uitdrukking is gegeven.

Nadat de Raad het advies heeft goedgekeurd, wordt het 
naar de Regering doorgestuurd. Deze beslist dan om al dan 
niet rekening te houden met de opmerkingen van de Raad.

De adviezen moeten binnen de maand na de vraag van de 
Regering worden geformuleerd en bekendgemaakt. 

Bij dringende gevallen, die met redenen worden omkleed, 
kan de Regering deze termijn inkorten, echter niet tot min-
der dan vijf werkdagen. Indien het advies niet binnen voor-
melde termijnen wordt bekendgemaakt, dan wordt er aan 
voorbijgegaan.

De adviezen worden op de website van de Raad ge-
plaatst www.esr.brussels.

In 2016 heeft de Raad 102 adviezen, waaronder 6 initi-
atiefadviezen en 5 bijdragen geformuleerd.

2.1.2  Adviezen en 
aanbevelingen

Op de volgende bladzijden zijn de adviezen terug te vin-
den die de Raad tijdens het jaar 2016 heeft geformuleerd. 
Deze adviezen worden opgesomd per thematiek. Voor elk 
van deze adviezen vindt u een samenvatting terug van 
de wettekst die ter advies van de Raad werd voorgelegd, 
evenals een link aan de hand waarvan u het advies kunt 
raadplegen.

2.1.2.1 Initiatiefadviezen

ECONOMIE

A-2016-045-ESR
Initiatiefadvies betreffende economische migratie 
en tewerkstelling van buitenlandse werknemers 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Raad pleit ervoor dat buitenlanders een betere toegang 
tot de arbeidsmarkt zouden hebben.

In zijn initiatiefadvies herhaalt de Raad dat de Brusselse 
bevolking verhoudingsgewijs driemaal meer buitenlanders 
dan de andere twee Gewesten van het land telt.

De Raad is van oordeel dat iedereen “die over een 
verblijfsvergunning beschikt toegang moet hebben tot 
de arbeidsmarkt, door de administratieve stappen zoveel 
mogelijk te beperken”. Momenteel zijn de verblijfsvergunning 
en het arbeidsrecht het voorwerp van verschillende 
procedures, wat de aanwervingsmogelijkheden compliceert.

De Raad pleit er dus voor dat de economische immigra-
tie zou worden vereenvoudigd, niet alleen door de door de 
Europese Unie voorziene ‘unieke vergunning’ in Brussels 
recht om te zetten, maar ook door de overgang van één 
werkgever naar een andere voor buitenlanders die houders 
zijn van een vergunning B te vereenvoudigen. Hij vraagt om 
de wachttijd van vier maanden in te korten, om de afschaf-
fing van vergunning C te bestuderen en om de toegang tot 
arbeid mogelijk te maken aan de hand van het document 
dat de verblijfsvergunning toekent.

Wat de detachering van Europese werknemers betreft, 
roept de Raad op om op elk machtsniveau vlug principe-
regels en controle- en sanctievoorzieningen in te stellen, 
om de veelvuldig vastgestelde misbruiken te bestrijden. 
De Raad roept hierbij trouwens op tot een voluntaristisch 
beleid vanwege overheden naar potentiële werkneemsters 
toe, gezien vrouwen in het kader van de gezinshereniging 
in de meerderheid zijn, meer bepaald door een vlugge toe-
gang tot de taal, tot de verenigingsmiddelen en tot de ken-
nis van de rechten en plichten op het vlak van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 

Tot slot pleit de Raad ervoor om erover na te denken hoe 
werknemers zonder papieren in de rechtsstaat kunnen 
worden opgenomen. 

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://www.esr.brussels
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-045-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-045-esr/view
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A-2016-083-ESR
Initiatiefadvies betreffende het gewestelijk 
programma voor circulaire economie 

Op 10 maart 2016 heeft de Brusselse Regering het ge-
westelijk programma voor circulaire economie (GPCE) aan-
genomen. Dit programma past in het kader van de doel-
stellingen van de gewestelijke beleidsverklaring die met 
name streeft naar de ontwikkeling van “een strategische 
visie inzake leefmilieu, als bron voor het scheppen van lo-
kale werkgelegenheid door de omvorming van onze lineaire 
economie tot een circulaire economie, waarbij de capaciteit 
van onze ondernemingen om nieuwe opdrachten binnen te 
halen wordt verbeterd”. De aanneming van dit programma 
komt bovendien tegemoet aan het feit dat het leefmilieu in 
het algemeen en de circulaire economie in het bijzonder 
bij de uitwerking van de Strategie 2025 werden geïdenti-
ficeerd als een gebied dat vooruitzichten biedt wat betreft 
het creëren van werkgelegenheid.

Met het GPCE wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich 
positioneren als een innoverend gewest dat een voorloper 
is op het vlak van de overstap naar een circulaire economie.

Het GPCE streeft drie algemene doelstellingen na:
•  de omzetting van milieudoelstellingen in economische 

opportuniteiten;
•  de verankering van de economie te Brussel teneinde lo-

kaal te produceren als dat mogelijk blijkt, de verplaatsin-
gen te beperken, de aanwending van het grondgebied 
te optimaliseren en meerwaarde te scheppen voor de 
Brusselaars;

•  bijdragen tot het creëren van werkgelegenheid.

Het GPCE plant concreet een honderdtal maatregelen die in 
vier categorieën opgesplitst zijn. 
•  De transversale maatregelen hebben betrekking op 

alle economische actoren en moeten toelaten om een 
gunstig regelgevend kader uit te werken. Het is tevens in 
het kader van deze maatregelen dat het systeem van de 
economische steunmaatregelen zal worden aangepast 
om beter overeen te stemmen met de circulaire econo-
mie. Er zijn bovendien transversale maatregelen voorzien 
inzake overheidsopdrachten (ontwikkeling van duurzame 
en innoverende criteria) en opleidingen (opleidingen voor 
nieuwe beroepen die de overstap naar een circulaire eco-
nomie zullen begeleiden). 

•  De sectorale maatregelen zijn zeer concreet en zijn af-
gestemd op de volgende vijf sectoren : de bouwsector, 
grond- & afvalstoffen, logistiek, de handelszaken en de 
voedingssector. Er werd voor deze sectoren gekozen om-

dat zij een sterk potentieel inzake arbeidscreatie bezitten 
en tevens een aanzienlijke impact uitoefenen inzake be-
perking van de uitstoot van broeikasgassen. 

•  De territoriale maatregelen moeten toelaten om alle 
Brusselse actoren te mobiliseren en om op de meest ge-
paste niveaus acties te voeren. Immers, de overstap naar 
een circulaire economie moet worden gekoppeld aan de 
ontwikkeling van meerdere territoriale niveaus (lokaal, 
gemeentelijk, gewestelijk en intergewestelijk). Deze over-
gang moet bijgevolg in een benadering van territoriale 
hiërarchie worden ingeschreven. De belangrijkste doel-
stelling is de ontwikkeling van een dicht grondgebied 
waar de verschillende stedelijke functies op harmonische 
wijze samenleven en waar de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de ondernemingen, evenals tussen de delen van 
het grondgebied wordt verhoogd. Het is eveneens in 
het kader van deze territoriale benadering dat met het 
economisch hinterland van Brussel rekening zal moeten 
worden gehouden (via de toekomstige Hoofdstedelijke 
gemeenschap).

•  De bestuurlijke maatregelen zijn noodzakelijk voor de 
coördinatie van de verschillende betrokken partijen, om 
de opvolging van de uitvoering van het GPCE te verzeke-
ren, evenals de uitwisseling van informatie tussen de ver-
schillende actoren. Het is eveneens in het kader van deze 
maatregelen dat een evaluatie is voorzien van de acties 
van het GPCE en een actualisering van het programma 
(18 maanden na te zijn aangenomen).

De uitwerking van indicatoren die een monitoring en een 
evaluatie van de door het GPCE voorziene acties is toever-
trouwd aan Leefmilieu Brussel. 

In 2016 werd iets meer dan 12,8 miljoen euro gemobili-
seerd om maatregelen, die in het GPCE zijn opgenomen, te 
lanceren of te implementeren. Dit budget zal vanzelfspre-
kend elk jaar worden herzien teneinde rekening te houden 
met de evolutie van de noden en de prioriteiten.  

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

Bron: Leefmilieu Brussel

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-083-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-083-esr/view
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GELIJKHEID VAN KANSEN

A-2016-072-ESR
Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van 
actiepistes om de situatie van alleenstaande 
ouders te verbeteren, onder meer op basis 
van de aanbevelingen van de studie van het 
Territoriaal Pact “Eenoudergezinnen in Brussel, 
status quaestionis in perspectief”

Op 16 juni 2015 hebben de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering en de Brusselse sociale partners de “Strategie 
2025” (S2025) ondertekend, een globaal pragmatisch do-
cument met elk beleid dat over een tijdspanne van 10 jaar 
in het Brussels gewest wordt gevoerd (zie punt 2.4). 

Doelstelling 8 van pijler 2  van de S2025 “Promotie van 
duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling” bepaalt dat: 
“De strijd tégen werkonzekerheid en vóór een kwaliteits-
volle tewerkstelling is een constante prioriteit in het werk-
gelegenheidsbeleid. Ter stimulering van een dynamiek die 
gericht is op een actieve bevordering van kwaliteitsjobs in 
heel het Brusselse economische weefsel, zal de Regering 
de inspanningen voor permanente vorming in de bedrijven 
ondersteunen, alsook initiatieven voor gelijke behandeling, 
diversiteit en de verzoening van beroeps- en privéleven”.

In het kader van deze doelstelling stuurt de Raad een ope-
rationele verbintenis die in werf 6 is opgenomen en be-
trekking heeft op de ondersteuning van de acties gevoerd 
inzake verzoening van het beroeps- en privéleven, name-
lijk: “Mogelijke initiatieven voorstellen om de situatie van 
alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer op basis 
van de aanbevelingen van de studie van het Territoriaal 
Pact “Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in 
perspectief”.

Deze doelstelling maakt deel uit van de gedeelde priori-
teiten, die zich vertalen in de invoering van gezamenlijke 
werkzaamheden, in de vorm van een strategische en ope-
rationele samenwerking tussen de sociale partners en de 
Regering. De tekst van de S2025 voorziet dat de ESRBHG 
zal instaan voor de sturing van deze beleidswerf.

Het advies verduidelijkt de methodologie, formuleert op-
merkingen en vaststellingen en somt 34 actiepistes op.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

MOBILITEIT 

A-2016-008-ESR
Initiatiefadvies betreffende de mobiliteit 
en vervoerinfrastructuur in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De Raad van Bestuur van de Raad heeft dit initiatiefadvies 
opgemaakt in de context van de veiligheidsproblemen in de 
Brusselse tunnels (en meer bepaald de gedeeltelijke slui-
ting van één van de tunnels), die een niet te verwaarlozen 
impact op de mobiliteit in ons Gewest en dus op de Brus-
selse economie hebben.

Als vragende partij om de Brusselse mobiliteit te bespre-
ken in het kader van een constructief overleg (Gewesten, 
federale overheid en gemeenten), heeft de Economische 
en Sociale Raad in dit advies de elementen in herinnering 
gebracht die de basis vormen van de visie van de sociale 
gesprekspartners, meer bepaald dat de mobiliteit:
•  multimodaal moet zijn;
•  duurzaam moet zijn;
•  coherent en doordacht moet zijn;
•  dient uitgedacht, gebudgetteerd en opgevolgd.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

SOCIALE ZAKEN EN GEZONDHEID

A-2016-046-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gevolgen van 
het TTIP en van het CETA voor de sector van de 
gezondheidszorg

De Brusselse sociale partners hebben akte genomen van 
de standpunten die verschillende werkgeversorganisaties, 
evenals het Nationaal Intermutualistisch College tot de be-
leidsverantwoordelijken hebben gericht. Daarop hebben 
ze zich zorgen gemaakt over de mogelijke gevolgen voor 
de Brusselse gezondheidszorg van de verdragen waarover 
momenteel wordt onderhandeld tussen enerzijds de Euro-
pese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (“Transat-
lantic Trade and Investment Partnership”) en anderzijds de 
Europese Unie en Canada (“Comprehensive Economic and 
Trade Agreement”), en dit meer bepaald voor wat de orga-
nisatie van ziekenhuizen, rusthuizen, opvang van andersva-
liden en de thuiszorg betreft.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-072-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-072-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-008-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-008-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-046-esr/view
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Doorheen zijn initiatiefadvies heeft de Raad enkele bekom-
mernissen aangaande deze vrijhandelsakkoorden willen 
delen met de leden van de Regering en van het verenigd 
College, en dit meer in het bijzonder voor wat de transpa-
rantie van de lopende onderhandelingen betreft, het spe-
cifiek statuut van de gezondheidszorg als diensten van al-
gemeen belang en de instelling van een mechanisme voor 
internationale arbitrage dat de geschillen met betrekking tot 
deze verdragen moet oplossen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-047-ESR
Initiatiefadvies betreffende de overheveling 
van de voorziening voor uitbetaling van de 
kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Sinds 1 juli 2014 is de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie bevoegd op het vlak van kinderbijslag op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Ze heeft echter tot uiterlijk 31 december 2019 de tijd om 
het operationeel beheer van deze bevoegdheid over te ne-
men. 

De Raad heeft aan de hand van dit initiatiefadvies beschou-
wingen willen formuleren met het oog op de instelling van 
een daadkrachtig stelsel voor de uitbetaling van de kinder-
bijslag, en heeft zijn visie op de globale architectuur van 
deze bevoegdheid op het gewestelijk grondgebied in zijn 
vorige adviezen willen vervolledigen. Hij heeft zich evenwel 
in dit stadium niet willen uitspreken over kwesties in ver-
band met de inhoud van het recht, en geeft er de voorkeur 
aan om te wachten op bijkomende informatie in dit verband.
 
Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

2.1.2.2 Bijdragen
De bijdrage is het resultaat van de eerste overlegfase tus-
sen de Regering en de sociale partners in het kader van 
de gedeelde prioriteiten. Net zoals een advies van de Raad 
bevat deze bijdrage, in de vorm van beschouwingen, de bij-
dragen van de sociale partners tot het denkproces dat een 
Minister met het oog op de opmaak van een voorontwerp 
van wet- of regelgevende tekst heeft gevoerd. Dit jaar heeft 
de Raad vijf bijdragen geleverd.

A-2016-056-ESR
Bijdrage betreffende het Opleidingsplan 2020 
en de strategische nota’s betreffende de 
validatie van bekwaamheden, het alternerend 
leren, de polen Opleiding-Werk en de stages

Deze strategische nota’s zijn gebaseerd op de werkzaam-
heden van de operationele Taskforce Werkgelegenheid-On-
derwijs-Opleiding-Onderneming en hebben betrekking op 
belangrijke werven die het voorwerp uitmaken van gedeel-
de prioriteiten. De sociale gesprekspartners worden aan-
zienlijk stroomopwaarts van de opstelling van de teksten 
geraadpleegd teneinde het bereiken van een consensus 
over de oriëntaties van de bedoelde dossiers te bevorderen. 

Er zijn vijf strategische nota’s: 
•  het Opleidingsplan 2020; 
•  de validatie van de bekwaamheden;
•  het alternerend leren;
•  de polen Opleiding-Werk;
•  de stages.

De bijdrage kan op onze website worden geraadpleegd.

A-2016-057-ESR
Tweede bijdrage betreffende de hervorming 
van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling

De Raad werd geraadpleegd over het ontwerp tot hervor-
ming van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling vol-
gens de gewestelijke overlegvoorziening van de zogenaam-
de gedeelde prioriteiten. 

Voor deze tweede bijdrage over dit onderwerp heeft hij zich 
gebaseerd op de standpunten die eerder binnen de Raad 
werden ingenomen en meer bepaald op het werkdocument 
dat op 26 oktober 2015 werd aangenomen met het oog op 
een doeltreffend doelgroepenbeleid.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-046-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-047-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-047-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-056-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2016/a-2016-056-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-057-esr/view
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Hij heeft eerst vier algemene beschouwingen gemaakt be-
treffende de inpassing van de hervorming in de tijd, de no-
dige aanvullende studies, de interregionale mobiliteit en de 
staatssteun. Hij heeft vervolgens specifieke beschouwingen 
geformuleerd inzake inschakeling, activering en inhouding, 
zoals voorgesteld in de oriëntatienota die hem was voor-
gelegd.   

De bijdrage kan op onze website worden geraadpleegd. 

A-2016-073-ESR
Bijdrage inzake het ontwerp van Opleidings-
plan 2020

De ontwikkeling van de competenties en kwalificaties is een 
fundamentele hefboom met het oog op het betreden van 
de arbeidsmarkt. Er werd immers aangetoond dat naast 
het belang van de oorspronkelijke opleiding, de kwalifice-
rende opleiding de kansen op professionele inschakeling 
van individuen niet alleen doorgaans verbetert, maar ook 
duurzamere inschakelingen toelaat. Vanuit deze vaststel-
ling hebben de Meerderheidsakkoorden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van de Franse Gemeenschaps-
commissie van het aannemen van respectievelijk een am-
bitieus “Opleidingsplan” voor de ondergekwalificeerden en 
van een vijfjarenplan voor de ontwikkeling en de financie-
ring van het beroepsopleidingsaanbod, prioriteiten van de 
legislatuur gemaakt.  

Het aannemen van een dergelijk plan werd vertaald binnen 
doelstelling 5 van de Strategie 2025 (“Versterking van de 
beroepsopleiding”), dat het voorwerp van een gezamenlijk 
werk tussen de Regering en de sociale partners moet zijn 
(in het kader van de geelde prioriteiten) en zelfs de centrale 
maatregel ervan vormt. 

Het plan moet zich baseren op “gezamenlijke doelstellingen 
en beginselen voor alle actoren en partners van de oplei-
ding”, alsook op “alle bestaande programmatische beheer-
sinstrumenten”. De tenuitvoerlegging ervan zal op een ad 
hoc manier de competenties en realiteiten van de Gemeen-
schappen, van de COCOF en van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie (VGC) insluiten. Zo streeft het ernaar om 
de ontwikkeling en de verveelvoudiging van de samenwer-
kingen tussen alle betrokken actoren te structureren. 

De prioritaire doelgroep van het plan zijn de laag gediplo-
meerde werkzoekenden en de jongeren in overgang, tus-
sen het einde van hun onderwijscursus en de arbeidsmarkt. 
Werknemers in omschakeling, personen van vreemde na-

tionaliteit of origine (waaronder de nieuwkomers), langdu-
rige en zeer langdurige werkzoekenden, alsook deze van 
meer dan 55 jaar, zullen eveneens een specifieke aandacht 
genieten, in samenhang met de hervorming van de doel-
groepen. 

Het plan bestaat uit 39 maatregelen, die zich structureren 
rond :  
•  de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het op-

leidingsaanbod tegen 2020; 
•  de operationele tenuitvoerlegging van de afstemmingen 

Opleiding-Werk, doorheen: 
- de verbetering van de opleidingstrajecten; 
-  de ontwikkeling van de partnerschappen met de opera-

toren van de FWB, de VGC, het VG en het Waals Gewest. 
•  de transversale beleidswerven inzake opvolging, sturing 

en governance.

De bijdrage kan op onze website worden geraadpleegd.

A-2016-092-ESR
Bijdrage betreffende de nieuwe aanvullende 
maatregelen inzake diversiteit en de bestrij-
ding van discriminatie bij aanwerving

De Minister van Economie en Tewerkstelling wenst in het 
kader van de gedeelde prioriteiten van de Strategie 2025 
tot een akkoord met de sociale gesprekspartners te komen 
over een aantal nieuwe, aanvullende maatregelen inzake 
diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij aanwer-
ving.

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-057-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-073-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-073-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-092-esr/view
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Teneinde de diversiteit en de bestrijding van discriminatie 
bij aanwerving te bevorderen, stelt de Brusselse Regering 
een reeks nieuwe aanvullende maatregelen voor.

Er worden drie belangrijke soorten van aanvullende acties 
overwogen:
•  positieve acties ten gunste van de werkgelegenheid: 

alle acties die de proportionele deelname aan de arbeids-
markt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen;

•  acties tot bevordering van de diversiteit: alle acties 
die de erkenning, de eerbied en de valorisatie van ver-
schillen in de beroepsomgeving bevorderen;

•  acties ter bestrijding van discriminatie bij aanwer-
ving: alle acties die discriminatoire praktijken bestraffen 
en werkzoekenden steunen die van deze praktijken het 
slachtoffer worden.

De bijdrage kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2016-102-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van 
ordonnantie betreffende de tewerkstellings-
steun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van ordonnantie is de juridische vertaling 
van de oriëntatienota betreffende de hervorming van de 
doelgroepen, die de Regering op 14 juli 2016 heeft goed-
gekeurd.

Het Brusselse voorstel tot hervorming van de doelgroepen 
strekt in het bijzonder ertoe om:
•  het aantal verkregen voorzieningen te verminderen en te 

vereenvoudigen, om zo de gecreëerde voorzieningen te 
versterken;

•  de leesbaarheid van de voorzieningen te verbeteren en de 
toegang ertoe te vereenvoudigen;

•  de middelen toe te spitsen op de Brusselaars die dienen 
te worden ondersteund om toegang te hebben tot werk, 
maar ook om zichzelf aan het werk te houden;

•  de begrotingsbeheersing te verzekeren;
•  een vlugge overgang tussen de kwalificerende voorzie-

ningen (alternerend leren, IBO, …) en de tewerkstellings-
voorzieningen (stages eerste beroepservaring, inschake-
lingsovereenkomsten, artikels 60, …) te waarborgen.

De steunvoorzieningen voor tewerkstelling beogen de bij 
ACTIRIS ingeschreven niet-tewerkgestelde werkzoeken-
den, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gedomi-
cilieerd en die aan de eigenheden en de behoeften van de 
arbeidsmarkt beantwoorden. Deze voorzieningen zijn in vier 
pijlers onderverdeeld:
•  inschakeling;
•  activering;
•  jobbehoud;
•  specifieke tewerkstellingssteun.

De bijdrage kan op onze website worden geraadpleegd.

2.1.2.3 Adviezen na 
aanhangigmaking bij de Raad

DIVERSITEIT/GELIJKHEID VAN KANSEN 

A-2016-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende 
de integratie van de handicapdimensie in de 
beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

De Regeringen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 
de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie hebben in juli 2015 
een Handiplan aangenomen, om zo in het hele Brusselse 
beleid op een meer transversale manier rekening te kunnen 
houden met personen met een beperking. Dit voorontwerp 
van ordonnantie legt deze doelstelling inzake handistrea-
ming ten uitvoer in de beleidsmaatregelen waarvoor het 
Brussels gewest bevoegd is. De aangewende middelen in-
spireren zich op deze die in de ordonnantie van 29 maart 
2012 betreffende de integratie van de genderdimensie in 
de politieke beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn vervat.

Dit voorontwerp van ordonnantie streeft er dus naar dat 
de Brusselse Regering ervoor zou kunnen zorgen dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegankelijker wordt voor 
personen met een beperking, door in een verbetering van 
de dienstverlening binnen alle Brusselse bevoegdheden te 
investeren.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-092-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-102-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-102-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-004-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-004-esr/view
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A-2016-030-ESR
Ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie en ter 
bevordering van gelijke behandeling

Dit ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke 
behandeling zet twee Europese richtlijnen om: deze met 
betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras of etnische af-
stamming (2000/43/EG) en deze houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten (2004/113/EG).

Het doel is om een algemeen en harmonieus kader te 
scheppen om bepaalde vormen van discriminatie te bestrij-
den en de gelijke behandeling te bevorderen.

Dit ontwerp vult de ordonnanties aan die ter zake in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest al bestaan, door deze be-
ginselen tot vier gebieden uit te breiden: de sociale be-
scherming, de sociale voordelen, de toegang tot goederen 
en diensten en het verstrekken ervan en de toegang tot 
en deelname aan een economische, sociale, culturele of 
politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.

Er worden instellingen aangewezen die ervoor instaan de 
gelijke behandeling te bevorderen: het Interfederaal Gelij-
kekansencentrum (UNIA) en het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-100-ESR
Nieuwe aanvullende maatregelen inzake 
diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij 
aanwerving

Het betreft verschillende nieuwe aanvullende maatregelen 
betreffende de bevordering van diversiteit en de strijd tegen 
alle vormen van discriminatie bij aanwerving. Deze maat-
regelen zijn voorzien in de ordonnantie van 4 september 
2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke 
behandeling op het vlak van de tewerkstelling. 

Er worden drie soorten van acties overwogen: 
•  positieve acties ter bevordering van de werkgele-

genheid: alle acties die de proportionele deelname aan 
de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bevorderen; 

•  acties ter bevordering van de diversiteit: alle acties 
die de erkenning, de eerbied en de valorisatie van de ver-
schillen in de beroepsomgeving bevorderen; 

•  acties in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving: 
alle acties om discriminatoire praktijken te bestraffen en 
om werkzoekenden te steunen die het slachtoffer worden 
van zulke handelingen.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

ECONOMIE 

A-2016-005-ESR
Omzetting van de Europese richtlijnen 
2014/23/24/25 EU op het sluiten van 
overheidsopdrachten

Op 18 december 2015 werd bij de Raad door de Brus-
selse Regering een dringende adviesaanvraag aanhangig 
gemaakt betreffende de omzetting van de Europese richt-
lijnen 2014/23/24/25 EU op het sluiten van overheidsop-
drachten.

Dit wetsontwerp wijzigt de wet van 15 juni 2006 betreffen-
de de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.

Ook al betreft het hier een federale materie, toch heeft de 
Raad voorafgaandelijk gewezen op de belangrijke gevolgen 
ervan op gewestelijk vlak.   

De richtlijnen 24/25 EU werden omgezet in Belgisch recht 
door de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsop-
drachten. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-030-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-030-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-100-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-100-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-005-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-005-esr/view
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A-2016-017-ESR
Ordonnantie houdende omzetting van 
de richtlijn 2013/37/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 17 
november 2003 inzake het hergebruik van 
overheidsinformatie

In 2003 heeft de Europese Unie een eerste richtlijn betref-
fende het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen 
(richtlijn “PSI”). Deze richtlijn werd op 6 maart 2008 door 
een Brusselse ordonnantie omgezet.

Deze richtlijn werd vervolgens in 2013 herzien - richtlijn 
2013/37/EU - en is via de onderhavige ordonnantie het 
voorwerp van een omzetting.

Overheden verzamelen voor hun eigen werking informatie 
in een brede waaier van domeinen (statistisch, geografisch, 
sociaal, mobiliteit). De door deze overheden geproduceerde 
informatie vormt een grondstof die verder kan worden her-
gebruikt met het oog op de ontwikkeling van diensten met 
een economisch of democratisch potentieel, dat uiteindelijk 
de hele gemeenschap ten goede komt.

Het hergebruik van deze informatie kan een motor voor de 
digitale economie vormen en een bron van nieuwe applica-
ties zijn. Tevens kan het de betrokkenheid van burger ver-
hogen, door hem op een transparante wijze gegevens ter 
beschikking te stellen.

Terwijl de eerste PSI-richtlijn eerder betrekking had op fy-
sieke documenten en statische informatie, wil de herziene 
richtlijn duidelijk rekening houden met de technologische 
evolutie en de tendens naar elektronische gegevensuitwis-
seling en geautomatiseerde uitwisseling tussen computers. 
De nieuwe richtlijn heeft nu ook betrekking op databases en 
dynamische informatie.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-022-ESR
Opmerkingen betreffende het Nationaal 
Hervormingsprogramma 2016 van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elk jaar in april stelt België zijn Nationaal Hervormingspro-
gramma (NHP) voor, waarin de nationale doelstellingen in-
zake tewerkstelling, economie en de sociale problematiek 
worden vastgesteld. Dit programma wordt in het kader van 
de tenuitvoerlegging van de Strategie Europa 2020 aan alle 
leden gevraagd. Het NHP bevat de structurele maatregelen 
die de federale Regering en de Regeringen van Gewesten 
en Gemeenschappen de voorbij 12 maanden hebben aan-
genomen.

Deze maatregelen streven een dubbele doelstelling na:
•  “beantwoorden aan de aanbevelingen die de Europese 

Raad in 2015 tot België heeft gericht, met name een 
grondige hervorming van de fiscaliteit en de arbeids-
markt, tenlastename van de kosten van de vergrijzing, 
verbetering van de concurrentiekracht en vermindering 
van de emissies van broeikasgassen;

•  de doelstellingen behalen die in de Strategie Europa 
2020 op het vlak van arbeid, O&O en innovatie, onderwijs 
en opleiding, energie en klimaat werden uitgedrukt en de 
sociale insluiting verzekeren”. 

In 2015 heeft de Brusselse Regering haar vastberadenheid 
bevestigd om de doelstellingen van de Strategie Europa 
2020 te behalen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-017-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-017-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-022-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-022-esr/view
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A-2016-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van 
de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende 
geharmoniseerde regels betreffende de 
administratieve geldboeten bepaald bij de 
wetgeving op het vlak van werkgelegenheid 
en economie en van de ordonnantie van 
8  oktober 2015 houdende algemene regels 
betreffende de inhouding, de terugvordering 
en de niet-vereffening van subsidies op het 
vlak van werkgelegenheid en economie

In januari 2015 heeft de Raad een advies geformuleerd in-
zake het voorontwerp van ordonnantie houdende geharmo-
niseerde regels betreffende de administratieve geldboeten 
bepaald door de wetgeving op het vlak van werkgelegen-
heid en inzake het voorontwerp van ordonnantie houdende 
algemene regels betreffende de inhouding, de terugvorde-
ring en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van 
werkgelegenheid en economie. Deze beide ordonnanties 
hebben tot doel om alle stelsels ter zake te harmoniseren, 
om zo de bestaande regels in het Brussels recht toepas-
baar te maken en de procedures te vereenvoudigen.

Dit voorontwerp van besluit strekt ertoe deze ordonnanties 
uit te voeren.

Enerzijds wijst het de ambtenaren aan die bevoegd zijn voor 
bepaalde taken, die in de ordonnanties zijn voorzien en die 
verband houden met administratieve geldboeten, subsidies, 
beroep en terugvorderingen.

Anderzijds vermeldt het de modaliteiten inzake betaling en 
terugvordering van de administratieve geldboete. Meer be-
paald is de inhouding voorzien van subsidies waarvan een 
begunstigde een administratieve geldboete werd opgelegd. 
Bovendien voorziet het voorontwerp het sluiten van een 
Protocol tussen de Directeurs-generaal van Brussel Econo-
mie en Werkgelegenheid en Brussel Fiscaliteit om de wijze 
te regelen waarop Brussel Fiscaliteit overgaat tot de invor-
dering van administratieve geldboeten en de inhouding van 
subsidies.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-048-ESR
Small Business Act voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De Small Business Act (SBA) werd in de algemene beleids-
verklaring van de Brusselse Regering aangekondigd en 
vervolgens in de tekst van de Strategie 2025 (doelstelling 
2 van pijler 1) verduidelijkt. De SBA is het eerste algemene 
ondersteuningsplan ten behoeve van de KMO’s. Hij vormt 
echter niet het volledige economische beleid van de Brus-
selse Regering en geeft net zo min alle maatregelen weer 
die betrekking hebben op het ondernemerschap. 

De SBA heeft als ambitie, geleidelijk maar op structurele 
wijze het ondernemerschap in het Brussels gewest te ver-
beteren, en meer bepaald de drie volgende parameters op 
een positieve manier te beïnvloeden:
•  het aantal KMO’s; 
•  de tewerkstelling in de KMO’s; 
•  de meerwaarde die de KMO’s bovenop tewerkstelling 

creëren. 

Hij bestaat uit vijf pijlers, elk onderverdeeld in thematische 
doelstellingen (22 in het totaal) die verschillende maatre-
gelen bevatten die de voornaamste richtingen vormen die 
de Regering in de komende jaren naar de Brusselse KMO’s 
toe zal uitgaan: 
•  pijler 1 - Een ondernemersvriendelijke omgeving creëren; 
•  pijler 2 - Toegang tot financiering verbeteren; 
•  pijler 3 - Inzetten op de diversiteit van de ondernemers 

(m/v), een Brusselse goudmijn; 
•  pijler 4 - Een administratie voor ondernemers: vereen-

voudiging, KMO-vriendelijke vergunningen en overheids-
opdrachten; 

•  pijler 5 - Ondersteunen van de ondernemingen doorheen 
evoluties en opportuniteiten.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-027-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-027-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-048-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-048-esr/view
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A-2016-095-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot 
harmonisering van de procedures met 
betrekking tot de administratieve geldboeten 
inzake de reisagentschappen en de 
toeristische logies

Dit voorontwerp van ordonnantie past in het kader van de 
harmonisering van de procedures die werden vastgesteld in 
de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde 
regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald 
bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en eco-
nomie.  

Het strekt ertoe deze nieuwe procedures van toepassing 
te maken ingeval van inbreuk en van administratieve geld-
boeten in het kader van de regelgeving inzake toerisme, en 
meer in het bijzonder in het kader van de toeristische logies 
en de reisagentschappen. 

In dat opzicht zijn de ordonnantie van 22 april 2010 hou-
dende het statuut van de reisagentschappen en de ordon-
nantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies 
gewijzigd, teneinde de geharmoniseerde procedure van 
toepassing te maken.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

ENERGIE 

A-2016-040-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
verschillende uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het 
Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing (BWLKE), inzake EPB-
certificatie

Dit voorontwerp van besluit streeft drie belangrijke doel-
stellingen na.
•  Ingaan op de grieven van de Europese Commissie in 

het kader van haar analyse van een conforme om-
zetting van verschillende Europese richtlijnen op het 
vlak van energiedoeltreffendheid. 

De Minister van Energie is met name gemachtigd om de 
modellen van attesten te bepalen teneinde in te gaan op 
het verzoek van de Commissie en om meer soepelheid te 
voorzien wat betreft de aanpassing van deze modellen.

Het artikel van de Europese richtlijn, dat de herziening van 
de drempel van de certificatie van openbare gebouwen van 
500 tot 250 m² voorziet sedert juli 2015, wordt omgezet 
en uitgevoerd.

De Commissie heeft kritiek geuit op het feit dat de Brus-
selse reglementering momenteel enkel de berekening op-
legt voor nieuwe EPB-eenheden. Er is daarom voorzien om 
dezelfde eisen op te leggen aan EPB-eenheden die voor 
meer dan 25% zijn gerenoveerd. In de toekomst zullen deze 
eisen kunnen worden opgelegd bij elke renovatie.  

•  Het gecentraliseerd examen voor EPB-certificateurs 
in werking laten treden.

Dit onderzoek moet toelaten om de kwaliteit van de pres-
taties van de certificateurs te verbeteren door zich ervan te 
vergewissen dat de inhoud van de opleidingen is gekend.

•  De coherentie van de tekst verbeteren en bepaalde 
vorm- en drukfouten corrigeren.

De juridische leemte betreffende de energieklassen (deze 
komen niet voor in het besluit betreffende het attest voor 
nieuwe gebouwen) wordt opgevuld door te verwijzen naar 
de klassen die zijn bepaald voor de EPB-attesten van be-
staande gebouwen. 

Er worden bepalingen genomen om de verwerking en pu-
blicatie mogelijk te maken van de gegevens die voorkomen 
in de EPB-attesten (waarbij over de bescherming van de 
privésfeer wordt gewaakt), met het oog op de uitwisseling 
van gegevens voor statistische of andere doeleinden. 

Certificateurs zullen voortaan op eigen kosten opnieuw hun 
attesten moeten afleveren die zijn ingetrokken.

De geldigheidsduur van het bekwaamheidsattest als erken-
de technicus verwarming van het type L, G1 of G2 wordt 
verlengd teneinde te verhelpen aan een praktisch probleem 
van professionelen die zowel als verwarmingstechnicus als 
in de hoedanigheid van EPB-verwarmingsadviseur wensen 
te worden erkend. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-095-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-095-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-040-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-040-esr/view
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A-2016-064-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van 
alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor 
het berekenen van de energieprestaties van 
de EPB-eenheden en houdende wijziging 
van meerdere uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het 
Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing 

Dit voorontwerp van besluit komt tegemoet aan de bepa-
ling van het BWLKE die voorziet dat de Brusselse Regering 
het geheel van de richtlijnen en criteria bepaalt die nodig 
zijn voor de berekening van de energieprestatie van de 
EPB-eenheden en de naleving van de EPB-eisen. Aldus 
zouden alle richtlijnen en criteria voor de drie luiken van 
de EPB (werken, certificering, verwarming/klimaatregeling) 
verzameld zijn en een uniform karakter vertonen. 

De zes concrete doelstellingen van het voorontwerp van 
besluit zijn: 
•  de bepaling van richtlijnen en criteria die nodig zijn voor 

de berekening van de energieprestatie van EPB-eenhe-
den;

•  de bepaling van een berekeningswijze ter bepaling van 
het totale primaire energieverbruik van alle niet-residen-
tiële EPB-eenheden en de eisen inzake verbruik;

•  de verbetering van de methode tot bepaling van het to-
tale primaire energieverbruik van de residentiële een-
heden teneinde de naleving te vergemakkelijken van de 
EPB-eisen 2015 en de ontwikkelingen in het kader van 
het EPB-consortium op te nemen;  

•  de implementering van aanbevelingen ingewonnen bij de 
evaluatie van de EPB-wetgeving;

•  de actualisering van verschillende bijlagen die de EPB-ei-
sen bepalen;

•  de wijziging van verschillende besluiten die de impact on-
dergaan van de wijzigingen die krachtens dit voorontwerp 
van besluit zijn doorgevoerd.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-066-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de 
energieaudit van de grote ondernemingen en 
de energieaudit van de milieuvergunning

Het voorwerp van dit voorontwerp van besluit bestaat erin, 
de uitvoering van energieaudits op te leggen aan “alle on-
dernemingen die geen KMO zijn”. Hiermee wordt geant-
woord op de ingebrekestelling van de Europese Commissie 
die de omzetting van de Europese richtlijn nr. 2012/27/EU 
betreffende de energie-efficiëntie als onvolledig heeft be-
schouwd.

Krachtens deze tekst zullen alle “grote ondernemingen” een 
energieaudit moeten uitvoeren. De definitie van “grote on-
derneming” herneemt de vestigingseenheden die gedekt zijn 
door een milieuvergunning en die tenminste 250 voltijdse 
equivalenten verenigen of goed zijn voor een jaarlijks om-
zetcijfer hoger dan 50 miljoen euro, evenals een jaarbalans 
hoger dan 43 miljoen euro. Gelet op criteria inzake energie-
verbruik, die in het besluit zijn opgenomen, kan een “grote 
onderneming” eveneens als een “grote energieverbruiker” 
worden beschouwd. Deze zal bovendien verplicht zijn om de 
door de audit bepaalde maatregelen uit te voeren of om de 
economische doelstelling te halen die eruit voortvloeit.   

Aan de afwijkingen wat betreft de uitvoering van een ener-
gieaudit is niet geraakt.

Het voorontwerp van besluit wil eveneens enkele dysfuncties 
corrigeren die in de praktijk zijn vastgesteld (onaangepaste 
drempels of definities voor de handelszaken/supermarkten, 
problemen i.v.m. de uitbreidingen van milieuvergunningen, 
enz.). Het bepaalt tevens twee nieuwe methodes voor de 
uitvoering van audits, namelijk de “process” en de “ge-
mengde” methode die respectievelijk van toepassing zijn 
op de industriële activiteiten en de handelszaken. 

Er is bovendien voorzien om het toepassingsveld te wijzigen 
van de energieaudit die in het kader van een milieuvergun-
ning moet worden uitgevoerd. Immers, deze verplichting 
wordt uitgebreid tot de vergunningsaanvragen die voort-
vloeien uit een wijziging van een milieuvergunning, op voor-
waarde dat de vergunningswijziging een zodanige invloed 
heeft wat betreft de energie- of oppervlaktecriteria dat een 
vestiging in het toepassingsveld van dit besluit valt. Er zijn 
afwijkingen op deze verplichting voorzien. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-064-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-064-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-066-esr/view
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Tot slot zijn er ook overgangsbepalingen voorzien teneinde 
enerzijds een verzadiging van de markt van de auditeurs 
van milieuvergunningen te vermijden en om anderzijds aan 
Leefmilieu Brussel de tijd te geven om de opleidingen voor 
de nieuwe “process” en “gemengde” methode te organi-
seren en om de auditeurs in de mogelijkheid te stellen om 
deze opleidingen te volgen. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-085-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot 
vaststelling van het model van het EPB-
certificaat voor de EPB-wooneenheden en de 
tertiaire eenheden

Dit voorontwerp van besluit bepaalt dat de EPB-attesten, 
die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden opge-
steld, conform moeten zijn met de modellen die in de bijla-
gen ter beschikking worden gesteld. Er is een model voor 
individuele wooneenheden (bijlage 1) en een model voor 
tertiaire eenheden (bijlage 2).

De EPB-attesten voor de individuele wooneenheden moe-
ten dan wel sedert 1 januari 2017 conform zijn met het 
model, het voorontwerp van besluit bepaalt dat de EPB-at-
testen voor tertiaire eenheden tegen een latere datum con-
form moeten zijn. Deze datum moet nog worden vastgelegd 
om rekening te houden met de terbeschikkingstelling van 
de software die is voorzien in artikel 1, 6° van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 febru-
ari 2011 betreffende de erkenning van certificateurs die 
EPB-attesten of EPB-attesten voor openbare gebouwen 
opstellen.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-086-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot 
wijziging van het ministerieel besluit van 6 
mei 2014 houdende  uitvoering van bijlagen 
V, IX en X van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 21 december 
2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak 
van de energieprestatie en het binnenklimaat 
van gebouwen

Dit voorontwerp van ministerieel besluit moet verschillen-
de punten “uitvoerbaar” maken van de bijlagen ingevoegd 
door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 21 februari 2013 tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke van 21 december 2007 tot vast-
stelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie 
en het binnenklimaat van gebouwen. Dit moet met name 
gebeuren door de vaststelling van sommige data van in-
werkingtreding van EPB-eisen (soms met retroactief effect).

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-087-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot 
bepaling van de inhoud van bijscholing en tot 
opstelling van het centraal examen voor de 
EPB-certificateurs

Dit voorontwerp van ministerieel besluit bepaalt de inhoud 
van de wijzigingen die aan de modules van de initiële op-
leiding tot EPB-certificateur moeten worden aangebracht. 

Het stelt tevens de termijn vast binnen dewelke certifica-
teurs moeten slagen voor het centraal examen dat de recy-
clageopleiding kenmerkt, en waardoor zij zich de wijzigin-
gen van de modules van de initiële opleiding eigen kunnen 
maken.

Het voorontwerp van besluit bepaalt tenslotte eveneens de 
datum van inwerkingtreding van dit centraal examen. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-066-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-085-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-085-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-086-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-086-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-087-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-087-esr/view
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ERFGOED 

A-2016-029-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de kaderconventie van de 
Raad van Europa over de bijdrage van cultureel 
erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te 
Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend te 
Strasbourg op 25 juni 2012

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met de kader-
conventie van de Raad van Europa over de bijdrage van 
cultureel erfgoed aan de samenleving. Deze moet door het 
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 
goedgekeurd, alvorens op het Belgisch niveau te worden 
bekrachtigd.

De conventie vloeit voort uit het Europese verlangen om 
een referentiekader voor het erfgoedbeleid te creëren, en 
dit ter ondersteuning van de reeds bestaande instrumenten 
aangaande meer specifieke thema’s inzake het cultureel 
erfgoed. Dit kader moet het toelaten om het cultureel erf-
goed een rechtmatige plaats te geven in een nieuwe visie 
van duurzame ontwikkeling.

De conventie definieert het cultureel erfgoed als “een groep 
van hulpbronnen, geërfd uit het verleden, waarmee men-
sen zich identificeren, onafhankelijk van het bezitten ervan, 
als een reflectie en uitdrukking van hun voortdurend evo-
luerende waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Het 
omvat alle aspecten van de omgeving, resulterend uit de 
interactie tussen mensen en plaatsen doorheen de tijd”.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

EUROPA/INTERNATIONAAL 

A-2016-032-ESR
Overeenkomst tot oprichting van het 
Internationaal Instituut voor Democratie 
en Verkiezingsondersteuning, gedaan te 
Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd 
door de Raad van het Internationaal Instituut 
op 24 januari 2006 en Zetelakkoord tussen 
het Koninkrijk België en het Internationaal 
Instituut voor Democratie en Electorale 
Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 
2014

Het eerste ontwerp van ordonnantie stemt in met de over-
eenkomst tot oprichting van het Internationaal Instituut voor 
Democratie en Verkiezingsondersteuning. Dit Instituut moet 
zelf overal ter wereld processen van duurzame democratie 
ondersteunen.

Het tweede ontwerp van ordonnantie stemt in met het Zete-
lakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal 
Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, onderte-
kend te Brussel op 15 mei 2014. Dit Instituut heeft namelijk 
zijn zetel in Brussel gevestigd.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-033-ESR
Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut 
en Akkoord tussen het Koninkrijk België en het 
Europees Instituut voor Bosbouw betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van het 
Verbindingsbureau van het Europees Instituut 
voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 
9 oktober 2013

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-029-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-029-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-032-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-032-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-033-esr/view
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Het eerste ontwerp van ordonnantie regelt de toetreding 
van België tot het Verdrag inzake het Europees Bossenin-
stituut.

Dit Instituut heeft tot opdracht te werken aan een wereld 
die de duurzaamheid van de bossen verzekert door de pro-
motie, versterking en mobilisering van het onderzoek en de 
expertise op het gebied van bossen.

Het tweede ontwerp van ordonnantie gaat over tot de be-
krachtiging van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en 
het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voor-
rechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het 
Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brus-
sel op 9 oktober 2013.

Het Europees Instituut voor Bosbouw met zetel te Joensuu 
(Finland) wenst namelijk een verbindingsbureau te openen 
in Brussel om zijn samenwerking met de Europese Unie te 
versterken.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-034-ESR
Zetelakkoord, met uitwisseling van 
brieven, tussen het Koninkrijk België en de 
Internationale Organisatie voor Criminele 
Politie, gedaan te Lyon op 24 oktober 2014

Met dit ontwerp van ordonnantie treedt België toe tot het 
Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Ko-
ninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Crimi-
nele Politie, gedaan te Lyon op 24 oktober 2014.

Interpol beschikt sedert 2009 over een verbindingsbureau 
te Brussel. Dit nieuwe Akkoord verduidelijkt een aantal 
aspecten betreffende de voorrechten en immuniteiten die 
door België aan het Kantoor van Interpol worden verleend.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-035-ESR
Overeenkomst tussen het Koninkrijk België 
en het Algemeen Hoofdkwartier van de 
Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake 
de bijzondere voorwaarden voor de vestiging 
en functioneren van dit Hoofdkwartier op 
het grondgebied van het Koninkrijk België, 
ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, zoals 
gewijzigd en aangevuld door de Overeenkomst, 
ondertekend te Brussel op 10 september 2013 
en Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 
10 september 2013, tot wijziging en aanvulling 
van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel 
op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België 
en het Algemeen Hoofdkwartier van de 
Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake 
de bijzondere voorwaarden voor de vestiging 
en functioneren van dit Hoofdkwartier op het 
grondgebied van het Koninkrijk België

Het eerste ontwerp van ordonnantie gaat over tot de be-
krachtiging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde 
Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden 
voor de vestiging en functioneren van dit Hoofdkwartier op 
het grondgebied van het Koninkrijk België, ondertekend te 
Brussel op 12 mei 1967, zoals gewijzigd en aangevuld door 
de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 septem-
ber 2013.

Het tweede ontwerp van ordonnantie gaat over tot de be-
krachtiging van de overeenkomst, ondertekend te Brussel 
op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de 
overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, 
tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwar-
tier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de 
bijzondere voorwaarden voor de vestiging en functioneren 
van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk 
België.

Deze overeenkomsten wijzigen en vervolledigen de over-
eenkomst tussen het Koninkrijk België en SHAPE van 1967 
betreffende de bijzondere voorwaarden van vestiging en 
werking van dit hoofdkwartier op het Belgisch grondgebied.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-033-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-034-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-034-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-035-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-035-esr/view
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A-2016-036-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en 
Biodiversity International, ondertekend te 
Brussel op 3 december 2012, tot wijziging van 
het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België 
en het International Plant Genetic Ressources 
Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 
2003

Het ontwerp van ordonnantie gaat over tot de bekrachtiging 
van het akkoord tussen het Koninkrijk België en Biodiversity 
International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, 
tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk Bel-
gië en het International Plant Genetic Ressources Institute, 
ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003.

Dit Akkoord regelt een kwestie van belastingvrijstelling voor 
deze internationale instelling, en omschrijft op nauwkeurige 
wijze bepaalde fiscale voorrechten die worden toegekend in 
het kader van het stelsel van voorrechten en immuniteiten 
van de internationale organisaties.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-042-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Verdrag over de Benelux 
Interparlementaire Assemblee, gedaan te 
Brussel op 20 januari 2015

Het voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de instem-
ming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire 
Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015.

Dit Verdrag gaat over tot de modernisering van de overeen-
komst van 1955 nopens de instelling van een Raadgevende 
Interparlementaire Benelux-Raad, ingevolge de onderteke-
ning van het Verdrag inzake de Benelux-Unie in 2008. Deze 
modernisering omvat een betere politieke oriëntatie en een 
optimalisering van de rol van het Benelux-Parlement, even-
als een verbetering van zijn logistieke steun en een meer 
doeltreffende communicatie.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Benelux-Verdrag inzake 
grensoverschrijdende en interterritoriale 
samenwerking, ondertekend te ’s-Gravenhage 
op 20 februari 2014

Het ontwerp van ordonnantie gaat over tot de instemming 
met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en 
interterritoriale samenwerking dat op 20 februari 2014 
werd ondertekend te ’s-Gravenhage.

Dit Verdrag moderniseert de Benelux-Overeenkomst betref-
fende de grensoverschrijdende samenwerking van 1986, 
en houdt rekening met de Europese Verordening inzake 
territoriale samenwerking. Dit nieuwe Verdrag biedt meer 
flexibiliteit wat betreft de mogelijkheden inzake grensover-
schrijdende samenwerking, door met name geen vooraf-
gaandelijke toelatingen van de centrale overheden meer te 
eisen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Benelux-Verdrag 
betreffende grensoverschrijdende samen-
werking inzake wegvervoerinspectie, gedaan 
te Luik op 3 oktober 2014

Het voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de instem-
ming met het Benelux-Verdrag betreffende de grensover-
schrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, 
gedaan te Luik op 3 oktober 2014.

Dit verdrag gaat over tot de invoering van een samenwer-
king op het vlak van de wegvervoerinspectie in het kader 
van de Benelux-Unie. Het betreft praktische modaliteiten 
van samenwerking tussen de drie landen die geen nieuwe 
rechten of verplichtingen creëren.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-036-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-036-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-042-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-042-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-043-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-043-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-044-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-044-esr/view
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A-2016-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de Aanvullende 
Overeenkomst tussen Koninkrijk België en 
het Europees Ruimteagentschap bij het 
Verdrag tot oprichting van een Europees 
Ruimteagentschap, gedaan te Parijs op 30 
mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten 
van het Europees Ruimteagentschap in België, 
gedaan te Brussel

Het voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de instem-
ming met de aanvullende overeenkomst tussen het Konink-
rijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Ver-
drag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap, 
gedaan te Parijs op 30 mei 1975, over de voorrechten en 
immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in Bel-
gië, gedaan te Brussel.

Deze overeenkomst verduidelijkt bepaalde aspecten be-
treffende de voorrechten en immuniteiten die door België 
aan de sites van het Europees Ruimteagentschap worden 
verleend teneinde de goede werking ervan te verzekeren.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de Overeenkomst tussen 
Koninkrijk België en de Republiek Colombia 
inzake het verrichten van betaalde 
werkzaamheden door gezinsleden van 
het diplomatiek en consulair personeel, 
ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015 
& Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de Overeenkomst tussen 
Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn 
Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd 
door zijn Regering inzake het verrichten van 
betaalde werkzaamheden door gezinsleden 
van personeel van de diplomatieke zending of 
een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem 
op 11 november 2013 & Voorontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met 
de Overeenkomst tussen Koninkrijk België 
en Montenegro inzake het verrichten van 
betaalde gezinsleden van het diplomatiek en 
consulair personeel, ondertekend te Brussel 
op 9 juni 2010

Drie voorontwerpen van ordonnantie gaan over tot de in-
stemming met wederzijdse overeenkomsten, respectievelijk 
met Colombia, Israël en Montenegro i.v.m. de uitoefening 
van betaalde werkzaamheden door sommige gezinsleden 
van het diplomatiek personeel.

Deze overeenkomsten passen in het kader van de voor-
rechten en immuniteiten, en leggen de beginselen vast 
wat betreft de toelating voor deze personen om betaalde 
werkzaamheden uit te oefenen, evenals de procedures, de 
voorrechten en immuniteiten op burgerlijk en administratief 
vlak, de immuniteit op strafrechtelijk vlak, de stelsels op 
fiscaal vlak en inzake sociale zekerheid, enz. Deze begin-
selen moeten ervoor zorgen dat de diplomatieke voorrech-
ten en immuniteiten niet worden toegepast wat betreft de 
aspecten die specifiek betrekking hebben op de betaalde 
werkzaamheden van deze werknemers.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-051-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-051-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-052-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-052-esr/view
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A-2016-054-ESR
Versterkte Partnerschaps- en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en 
Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 
21 december 2015

Het ontwerp van ordonnantie hecht zijn instemming aan 
de versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereen-
komst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, ener-
zijds, en Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 
december 2015.

Deze Overeenkomst volgt de Partnerschapsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Kazachstan uit 1999 op. Ze 
beoogt onder meer een betere bescherming van de consu-
ment, de ontwikkeling van KMO’s, meer energie-efficiëntie 
en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, een 
betere werking van het gerechtelijk apparaat, een verster-
king van de rechtsstaat en een transparanter bestuur.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-055-ESR
Besluit van de vertegenwoordigers van de 
regeringen der Lidstaten, in het kader van de 
Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de 
voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA 
worden verleend

Het ontwerp van ordonnantie stemt in met het besluit van 
de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, 
verenigd tijdens de Raad van 28 april 2004, betreffende de 
voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden ver-
leend. Dit besluit strekt ertoe voorrechten en immuniteiten 
te verlenen aan ATHENA, de structuur die binnen de Euro-
pese Unie werd opgericht voor het beheer van de financie-
ring van de gemeenschappelijke kosten van de operaties 
van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of 
defensiegebied.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-077-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Verdrag van Minamata 
inzake kwik, aangenomen in Kumamoto 
(Japan) op 10 oktober 2013

Onlangs heeft de Beheersraad van het Milieuprogramma 
van de Verenigde Naties besloten dat de huidige internati-
onale maatregelen onvoldoende waren om in te spelen op 
de bekommernissen met betrekking tot kwik. Er zijn dus 
nieuwe maatregelen noodzakelijk. Eén ervan is de uitwer-
king van een internationaal instrument met een dwingend 
juridisch karakter, meer bepaald het Verdrag van Minamata 
inzake kwik. 

Dit Verdrag is erop gericht om de gezondheid en het leefmi-
lieu te beschermen tegen de emissies en uitstoten van kwik 
en kwikverbindingen, die het resultaat zijn van menselijke 
activiteiten. Dit door de controle op en de vermindering van 
emissies van kwik te reglementeren. 

Enkel de Staten die het Verdrag geratificeerd hebben, kun-
nen deelnemen aan de eerste Conferentie van Partijen, tij-
dens dewelke verschillende belangrijke punten zullen wor-
den bepaald (uitwerking van het huishoudelijk reglement, 
regels voor financieel beheer, organisatie van het Secretari-
aat, rapporteringsmethodes, oriënteringen, …). Aangezien 
het Verdrag een gemengd karakter heeft, is de goedkeu-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer bepaald 
noodzakelijk om de bekrachtiging van België toe te laten.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de wijzigingen van het Verdrag 
van Espoo inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband, aangenomen 
in Sofia (Bulgarije) op 27 februari 2001 en in 
Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004

Het Verdrag van Espoo verplicht de verdragsluitende Staten 
enerzijds ertoe de milieueffecten van sommige activiteiten 
bij aanvang van hun planning te beoordelen, en voorziet 
anderzijds in een algemene verplichting om elkaar te raad-
plegen betreffende elk belangrijk project dat aanzienlijke 
grensoverschrijdende nadelige milieueffecten kan hebben. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-054-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-054-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-055-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-055-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-077-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-077-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-089-esr/view
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Dit Verdrag heeft twee amendementen ondergaan met tot 
doel het toepassingsgebied te verbreden (amendement van 
Sofia) en de uitvoering ervan te verbeteren (amendement 
van Cavtat). 

Gelet op het gemengd karakter van deze beide amende-
menten, moeten alle betrokken entiteiten ermee instem-
men alvorens België ze bekrachtigt. Dit is het voorwerp van 
dit voorontwerp van ordonnantie.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-090-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Protocol betreffende 
strategische milieueffectrapportage bij het 
Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 
verband, op 21 mei 2003 aangenomen in Kiev 
(Oekraïne)

Het Protocol bij het Verdrag van Espoo is op 11 juli 2010 
op het internationaal niveau in werking getreden en legt de 
30 verdragsluitende Staten de verplichting op de milieuef-
fecten van hun plannen en programma’s te beoordelen in 
een veel vroeger stadium dan de milieueffectrapportage 
van private en publieke projecten, waarin het Verdrag van 
Espoo voorziet. 

Er is een procedure in twee fasen in vastgesteld. In eer-
ste instantie moeten de verdragsluitende Staten bepalen 
welke plannen en programma’s tot het toepassingsgebied 
van het Protocol behoren. Vervolgens moeten ze overgaan 
tot de eigenlijke strategische milieueffectrapportage (het 
opstellen van de milieueffectrapportage en de raadpleging 
van het publiek en van de betrokken overheden), dit om tot 
beslissingen te komen die rekening houden met de voorop-
gestelde elementen. 

Gelet op het gemengd karakter van het Protocol, moeten 
alle betrokken entiteiten ermee instemmen alvorens België 
het Protocol bekrachtigt. Dit is het voorwerp van dit voor-
ontwerp van ordonnantie.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-091-ESR
Goedkeuring van internationale Verdragen 
- Verdragen en Protocollen  tot het vermijden 
van dubbele belasting : (1) Protocol Malta, (2) 
Protocol Griekenland, (3) TIEA Rwanda, (4) 
Akkoord Macedonië, (5) Protocol Vietnam, 
(6)  TIEA Bermuda, (7) Protocol Turkije, (8) 
Akkoord Uruguay, (9)  Protocol Mexico, (10) 
TIEA Jersey, (11) Protocol Verenigd Koninkrijk, 
(12) Avenant Zwitserland, (13) Protocol Ierland, 
(14) Protocol Polen, (15) Protocol Spanje, 
(16) Akkoord Noorwegen, (17) TIEA Aruba, (18) 
TIEA Guernsey, (19) TIEA Caymaneilanden, (20) 
Protocol Oezbekistan, (21) Akkoord en Protocol 
Qatar

In een context van wereldwijde financiële crisis, heeft de 
G20 zich sinds 2009 verbonden tot een proces om de 
overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting 
(OVDB) te hervormen.

Deze overeenkomsten worden beschouwd als voorzie-
ningen van internationaal recht, met als hoofddoelstelling 
de nadelen als gevolg van de concurrentie van de fiscale 
bevoegdheden van de Staten te verkleinen, door hun be-
voegdheden op het vlak van belastingheffing onder elkaar 
te verdelen. De tweede doelstelling bestaat erin om de sy-
stemen voor uitwisseling van informatie te verbeteren, om 
zo fraude doeltreffend te bestrijden.

Het voorontwerp van ordonnantie schetst de stap die de 
federale Regering heeft gezet om deze nieuwe OVDB en 
de Protocollen tot wijziging van OVDB te sluiten. Omwille 
van het gemengde karakter van de belastingverdragen, zijn 
zowel de federale Staat als de Gewesten en de Gemeen-
schappen bevoegd om zich in deze materie uit te drukken.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-089-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-090-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-090-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-091-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-091-esr/view
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FISCALITEIT 

A-2016-015-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
diverse wijzigingen met betrekking tot de 
wegfiscaliteit van zware voertuigen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een aantal 
fiscale maatregelen ingevoerd om de fiscale lasten die ver-
voerders ondergaan aanzienlijk te verlichten, en om dien-
tengevolge de aantrekkingskracht van de sector van het 
goederenvervoer te vrijwaren, alsook van andere sectoren 
die gebruik maken van voertuigen die als zware voertuigen 
worden beschouwd.

In dit kader is het eurovignet door een nieuwe voorziening 
van kilometerheffing vervangen. Het voorontwerp van or-
donnantie, dat van technische aard is, stelt de modaliteiten 
vast om het nieuwe stelsel in te voeren.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-071-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het 
tweede deel van de fiscale hervorming

Dit voorontwerp van ordonnantie vormt het tweede deel van 
de geplande fiscale hervorming met inwerkingtreding begin 
2017.  

De voorgenomen maatregelen hebben betrekking op de 
volgende materies:
•  het abattement op de registratierechten;
•  de woonbonus;
•  de successie- en schenkingsrechten;
•  het tarief van de onroerende voorheffing verschuldigd 

voor materieel en gereedschap;
•  de taks op de bank- en financiële instellingen en op de 

geldautomaten;
•  de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting;
•  de forfaitaire premie voor de woning die door de eigenaar 

wordt betrokken.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-079-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende 
de gewestbelasting op de inrichtingen van 
toeristisch logies

De Regering heeft de regionalisering aangegrepen om 
een gewestelijke belastingvoorziening te ontwikkelen die 
in staat is om de toeristische activiteiten te ondersteunen 
en opnieuw op gang te brengen, die in een context na de 
aanslagen zwaar werden getroffen.

Het voorontwerp van ordonnantie buigt zich over de voor-
zieningen en mechanismen die de sector nieuw leven kun-
nen inblazen. Er worden mogelijke oplossingen voorgesteld 
om aan de volgende drie doelstellingen te voldoen  : de 
gewestelijke belastingvoorziening op inrichtingen die hotel-
activiteiten uitoefenen transparanter maken, de voorziening 
om de ontvangsten te innen vereenvoudigen en de geïnde 
belastingen harmoniseren. 

Om een doeltreffende en coherente werking van dit fiscaal 
instrument op een gewestelijke schaal te verzekeren, wordt 
een eenvormig percentage op de inrichtingen van toeris-
tisch logies in functie van hun categorie voorgesteld.

Het volledige advies kan op onze website worden 
geraadpleegd.

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-015-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-015-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-071-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-071-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-079-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-079-esr/view
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HUISVESTING 

A-2016-010-ESR
Stuurbeginselen van de regionalisering van de 
huurovereenkomst voor bewoning

Ingevolge de zesde Staatshervorming worden de Gewesten 
bevoegd voor “de specifieke regels betreffende de huur van 
voor bewoning bestemde goederen of delen ervan”.

Er werd de Raad dus een nota voorgelegd met 21 stuurbe-
ginselen om de regionalisering van de huurovereenkomst 
voor bewoning in intern recht te vertalen. Deze nota gaat 
de opmaak van een ordonnantie betreffende de regiona-
lisering van de huurovereenkomst voor bewoning vooraf.

Dit zijn de stuurbeginselen : wooncode, normen in verband 
met bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid van de wo-
ning, precontractuele informatieplicht van de verhuurder, 
afstemming van de wetgeving in verband met de huurover-
eenkomst voor de woning en de handelshuurovereenkomst, 
de duur van de huur, de kwestie van de tegenopzegging door 
de huurder, de opheldering van de verdeling van de huur-
herstellingen/onderhoud en andere herstellingen tussen 
huurder en eigenaar, verbetering van de energiekwaliteit van 
de woningen, de renovatiehuurovereenkomst, de plaatsbe-
schrijving, de vastlegging van de huurprijs, de huurwaarborg, 
de overdracht van het gehuurde goed, het samenhuizen/
medehuur, de studentenwoning, de overdracht van de huur-
overeenkomst en onderverhuur, de strijd tegen discriminatie, 
de glijdende huurovereenkomst, de oplossing van geschillen, 
de typehuurovereenkomsten en de registratie.

Het volledige advies kan op onze website worden 
geraadpleegd. 

A-2016-067-ESR
Ontwerp van ordonnantie met het oog op 
de regionalisering van de huurovereenkomst 
voor de woning

Dit ontwerp van ordonnantie is een vertaling van de stuur-
beginselen van de regionalisering van de huurovereen-
komst voor bewoning, waarover de Raad op 18 februari 
2016 een advies heeft geformuleerd4.

4  Zie A-2016-010-ESR van 18 februari 2016.

De Regering heeft zich deze hervorming willen toe-eigenen 
om de regels betreffende de huurovereenkomst voor bewo-
ning in de gewestelijke wetgeving te vertalen, en om ter-
zelfder tijd erop toe te zien dat de rechten van verhuurders 
en huurders worden verbeterd, een betere werking van de 
huurmarkt wordt verzekerd en dat de verhuur van wonin-
gen die de normen naleven, wordt aangemoedigd. 

Zo worden de regels van de huurovereenkomst voortaan 
opgenomen in de Huisvestingscode, die de Wooncode zal 
worden.  

Het ontwerp van ordonnantie bepaalt een kader voor de re-
gionalisering van de huurovereenkomst voor bewoning. Een 
aantal elementen moeten evenwel nog worden uitgewerkt 
in toekomstige uitvoeringsbesluiten. 

Het volledig advies kan op onze website worden 
geraadpleegd.

A-2016-097-ESR
Voorontwerp van uitvoeringsbesluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
invoering van een rooster van indicatieve 
huurprijzen

Dit voorontwerp van besluit strekt tot uitvoering van het 
nieuwe artikel 224, §2 dat in de Brusselse Huisvestingsco-
de werd ingevoegd door de ordonnantie met het oog op de 
regionalisering van de huurovereenkomst, en dat bepaalt 
dat “De Regering een indicatief rooster van referentiehuur-
prijzen bepaalt waar de partijen zich op kunnen baseren, 
zonder dat dit een bijkomende belasting voor de eigenaar 
vormt. Dit rooster van richthuurprijzen wordt gevormd op 
basis van interne en externe huisvestingscriteria”. 

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-010-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-010-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-067-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2016/a-2016-010-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-067-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-097-esr/view
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De richthuurprijs wordt aan de hand van de maandelijk-
se mediane huurprijs geraamd. Bij de vaststelling van het 
rooster werden de volgende vier criteria in aanmerking ge-
nomen: 
•  de locatie: de in de monitoring van de wijken vervatte 

wijken zijn volgens de gehanteerde huurprijzen in zeven 
groepen samengebracht; 

•  het type goed (appartement of huis) en het aantal kamers; 
•  de staat van het goed aan de hand van een heterogeen 

criterium dat bouwjaar en aanwezigheid van dubbele be-
glazing aan elkaar koppelt; 

•  de bewoonbare oppervlakte van de woning.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

LEEFMILIEU 

A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelen-
programma van het tweede Waterbeheerplan 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
(2016-2021)

Het voorschrift van de Europese richtlijn 2001/42/EG (om-
gezet in de Brusselse wetgeving door de ordonnantie van 
18  maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling 
van bepaalde plannen en programma’s) voorziet dat elk 
plan of programma dat aanzienlijke gevolgen voor het leef-
milieu zou kunnen hebben, moet worden onderworpen aan 
een evaluatie om enerzijds een hoog niveau van milieube-
scherming te verzekeren, en om anderzijds bij te dragen tot 
de integratie van milieuoverwegingen bij de uitwerking en 
de goedkeuring ervan. 

Wanneer een plan of een programma ook sociaaleconomi-
sche gevolgen zou kunnen hebben, kunnen deze in het kader 
van een milieueffectenrapport (MER) worden onderzocht.

Krachtens deze bepaling en omwille van de zowel ecologi-
sche, als sociaaleconomische gevolgen ervan, moeten het 
Waterbeheerplan (WBP) en het Overstromingsrisicobeheer-
plan (geïntegreerd in het WBP) het voorwerp van een MER 
zijn. Nadat dit laatste de inhoud van het WBP kort heeft 
uiteengezet, plaatst het dus de mogelijke positieve en ne-
gatieve gevolgen van het WBP op de voorgrond en stelt het 
zo nodig gepaste acties voor om de aangehaalde negatieve 
gevolgen te verminderen en zelfs uit te vlakken.

Het volledige advies kan op onze website worden 
geraadpleegd.

A-2016-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brussels 
Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in 
artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 2014 
tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 
1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, 
de vervolging en de bestraffing van misdrijven 
inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen 
inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek 
van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing 
van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  
bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke 
bepalingen van de verordeningen van de 
Europese Unie, die na de inwerkingtreding van 
het Wetboek van inspectie werden aangenomen 
of in werking zijn getreden, en waarvan de 
uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van besluit heeft tot doel om de lijst van 
artikel  2, §1, 2° van het Wetboek van inspectie, preven-
tie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en van 
milieuaansprakelijkheid, aan te vullen met de rechtstreeks 
toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Eu-
ropese Unie, die na de inwerkingtreding van artikel 2 van het 
Wetboek van inspectie werden aangenomen of in werking 
zijn getreden, en waarvan de uitvoering tot de bevoegdhe-
den van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 10 juni 2010 betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging en achteruitgang van de 
toestand

Naast de verbetering van fouten in het besluit dat in 
het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, is de voor-
naamste doelstelling van dit voorontwerp van besluit 
de omzetting van richtlijn 2014/80/EU van de Commis-
sie van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij richt-
lijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van het grondwater 
tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-097-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-006-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-006-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-012-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-013-esr/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

59

De voornaamste nieuwigheid die deze richtlijn brengt, is de 
verplichting is om drempelwaarden voor enerzijds de pa-
rameters “nitrieten” en anderzijds de “(totale) fosfor” ofwel 
“fosfaten” vast te leggen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, 
het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 
het opnemen van de luchtvaartactiviteiten 
in de Europese regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten overeenkomstig 
richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 november 2008 tot 
wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook 
luchtvaartactiviteiten in de regeling op ten nemen 
voor de handel in broeikasgasmissierechten binnen 
de Gemeenschap (samenwerkingsakkoord 
luchtvaart)

Dit voorontwerp van ordonnantie laat het toe om in te stem-
men met de wijzigingen die werden aangebracht aan het 
samenwerkingsakkoord betreffende de opname van de 
luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de 
handel in broeikasgasemisseierechten.

De voornaamste wijziging die aan het samenwerkingsak-
koord werd aangebracht, streeft ernaar een rechtsvacuüum 
te dichten door de definitie van het begrip “luchthavenbe-
heerder” aan te vullen en zo toe te laten de luchthavenbe-
heerder aan te duiden die bevoegd is voor de exploitanten 
van luchtvaartuigen die België als verantwoordelijke Lid-
staat hebben en die voor een welbepaald jaar een gelijk 
aantal luchthavenactiviteiten hebben uitgeoefend die ver-
schillende Belgische luchthavens kunnen worden toegewe-
zen.

Deze wijziging heeft geen betrekking op het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Er bevindt zich op zijn grondgebied 
immers geen enkele luchthaven en dus heeft het Gewest 
geen hoedanigheid van “luchthavenbeheerder”. 

De andere wijzigingen die aan het samenwerkingsakkoord 
werden aangebracht zijn ofwel louter formeel, ofwel ver-

eist door een Europese regelgeving5 of door de Europese 
Commissie.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-018-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het spelen van 
elektronisch versterkte muziek in voor het 
publiek toegankelijke inrichtingen

Het voorontwerp van besluit streeft een dubbele doelstelling 
na. Enerzijds strekt het ertoe het publiek te informeren over 
de geluidsniveaus waaraan het in bezochte inrichtingen 
onderhevig is, en anderzijds voorziet het om de emissies 
van verstrekt geluid in openbare inrichtingen te beperken 
om zo het publiek te beschermen tegen de hinder die een 
te grote blootstelling (duur en/of intensiteit) aan dergelijke 
geluidsniveaus kan teweegbrengen.

Hiertoe zijn de inrichtingen die versterkt geluid spelen in 
drie categorieën van geluidsniveaus ingedeeld.
•  De eerste categorie (spelen van geluid van minder dan 

85 dB (A)) gaat met geen enkele specifieke voorwaarde 
gepaard, omdat er op dergelijke geluidsniveaus geen risi-
co voor het gehoor op het gezondheidsvlak bestaat.

•  De tweede categorie (spelen van geluid tussen 85 en 
95 dB (A)) gaat gepaard met informatievoorwaarden naar 
het publiek toe (meer bepaald een verplichte aanplakking 
van het geluidsniveau), omdat er gezondheidsrisico’s be-
staan voor personen die te lang aan deze geluidsniveaus 
worden blootgesteld. Deze categorie moet hoofdzakelijk 
betrekking hebben op instellingen waar muziek enkel als 
“geluidsdecoratie” wordt gebruikt.

•  De derde categorie (spelen van geluid tussen 95 en 100 
dB (A)) is bestemd voor instellingen waarvan het spelen 
van versterkt geluid de hoofdactiviteit is en die zich dus 
richten tot een publiek dat vrijwillig op zoek gaat naar 
een blootstelling aan hogere geluidsniveaus (concertza-

5 Verordening (EU) nr. 421/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 april 2014 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG tot 
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemis-
sierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoer-
legging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op 
emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktge-
baseerde maatregel toepast.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-013-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-014-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-014-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-018-esr/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

60

len, discotheken,  …). Naast de informatiemaatregelen 
voorziet ze voorwaarden ter bescherming van het publiek 
(ter beschikking stellen van geluidsbeschermingsmidde-
len, inrichting van één (of meerdere) stilteruimte(n), …). 
Tevens wordt er van de beheerders van deze inrichtingen 
geëist dat ze een contactpersoon aanwijzen die correct 
voor de geluidsproblematiek zal moeten zijn opgeleid en 
die ermee zal worden belast om de naleving van de gel-
dende wetgeving op te volgen.

Tevens bepaalt het voorontwerp van besluit de methodolo-
gie die moet worden nageleefd om de geluidsniveaus bin-
nen openbare inrichtingen te meten.

Men dient de te noteren dat er een stelsel van afwijkingen 
aan de diverse geluidswetgevingen bestaat, om zo het be-
staan en het behoud van plaatselijke culturele evenemen-
ten te waarborgen. De organisatoren van deze evenemen-
ten moeten deze afwijkingen aanvragen. De Burgemeesters 
van de betrokken gemeenten staan deze toe en omkleden 
deze met redenen.

Tot slot stelt het voorontwerp van besluit voor de categorie-
en 2 en 3 in “dB (C)” uitgedrukte geluidsnormen vast. Deze 
moeten het toelaten om de lage frequenties in aanmerking 
te nemen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
vastgelegde geluidsnormen in de 
ondernemingsgebieden in een stedelijke 
omgeving en tot wijziging van het besluit van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 
november 2002 betreffende de strijd tegen 
de geluids- en trillingenhinder voortgebracht 
door de ingedeelde inrichtingen en het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 21 november 2002 betreffende de strijd 
tegen het buurtlawaai

De Regering heeft een eind willen stellen aan de huidige 
situatie, waarbij in de ondernemingsgebieden in een stede-
lijke omgeving (OGSO) de naleving wordt opgelegd van de 
bepalingen in het aangrenzende gebied dat van het streng-
ste regime is voorzien. Ze was immers van oordeel dat de in 

de OGSO geldende geluidsnormen vaak onaangepast zijn 
(te soepel regime wanneer een OGSO in de buurt van ste-
delijk industriegebied is gelegen of te dwingend wanneer 
een OGSO in de buurt van woongebieden met residentieel 
karakter of groene gebieden is gelegen).

Dit voorontwerp van besluit heeft dus de bedoeling om een-
zelfde regime van geluidsnormen voor alle OGSO vast te 
stellen. Er wordt dus voorgesteld om de OGSO in te delen 
onder gebied 4, om er zo dezelfde normen toe te passen als 
deze die momenteel op de gebieden van gewestelijk belang 
en de sterk gemengde gebieden van toepassing zijn.

Tot slot voorziet het voorontwerp van besluit een vrijwa-
ringsclausule. Deze clausule laat het de ondernemingen, 
die bij de inwerkingtreding van het onderhavig besluit al 
over een milieuvergunning beschikken, toe om hun activi-
teiten voort te zetten op basis van de geluidsnormen die in 
hun vergunningen werden vastgesteld.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-028-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende 
het afval

In december 2015 werd de ordonnantie van 14 juni 2012 
betreffende het afval gewijzigd om er het beginsel van een 
forfaitaire bijdrage van 243,24 € voor de ophaling van afval 
anders dan huishoudelijk afval in op te nemen. Het doel van 
dit voorontwerp van ordonnantie is om enkele verduidelij-
kingen/verbeteringen aan te brengen, die bij deze vorige 
wijziging niet werden doorgevoerd.

Deze verduidelijkingen/verbeteringen zijn de volgende: 
•  een houder van afval anders dan huishoudelijk afval het 

bedrag toelaten om te genieten van een tot 0 €, BTW niet 
inbegrepen, herleide bijdrage, wanneer hij aantoont dat 
hij een fysiek persoon is die wegens beperkte inkomsten, 
onderworpen is aan verminderde sociale bijdragen of er-
van is vrijgesteld;

•  de door de bijdrage gedekte afvalvolumes wijzigen;
•  de uiterste datum wijzigen voor de verzending van de 

uitnodiging om de bijdrage te betalen;
•  verduidelijken naar wie de bewijselementen moeten wor-

den verstuurd, hetzij
- naar het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, voor 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-018-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-019-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-019-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-028-esr/view
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wat het bewijs betreft dat de houder van afval anders 
dan huishoudelijk afval een fysiek persoon is die we-
gens beperkte inkomsten, onderworpen is aan ver-
minderde sociale bijdragen of ervan is vrijgesteld;

- naar Leefmilieu Brussel, voor wat het bewijs betreft 
dat de houder van afval anders dan huishoudelijk af-
val zelf overgaat tot de verwerking ervan of dit laat 
doen door een handelaar, installatie of ondernemingen 
die handelingen inzake afvalverwerking verrichten, of 
door een geregistreerde ophaler;

•  verduidelijkingen aanbrengen betreffende de fuchsia zak-
ken die moeten worden gebruikt door de houder van afval 
anders dan huishoudelijk afval die de jaarlijkse forfaitaire 
bijdrage van 243,24 €, BTW niet inbegrepen, heeft be-
taald;

•  een vermoeden van houden van afval invoeren van zodra 
een fysieke of rechtspersoon over een ondernemings-
nummers of een vestigingseenheidsnummer beschikt.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-037-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 20  oktober 2006 tot 
opstelling van een kader voor het waterbeleid

Dit ontwerp van ordonnantie gaat over tot de getrouwe 
omzetting van richtlijn 2014/101/EU van de Europese 
Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatrege-
len betreffende het waterbeleid. Deze omzetting vereist de 
wijziging van punt 1.3.6. van bijlage III van de ordonnantie 
van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het 
waterbeleid. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-038-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de organisatie van het basisexamen, de 
basisopleiding en de aanvullende opleiding in 
het kader van de fytolicentie

Dit voorontwerp van besluit is erop gericht om de modalitei-
ten voor de organisatie van het basisexamen, de basisop-
leiding en de aanvullende opleiding vast te leggen, teneinde 
de toegang tot en de vernieuwing van fytolicentie mogelijk 
te maken. 

In zoverre één van de voorwaarden voor de uitoefening van 
activiteiten, die het gebruik van pesticiden inhouden, erin 
bestaat om over een geldige fytolicentie te beschikken, 
dienen de bepalingen van dit voorontwerp van besluit te 
worden ingevoerd teneinde professionelen in de mogelijk-
heid te stellen om hun activiteiten verder op een wettelijke 
manier uit te oefenen.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-039-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van 
pesticiden die glyfosaat bevatten verbiedt in 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De Regering heeft akte genomen van het wetenschappe-
lijk debat dat momenteel rond de giftigheid van glyfosaat 
wordt gevoerd. Ook is het zo dat er hieromtrent regelmatig 
nieuwe, soms tegenstrijdige informatie beschikbaar is. De 
Regering heeft er daarom voor gekozen om het voorzorgs-
beginsel toe te passen door het gebruik van elk middel dat 
glyfosaat bevat op het grondgebied van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest te verbieden.

Producten, die glyfosaat bevatten, blijven evenwel beschik-
baar op de Brusselse markt (enkel het gebruik van glyfosaat 
zal in het Gewest verboden zijn), dit omwille van de simpele 
reden dat de federale overheid bevoegd blijft om de ver-
koop van deze producten toe te staan.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-028-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-037-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-037-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-038-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-038-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-039-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-039-esr/view
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A-2016-049-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het 
beheer van afvalstoffen

De belangrijkste doelstelling van dit voorontwerp van be-
sluit (brudalex) is de rationalisering van de uitvoeringsregels 
inzake het beheer van afvalstoffen, door het samenvoegen 
in een kaderbesluit van 11 besluiten die vandaag van toe-
passing zijn. De brudalex streeft nog andere doelstellingen 
na, namelijk: 
•  het waarborgen van de traceerbaarheid en de gerichte 

opvolging van de actoren mogelijk maken;
•  het tot één geheel maken van de verklaringen waaraan 

de actoren onderworpen zijn;  
•  de vereenvoudiging en harmonisering van het stelsel van 

vergunningen en van de procedures die van toepassing 
zijn op de actoren; 

•  het Brussels recht in conformiteit brengen met het Euro-
pees recht; 

•  de bevordering van de circulaire economie;
•  het verbod op het gebruik van plastic zakken voor een-

malig gebruik.

De structuur van de brudalex zal bovendien toelaten om alle 
andere wetteksten inzake afvalstoffenrecht op te nemen. 
Hierbij betreft het zowel nieuwe teksten als teksten die het 
voorwerp uitmaken van een herziening. Zo is de brudalex in 
vijf titels onderverdeeld, die op hun beurt zijn onderverdeeld 
in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk is gewijd aan 
een welbepaalde problematiek.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het 
instellen van een lage-emissiezone

Overeenkomstig de machtiging door het BWRO bepaalt dit 
voorontwerp van besluit de kenmerken en criteria om toe-
gang te hebben tot de toekomstige Brusselse lage-emissie-
zone. Deze zone zal het hele grondgebied van het admini-
stratief arrondissement van “Brussel-Hoofdstad” omvatten, 
met uitzondering van de autosnelwegen en de Ring. Het 
voorontwerp van besluit machtigt de Regering bovendien 
om bepaalde toegangswegen uit te sluiten.  

Ook al zullen de eerste toegangsverbodsbepalingen ingaan 
vanaf 2018, toch zal de inwerkingtreding van de overige 
bepalingen op geleidelijke wijze gebeuren en duren tot 
2025. Dit zal de verschillende actoren toelaten om deze 
wijzigingen over te nemen. Deze geleidelijke inwerkingtre-
ding zal de overheid bovendien in de mogelijkheid stellen 
om deze voorziening te beoordelen en rekening te houden 
met de gevolgen ervan vanuit sociaal oogpunt. De progres-
sieve toetreding van de voertuigen tot het toepassingsveld 
van deze voorziening zal gebeuren op basis van de “EURO” 
motornormen. Enkel de volgende motorvoertuigen zullen 
bovendien aan de vastgestelde voorwaarden moeten vol-
doen om zich in de lage-emissiezone te begeven: 
•  alle motorvoertuigen van categorie M, dit zijn de motor-

voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van 
passagiers en die tenminste over vier wielen beschikken; 

•  de motorvoertuigen van categorie N1, dit zijn de motor-
voertuigen ontworpen en gebouwd voor het voervoer van 
goederen, die tenminste over vier wielen beschikken en 
waarvan het maximaal gewicht niet groter is dan 3,5 ton.

De andere motorvoertuigen, waaronder met name de twee-
wielers en de voertuigen ontworpen en gebouwd voor het 
vervoer van goederen en met een gewicht hoger dan 3,5 
ton, zullen bijgevolg toegang hebben tot de lage-emissiezo-
ne, ongeacht hun motornorm. Het toegangsverbod zal bo-
vendien niet van toepassing zijn op elektrische en hybride 
voertuigen. 

De bepalingen inzake controle, bewaking en sancties moe-
ten nog worden uitgewerkt.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-062-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van 30 oktober 2009 betreffende 
bepaalde antennes die elektromagnetische 
golven uitzenden

Het Grondwettelijk hof heeft het beroep tot nietigverkla-
ring tegen de ordonnantie van 3 april 20146 verworpen, 
dat enkele vereniging hadden aangetekend die van oordeel 

6 Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 
betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele 
schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot 
wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieu-
vergunningen

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-049-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-049-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-053-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-053-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-062-esr/view
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waren dat deze ordonnantie een achteruitgang inzake de 
bescherming van de gezondheid van de Brusselaars be-
tekende. Deze instantie heeft tevens gewezen op een juri-
dische onduidelijkheid inzake de norm die van toepassing 
is op balkons en terrassen en heeft zelf in zijn arrest de 
juridische onduidelijkheid nietig verklaard. Het arrest van 
het Grondwettelijk Hof legde bijgevolg geen wijziging op van 
de Brusselse wetgeving inzake elektromagnetische golven. 

De Regering heeft evenwel beslist om de wetgeving betref-
fende de antennes, die elektromagnetische golven uitzen-
den, te wijzigen, dit om deze te verbeteren op grond van de 
ervaring die door het gewestelijk bestuur op dit gebied is 
verworven. De voorziene wijzigingen in het voorontwerp van 
besluit strekken ertoe:  
•  beperking van de onderzoekzone van microantennes;
•  de verplaatsing - bij werken - van antennes met een te-

rugkeer naar de oorspronkelijk toegestane configuratie 
niet meer onderwerpen aan een milieuvergunning;

•  tijdelijke antennes, die minder dan 10 dagen uitzenden, 
niet meer aan een milieuvergunning onderwerpen;

•  optimalisering van de verdeling van de norm onder de 
operatoren;

•  verbetering van het reguleringsproces tussen operatoren 
bij overschrijdingen van de norm.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-063-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen die fipronil 
of neonicotinoïden bevatten verbiedt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) 
heeft vier problematische moleculen bepaald die een mo-
ratorium verantwoorden, namelijk drie neonicotinoïden (clo-
thianidine, imidacloprid en  thiamethoxam), alsook fipronil. 
Op basis van de adviezen van de EFSA, heeft de Europese 
Commissie het gebruik van deze vier moleculen beperkt 
(zie de Verordeningen 485/2013/EG en 781/2013/EG).

Met de opstelling van dit voorontwerp van besluit heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering ervoor gekozen om het 
voorzorgsbeginsel toe te passen door het gebruik te verbieden 
van alle producten die neonicotinoïden of fipronil bevatten.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van sommige bepalingen van de ordonnantie 
van 5 maart 2009 betreffende het beheer en 
de sanering van verontreinigde bodems

Deze wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 be-
treffende het beheer en de sanering van verontreinigde bo-
dems vindt haar oorsprong in de vaststellingen die werden 
gedaan in het kader van de evaluatie door Leefmilieu Brus-
sel en van verschillende tevredenheidsenquêtes bij actoren 
waarop deze wetgeving betrekking heeft. Dit raadplegings- 
en evaluatieproces heeft erop gewezen dat er drie belang-
rijke gebieden zijn waarop interventies noodzakelijk zijn : de 
administratieve vereenvoudiging, de versnelling van de pro-
cedures en de versterking van de financiële instrumenten.

Inzake administratieve vereenvoudiging is er voorzien dat 
de bewijslast betreffende de inschrijving van gronden in 
de inventaris van de toestand van de bodem toekomt aan 
Leefmilieu Brussel (eerder dan aan de eigenaars). Ook de 
begrippen wat betreft de soorten verontreiniging en de mo-
gelijkheden tot vrijstellingen en afwijkingen worden verdui-
delijkt. Er is bovendien voorzien dat de uitvoering van een 
studie voortaan beperkt is tot geïsoleerde gevallen van  ver-
ontreiniging buiten de perimeter van het onderzoek van de 
bodemtoestand. Tot slot worden ook bepaalde stilzwijgende 
weigeringen tot stilzwijgende akkoorden omgevormd en 
worden er procedures van openbaar onderzoek afgeschaft.

De procedures inzake bodemonderzoek en bodemsanering 
worden zoveel mogelijk samengevoegd teneinde de kosten 
en de tijd te beperken om de hieraan verbonden verplichtin-
gen na te komen. Er is bovendien voorzien dat de uitvoering 
van sommige studies kan worden gecombineerd, om tot 
een beperking van de kosten en de onderzoekstermijnen 
te komen. Daarbij komt nog dat de procedures worden ver-
sneld wat betreft de toevallige ontdekking van gevallen van 
verontreiniging, incidenten of indien een bodemsanering 
eenvoudig is vanuit technisch oogpunt.  

Het voorontwerp van ordonnantie wil tenslotte de financi-
ele instrumenten optimaliseren teneinde een verbetering 
mogelijk te maken van de steun aan eigenaars die niet 
schuldig zijn aan een verontreiniging van hun gronden. Dit 
gebeurt door de oprichting van een gewestelijk fonds voor 
de behandeling van geïsoleerde gevallen van verontreini-
ging en van een publiek interventiemechanisme opdat het 
Gewest zelf zou instaan voor de studie en de behandeling 
van bepaalde gronden. Er is bovendien voorzien om het 
systeem van de financiële waarborgen bij de verkoop van 
gronden te herwerken en om zich ervan te vergewissen dat 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-062-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-063-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-063-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-065-esr/view
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de bepalingen van het stookoliefonds “Premaz” eveneens 
toelaten om de verontreiniging door stookolieopslagtanks 
voor verwarming volledig te dragen. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-074-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Akkoord van Parijs op 
grond van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties over klimaatverandering, gedaan te 
Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015

De belangrijkste internationale juridische instrumenten 
waarover men beschikt om een antwoord te bieden op de 
klimaatverandering zijn het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en zijn Proto-
col van Kyoto. De verbintenissen bepaald in het kader van 
dit Protocol dekken de periode van 1 januari 2008 tot 31 
december 2020. Om de continuïteit van het internationaal 
stelsel voor de strijd tegen de klimaatontregeling te verze-
keren, hebben de verdragsluitende partijen van het UNFC-
CC op 12 december 2015 het Akkoord van Parijs aangeno-
men. Dit Akkoord moet vanaf 2020 worden toegepast, en 
moet het aldus mogelijk maken om de continuïteit van de 
internationale strijd tegen de klimaatverandering te verze-
keren op basis van de inspanningen die reeds zijn onderno-
men in het kader van het Protocol van Kyoto.

Het voorwerp van dit voorontwerp van ordonnantie is de 
bekrachtiging van dit Akkoord van Parijs om aldus de be-
krachtiging door België en de Europese Unie mogelijk te 
maken. België kan het Akkoord slechts bekrachtigen na de 
goedkeuring te hebben verkregen van de drie gewesten en 
van de federale overheid. De Europese Unie kan van haar 
kant het Akkoord van Parijs slechts goedkeuren nadat het 
is bekrachtigd door al de Lidstaten.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-075-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 19  september 2002 houdende 
afbakening van een beschermingszone 
rondom grondwaterwinningen in het Ter 
Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in 
het Zoniënwoud

De strikte toepassing van het besluit van 19 september 
2002 houdende afbakening van een beschermingszone 
rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en 
onder de Lotharingendreef in het Zoniënwoud verbiet het 
optreden van elke activiteit die geen rechtstreeks verband 
met het grondwaterbeheer houdt in de onmiddellijke nabij-
heid van de innamepunten en van de drainerende galerij 
gelegen in het Zoniënwoud en het Ter Kamerenbos (“be-
schermingsgebied van type I”). Het besluit van 19 septem-
ber 2002 voorziet geen enkele afwijkende bepaling om het 
optreden toe te laten van activiteiten waarvoor de afwezig-
heid van enige impact nochtans zou zijn aangetoond. 

Bijgevolg voorziet het onderhavige voorontwerp van besluit 
een stelsel ter afwijking van het verbod van activiteiten of 
projecten in het beschermingsgebied van type I. Dit om er 
de realisatie van projecten van “groot algemeen belang” toe 
te laten. Dergelijke projecten zullen echter maar bij uitzon-
dering worden toegelaten en zullen verschillende vereisten 
strikt moeten naleven.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
opslag van ontvlambare vloeistoffen die 
worden gebruikt als brandstof

Dit voorontwerp past in het kader van de globale strategie 
inzake administratieve vereenvoudiging van de Brusselse 
Regering. Het moet de transparantie en de voorzienbaar-
heid van de exploitatievoorwaarden verhogen die in milieu-
vergunningen worden opgelegd teneinde de economische 
ontwikkeling te bevorderen en een hoge beschermings-
graad inzake leefmilieu te vrijwaren. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-065-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-074-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-074-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-075-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-075-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-076-esr/view
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Het Brussels park van brandstofopslagtanks is in slechte 
staat en vertoont een aanzienlijk gevaar inzake bodemver-
ontreiniging. Preventieve maatregelen, die het gevaar voor 
verontreiniging maximaal beperken (controles, fabricage- 
en installatienormen…) zijn dan ook van groot belang.

Dit voorontwerp van besluit moet de lacunes van de huidi-
ge geldende reglementering opvullen, met name door zich 
ervan te verzekeren dat alle opslagtanks in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest door de ordonnantie op de milieu-
vergunningen gedekt zijn.   

Het voorontwerp van besluit maakt het tevens mogelijk om 
de exploitatievoorwaarden, die reeds worden opgelegd aan 
de via de milieuvergunningen geklasseerde opslagtanks, 
per sectoraal besluit te codificeren. Dat zou een betere om-
kadering van de exploitatie van deze opslagtanks moeten 
toelaten. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot 
opstelling van een kader voor het waterbeleid, 
de ordonnantie van 19  juli 2001 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
ordonnantie van 8 september 1994 houdende 
oprichting van de Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van ordonnantie wil aan de Brusselse 
energieregulator (BRUGEL) nieuwe opdrachten toevertrou-
wen om volkomen autonoom de waterprijs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te kunnen bepalen en te reguleren. 
Doel is te zorgen voor een controle van de waterprijs door 
een overheidsinstelling, teneinde aan alle Brusselaars toe-
gang te bieden tot water tegen een juiste en billijke prijs.

Ten eerste zal BRUGEL moeten nagaan of de evoluties van 
de waterprijs rekening houden met de reële kostprijs van 
water, waarbij aan iedereen de toegang tot water wordt 
verzekerd, alle verbruikers worden aangezet tot een eco-
logische en verantwoordelijke houding en het beginsel van 
“de vervuiler betaalt” wordt nageleefd. Hij zal er eveneens 
op toezien dat de waterprijs niet discriminatoir is en pro-
gressief is in functie van het aantal personen die het gezin 

vormen.

Tijdens een overgangsperiode zal BRUGEL moeten beslis-
sen over de aanvragen tot tariefwijzigingen die hem zullen 
moeten worden voorgelegd. Vervolgens zal BRUGEL recht-
streeks de watertarieven bepalen op grond van tariferings-
methodes die vooraf zullen bepaald zijn (na raadpleging van 
de betrokken actoren). 

Ook de vaststelling van tariferingsmethodes voor de bepa-
ling van de waterprijs is een nieuwe opdracht die aan BRU-
GEL wordt toevertrouwd. Deze methodes zullen rekening 
moeten houden met het feit dat alle kosten van het water-
verbruik zal moeten worden teruggewonnen (overeenkom-
stig het beginsel van de “reële kostprijs”). 

Opdat de overheidsinstellingen zouden kunnen beschikken 
over autonome adviezen, bepaalt het voorontwerp van or-
donnantie dat BRUGEL het advies van diverse actoren in-
wint, waaronder dat van de Economische en Sociale Raad. 
Deze adviezen zullen worden gevraagd bij de bepaling van 
de tariferingsmethodes, evenals op ogenblikken waarop 
BRUGEL zal moeten beslissen over tarifaire voorstellen.

Gelet op de technische expertise van de watersector waar-
over Leefmilieu Brussel beschikt, bepaalt het voorontwerp 
van ordonnantie dat het aan deze actor toekomt om te 
beslissen over de relevantie van de investeringen die door 
de wateractoren worden overwogen, met name wat betreft 
hun overeenstemming met het waterbeheerplan van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-076-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-093-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-093-esr/view
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A-2016-094-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 30 april 2003 betreffende 
havenontvangstvoorzieningen voor scheeps-
afval en ladingsresiduen

Richtlijn 2000/59/EG van 27 november 2000 betreffen-
de de havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en 
ladingresiduen  werd op 30 april 20037 in de Brusselse 
wetgeving omgezet. 

Hierdoor werd de bij deze richtlijn gevoegde tabel met 
informatie in het Brussels recht omgezet. Dit document 
omkadert de manier waarop de verschillende soorten en 
hoeveelheden afval en ladingresiduen, die moeten worden 
afgegeven of aan boord gehouden, aan de havens van de 
Europese Unie moeten worden aangemeld. Welnu, deze 
tabel werd gewijzigd door richtlijn 2015/2087 van de Com-
missie van 18 november 2015. 

Het voorwerp van dit voorontwerp van besluit is dan ook de 
aanpassing van het Brussels formulier opdat het de door 
richtlijn 2015/2087 gewijzigde elementen op getrouwe wij-
ze zou overnemen. 

Het volledig advies kan op onze website worden 
geraadpleegd. 

A-2016-099-ESR
Kadertekst nationale strategie voor duurzame 
ontwikkeling

In september 2015 onderschreef België het programma 
voor duurzame ontwikkeling tegen de horizon 2030 van de 
Verenigde Naties. Dit programma bevat 17 doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling. Deze doelstellingen zijn op 
hun beurt opgesplitst in 169 “subdoelstellingen”8.

De Interministeriële conferentie voor duurzame ontwik-
keling werd ermee belast om een bijdrage te leveren tot 
de implementering van dit programma voor België, via de 

7 Besluit van 30 april 2003 betreffende de havenontvangstvoorzienin-
gen voor scheepsafval en ladingresiduen.

8  https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

uitwerking van een nationale strategie voor duurzame ont-
wikkeling.

Op verzoek van de federale Minister voor Energie, Leef-
milieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marg-
hem, werd de kadertekst voor deze nationale strategie (met 
een gemeenschappelijke visie en een reeks van prioritaire 
thema’s waarvoor de verschillende overheden acties zul-
len moeten voeren) ter advies voorgelegd aan de Federale 
Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Deze laatste werd er 
bovendien mee belast om verschillende andere Raden te 
betrekken bij de opstelling van dit advies (waaronder de 
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest)9.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

MOBILITET 

A-2016-096-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
bedrijfsvervoerplannen

De voorziening van de bedrijfsvervoerplannen (BVP) werd 
door Leefmilieu Brussel aan een analyse onderworpen met 
het oog op de volgende gegevensinzameling die in 2017 
is gepland. Op basis van deze evaluatie schaft dit vooront-
werp van besluit het momenteel geldende besluit van 7 
april 2011 af en vervangt het. 

De wijzigingen, die dit voorontwerp van besluit beoogt, stre-
ven naar een administratieve vereenvoudiging, een samen-
hang met de bestaande diagnose die op het federaal niveau 
werd gesteld en een zo groot mogelijke doeltreffendheid 
van de verplichte maatregelen. 

Bovendien moet dit voorontwerp van besluit toelaten om de 
leesbaarheid van de huidige wetgevende teksten te verbe-

9 NVDR: behalve de ESRBHG en de FRDO waren de andere bij dit 
advies betrokken Raden: de Sociaal-Economische Raad van Vlaan-
deren, de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen, de Conseil écono-
mique et social wallon, de Conseil wallon de l’Environnement pour 
le Développement durable, de Raad voor het Leefmilieu van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Wirtschafts und Sozialrat der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft (Economische en Sociale Raad 
van de Duitstalige gemeenschap) en de Verbraucherschutzzentrale 
VOG (VZW ter verdediging van verbruikers).

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-094-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-094-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-099-esr/view
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-099-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-096-esr/view
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teren. Het BWRO, en meer bepaald boek 2, titel 3, vormt de 
basis van de wetgeving op de bedrijfsvervoerplannen. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-098-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 22 november 1990 
betreffende de organisatie van het openbaar 
vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Momenteel bestaat er een gebruiksrecht voor de MIVB op 
het openbaar domein via de ordonnantie van 22 november 
1990 en onder het openbaar domein via het lastenboek 
van de MIVB. Er is echter geen duidelijke tekst en juridische 
basis voor de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar 
nut onder en boven private erven. Vandaar de voorgestelde 
wijziging van de ordonnantie van 22 november 1990 om in 
hoofde van de MIVB een wettelijke erfdienstbaarheid van 
openbaar nut voor het openbaar vervoersnet van de metro 
en premetro te vestigen, die zowel betrekking heeft op het 
openbaar domein als op het privaat domein en de private 
erven.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

O&O&I 

A-2016-041-ESR
Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 
& Voorontwerp van ordonnantie dat 
de bevordering beoogt van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie via het verlenen van 
steun zonder economische doeleinden ten 
voordele van de non-profit organisaties, de 
onderzoeksinstellingen en de ondernemingen 
& Voorontwerp van ordonnantie  dat 
de bevordering beoogt van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie via het verlenen van 
steun bestemd voor economische doeleinden 
ten voordele van de ondernemingen en van 
de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld 
zijn aan ondernemingen

De twee ordonnanties inzake O&O&I

De financieringsprogramma’s voor de ondernemingen in-
zake O&O&I zijn momenteel opgenomen in de ordonnantie 
van 26 maart 2009. Wat betreft de andere financierings-
programma’s inzake O&O&I voor onderzoeksinstellingen, 
bestaat er om zo te zeggen geen wettelijke basis. Deze 
worden toegekend op grond van de jaarlijkse begrotings-
ordonnantie waarin deze zijn voorzien.

De wijziging van het Europees wettelijk kader eind 2014 is 
een ander element waarmee rekening moet worden gehou-
den bij de actualisering van de Brusselse wetgeving betref-
fende de financiering van O&O&I. Dat zal tevens toelaten 
om het nieuwe Gewestelijk Innovatieplan (GIP) uit te voeren.

Het nieuwe Brussels kader voor de financiering van O&O&I 
is gebaseerd op de twee volgende ordonnanties :
•  voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt 

van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen 
van steun zonder economische doeleinden ten voordele 
van de non-profit organisaties, de onderzoeksinstellingen 
en de ondernemingen ;

•  voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen 
van steun bestemd voor economische doeleinden ten 
voordele van de ondernemingen en van de onderzoeksin-
stellingen die gelijkgesteld zijn aan ondernemingen.

Het Gewestelijk Innovatieplan

Het vorig Gewestelijk Innovatieplan dateert van 2006 en zijn 
actualisering van 2012. Dit nieuwe GIP past in het kader 

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-096-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-098-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-098-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-041-esr/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

68

van doelstelling 9 van de Strategie 2025 die is gewijd aan 
de ondersteuning van onderzoek en innovatie.

Het doel van dit GIP bestaat erin, de strategie inzake intel-
ligente specialisatie verder uit te werken en over actieplan-
nen te beschikken tegen de horizon 2020, teneinde struc-
tuur te geven aan een omgeving die de activiteiten inzake 
O&O&I van de verschillende actoren van het Gewest bevor-
dert, met het oog op een sociaaleconomische ontwikkeling 
die de gewestelijke uitdagingen aanpakt.

Het GIP telt 35 acties op basis van vijf assen waarvan de 
eerste vier generisch zijn en de vijfde van meer specifieke 
aard.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

OPENBARE MACHTEN 

A-2016-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van […] tussen het Vlaamse Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
houdende oprichting van een bemiddelende 
instantie in het kader van de invoering van 
de kilometerheffing voor vrachtwagens 
op het grondgebied van de drie gewesten 
en aanduiding van de Brusselse regionale 
klachtendienst als lid van voornoemde 
instantie

Het belangrijkste opzet van dit voorontwerp is om tegemoet 
te komen aan de verplichting van artikel 10 van beschikking 
nr. 2009/750/EG van 6 oktober 2009 van de Commissie tot 
definiëring van de Europese elektronische tolheffingsdienst 
en de bijbehorende technische onderdelen, en om elke Lid-
staten te verplichten tot het aanduiden van een onafhanke-
lijk orgaan om de bemiddeling te vereenvoudigen tussen 
de tol heffende instanties en de EETS-aanbieders  die met 
deze tol heffende instanties overeenkomsten hebben ge-
sloten of die daarover besprekingen voeren.

Het voorliggende ontwerp beoogt hiertoe instemming te ge-
ven aan een nieuw interregionaal samenwerkingsakkoord 
waarmee de drie Gewesten hun respectieve ombuds- of 
klachtendienst aanstellen als lid van deze bemiddelingsin-
stantie.

Met het voorontwerp wordt er tevens een bedrag van 
10.000 euro ingesteld als te betalen “remgeld” door dege-
ne die een dossier opstart.

Tot slot voorziet het voorontwerp in de opdrachten voor de 
bemiddelende instantie tot het uitwisselen van informatie 
met bemiddelende instanties in andere Lidstaten en om 
een jaarlijks activiteitenverslag op te stellen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-016-ESR
Voorontwerp van besluit van de Franse 
Gemeenschapscommissie houdende 
uitvoering van het decreet van 17 maart 
1994 houdende oprichting van het “Institut 
bruxellois francophone pour la formation 
professionnelle”

Het advies werd gevraagd op basis van het samenwer-
kingsakkoord van 9 februari 2012 dat tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscom-
missie betreffende het gekruist beleid “tewerkstelling-op-
leiding” werd gesloten en dat voorziet dat de Leden van 
het College van de Franse Gemeenschapscommissie het 
advies mogen inwinnen van de Economische en Sociale 
Raad,  alsook krachtens artikel 6 van de ordonnantie van 8 
september 1994 houdende oprichting van de Economische 
en Sociale Raad.

De Raad had reeds op 6 juli 2015 een advies uitgebracht 
over een eerste versie van het ontwerp van decreet.   

Het onderhavig voorontwerp strekt enerzijds tot de uitvoe-
ring van hoofdstuk I van het voormelde decreet en ander-
zijds tot de opneming van bepaalde modaliteiten in het be-
sluit van de executieve van de Franse Gemeenschap van 
198710.

Aangezien de beroepsopleiding het voorwerp van een ge-
deelde prioriteit is, in het kader van de Strategie 2025, is 
het voorontwerp van besluit het voorwerp geweest van een 
overleg met de sociale partners binnen de ESRBHG, vooraf-
gaandelijk aan de onderhavige raadplegingsprocedure.

10 Met uitzondering van de beroepsinschakelingsstage, die op het ge-
westelijk niveau zal worden overgenomen via een besluit “eerste 
werkervaringsstage” dat de ordonnantie met dezelfde naam toepast. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-041-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-007-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-007-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-016-esr/view
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Een tweede uitvoeringsbesluit van het decreet, met betrek-
king tot hoofdstuk II inzake Bruxelles Formation, zal door 
het College worden neergelegd ter vervanging van het 
huidige Besluit van 6 maart 1997 van het College van de 
Franse Gemeenschapscommissie, dat de opdrachten en 
werkingsmodaliteiten verduidelijkt van de Adviescommissie 
inzake opleiding, tewerkstelling en onderwijs (CCFEE).

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-025-ESR
Strategisch actieplan betreffende de 
partnerships van ACTIRIS 2016-2017

Artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 28 februari 2008 tot uitvoering van artikel 7 
van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organi-
satie en werking van de Brusselse gewestelijke dienst voor 
arbeidsbemiddeling geeft ACTIRIS de opdracht om om de 
twee jaar een Strategisch actieplan betreffende zijn part-
nerships op te maken. Dit wordt dan ter advies van de Raad 
voorgelegd en vervolgens ter informatie aan de Regering 
overgemaakt.

Dit plan heeft tot doel om het kader voor de acties voor alle 
partnerships van ACTIRIS uit te werken. Het is gebaseerd 
op een evaluatie van de partnershipovereenkomsten en be-
antwoordt aan de doelstellingen van het beheerscontract 
van ACTIRIS. Het moet de voorstellen tot wijzigingen en tot 
ontwikkeling van activiteiten bevatten. Tevens bevat het de 
rechtvaardiging van de keuze van de procedure die gebruikt 
wordt om de samenwerkingen met de externe operatoren 
tot stand te brengen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van 
de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende 
organisatie en werking van de Brusselse 
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
met het oog op de verwezenlijking van de 
zesde Staatshervorming en de wijziging van 
de naam van deze dienst

Dit voorontwerp van ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 
18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de 
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
(BGDA).

Enerzijds strekt het ertoe de benaming Brusselse Gewes-
telijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en zijn verkorte 
vormen te veranderen door de naam ACTIRIS in de ver-
schillende wetten, ordonnanties en regelgevingen die deze 
vermelden.

Anderzijds heeft ACTIRIS als gevolg van de zesde Staats-
hervorming een aantal nieuwe gewestelijke bevoegdheden 
inzake tewerkstelling verkregen. Dit voorontwerp van or-
donnantie biedt een rechtsgrondslag voor de nieuwe aan 
ACTIRIS toegewezen opdrachten. Deze hebben betrek-
king op de controle en de vrijstelling van beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt van werkzoekenden, de toekenning 
van stage- en opleidingstoelages, de beslissingen voor de 
toekenning van activeringspremies en -toelages, alsook 
van verminderingen van de sociale bijdragen in het kader 
van het doelgroepenbeleid, het beheer van outplacement-
maatregelen, de algemene opvolging van de maatregelen 
voor de tewerkstelling van personen die recht hebben op 
maatschappelijke integratie of recht hebben op financiële 
maatschappelijke hulp en de coherentie ervan met het ge-
westelijke werkgelegenheidsbeleid, de beslissingen inzake 
de erkenning van plaatselijke  werkgelegenheidsagent-
schappen en inzake de omscholing en de bijscholing en de 
uitvoering van de programma’s inzake de beroepsopleiding. 
Tevens is de aanwezigheid van de OCMW-waarnemer in 
het Beheerscomité van ACTIRIS voorzien, evenals de mo-
gelijkheid voor de leden van dit Beheerscomité om zich via 
delegatie te laten vertegenwoordigen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-016-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-025-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-025-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-026-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-026-esr/view
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A-2016-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
oprichting van Brussel Stedenbouw en 
Erfgoed en voorontwerp van ordonnantie 
houdende oprichting van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

De nieuwe strategie die is bepaald voor het gewestelijk 
openbaar ambt berust op drie pijlers: de hervorming van 
de structuren, de aanneming van een strategisch plan voor 
het gewestelijk openbaar ambt en de herziening van de 
statuten. 

De Raad heeft beslist om beide adviesaanvragen betref-
fende de oprichting van de ION Brussel Stedenbouw en 
Erfgoed (BSE) en de oprichting van de ION GOB Fiscaliteit 
in één enkel advies te behandelen. De oprichting van beide 
ION passen immers in het kader van de eerste pijler van 
de meer globale nota betreffende de ontwikkelingsstrategie 
voor het openbaar ambt. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-082-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
oprichting van het Gewestelijk Agentschap 
voor Ondernemen en Handel

Dit voorontwerp van ordonnantie past in het kader van de 
rationalisatie van de economische instrumenten, waarin 
op 22 oktober 2015 vijf pijlers werden aangenomen. De 
Minister van Economie en de Staatssecretaris belast met 
Buitenlandse Handel moeten overgaan tot de integratie van 
Impulse, Atrium en Brussels Invest Export (BI&E) in één en-
kel Agentschap, met BI&E als gewestelijke coördinator van 
de internationalisatie van de Brusselse economie. Op 26 
mei 2016 heeft de Regering de keuze van het rechtsstatuut 
goedgekeurd: een naamloze vennootschap van publiek-
recht met sociaal oogmerk.

Het voorontwerp van ordonnantie voorziet dat het maat-
schappelijk doel van het Agentschap erin bestaat elke 
openbare dienstverleningsactiviteit te verrichten op het 
vlak van advies en individuele en collectieve begeleiding, 
in België of in het buitenland, zowel ten behoeve van de 
Brusselse ondernemingen en handelszaken met het oog op 
hun ontwikkeling, als van de buitenlandse ondernemingen 

en handelszaken met het oog op hun investeringen in het 
Brussels gewest. Tevens kan het Agentschap elke hande-
ling verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt 
tot de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.

Het Agentschap groepeert de opdrachten van de drie instel-
lingen (Atrium, Impulse en BI&E), meer bepaald:
•  de Brusselse economische projecten en hun ontwikke-

laars adviseren, toerusten en begeleiden, zodat ze tot een 
goed einde kunnen worden gebracht in Brussel zowel als 
in het buitenland;

•  nieuwe economische, technologische en commerciële 
opportuniteiten detecteren, aantrekken of doen ontstaan, 
zowel in Brussel als in het buitenland;

•  de openbare overheden helpen bij de uitstippeling en de 
uitvoering van een voluntaristisch economisch beleid en 
een stimulerend ondernemersklimaat creëren door mid-
del van sensibiliseringsacties.

Het Agentschap biedt ook onderdak aan de Dienst 1819 en 
zal eveneens instaan voor de coördinatie van het netwerk 
van economische en handelsattachés.

Het voorontwerp van ordonnantie verduidelijkt de werkings-
modaliteiten van het Agentschap.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

OPLEIDING/ONDERWIJS 

A-2016-001-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering betreffende de stage 
eerste werkervaring

Het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring betreffende de stage eerste werkervaring (EWE) vormt 
de eerste maatregel die de kaderordonnantie betreffende 
de stages voor werkzoekenden ten uitvoer legt.

De stage EWE vervangt de instapstage in de ondernemin-
gen en beantwoordt hierbij aan de noodzaak om een stage 
in te stellen die aan de Brusselse eigenheden is aangepast. 
De stage is bestemd voor Brusselse jongeren van minder 
dan 30 jaar, die hoogstens een getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs hebben en die bij ACTIRIS sinds min-
stens drie maanden en hoogstens zes maanden als niette-
werkgestelde werkzoekenden zijn ingeschreven. Het is de 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-070-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-070-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-082-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-082-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-001-esr/view
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bedoeling om ze te laten genieten van een eerste contact 
met de arbeidswereld en om zo de belemmeringen voor 
een duurzame inschakeling in tewerkstelling uit de weg te 
ruimen, ongeacht dit via een terugkeer naar een opleiding 
of naar studies gaat, via een validatie van de competenties 
en/of via om het even welke andere begeleidingsvoorzie-
ning die aan hun situatie is aangepast.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-023-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
artikel 16bis van het koninklijk besluit van 
23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - 
toekenning van betaald educatief verlof in 
het kader van de voortdurende vorming van 
de werknemers - van hoofdstuk IV van de 
herstelwet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen

Het opzet van het voorontwerp van besluit bestaat erin om 
de berekeningswijze van het forfaitair uurbedrag, dat in het 
kader van de voorziening van het betaald educatief verlof 
aan de werkgevers moet worden terugbetaald, te vereen-
voudigen. Het voorziet nog slechts één enkel forfaitair be-
drag voor alle types van opleiding, dat vanaf het schooljaar 
2014-2015 op 21,30 euro werd vastgesteld. De huidige 
voorziening, die van de federale overheid werd verkregen, 
voorzag immers een complexe berekeningswijze, waarbij 
een onderscheid tussen vier types van opleidingen werd 
gemaakt en die leidde tot verschillende terug te betalen 
uurbedragen in functie van het type van opleiding.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-058-ESR
Voorontwerp van besluit van het College van de 
Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging 
van het besluit van 15 juli 2015 betreffende de 
overeenkomst inzake alternerende opleiding

Op 15 juli 2015 nam het College van de Franse Gemeen-
schapscommissie een gemeenschappelijke overeenkomst 
inzake alternerende opleiding van het CEFA, de SFPME en 

het IFAPME aan. Gelijklopend werd hetzelfde besluit op het 
niveau van de Fédération Wallonie-Bruxelles en het Waals 
Gewest genomen.

Deze overeenkomst inzake alternerende opleiding werd 
vanaf 1 september 2015 ingesteld en gebruikt. Tijdens 
dit academisch jaar hebben werkgroepen (OFFA, SFPME, 
IFAPME en CEFA) voor de referentiepersonen en onder-
nemingen een vademecum betreffende de overeenkomst 
inzake alternerende opleiding opgemaakt (unieke interpre-
tatie). Dit jaar heeft het ook toegelaten om verhelderende of 
verduidelijkende elementen in het besluit van 15 juli 2015 
aan te stippen. Deze werden in een werkgroep samen met 
de Unie van Sociale Secretariaten besproken en op 17 juni 
2016 werd de Raad van Bestuur van het OFFA een ontwerp 
van overeenkomst inzake alternerende opleiding voorge-
legd.

Dit voorontwerp van besluit wijzigt en verduidelijkt:
•  de jaarlijkse vakantiestelsels;
•  de afschaffing van de bezoldiging van de eerste zeven 

kalenderdagen ingeval van opschorting van uitvoering 
van de overeenkomst inzake alternerende opleiding bij 
tijdelijke werkloosheid;

•  het geval van verzuim van de leerling in alternerende op-
leiding in het opleidingscentrum;

•  het bijgewerkte model van de overeenkomst inzake alter-
nerende opleiding.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-059-ESR
Voorontwerp van besluit van het College 
van de Franse Gemeenschapscommissie 
houdende uitvoering van het 
kadersamenwerkingsakkoord betreffende 
het alternerend leren, gesloten te Brussel 
op 24  oktober 2008 tussen de Franse 
Gemeenschap, het Waals Gewest en de 
Franse Gemeenschapscommissie

Dit voorontwerp van besluit operationaliseert de maatrege-
len met betrekking tot het alternerend leren die zijn voor-
zien in het kadersamenwerkingsakkoord betreffende het al-
ternerend leren, dat op 24 oktober 2008 te Brussel tussen 
de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse 
Gemeenschapscommissie werd gesloten.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-001-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-023-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-023-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-058-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-058-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-059-esr/view
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Dit ontwerp van besluit stelt de wijzen vast waarop de sec-
torale vertegenwoordigers en het OFFA in de procedure ter 
erkenning van de ondernemingen kunnen tussenkomen en 
creëert een erkenningscommissie. Het stelt de subsidie vast 
die wordt toegekend aan de opleidingsoperator waarvan de 
zetel in de Franstalige regio is gevestigd, met het oog op de 
ondersteuning en de verbetering van de omkadering van 
de alternerende leerling. Tot slot zet het de bakens en de 
modaliteiten uit voor de toegang tot het studie-attest van 
het zesde jaar van het voortgezet beroepsonderwijs voor de 
leerlingen die hun kwalificatie verkrijgen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

SOCIALE ZEKERHEID 

A-2016-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot 
uitvoering van het hoofdstuk VII van titel IV van 
de programmawet van 24 december 2002 (I), 
betreffende de harmonisering en vereenvoudiging 
van de regelingen inzake verminderingen van de 
sociale zekerheidsbijdragen

Dit voorontwerp van besluit past in het kader van de Brus-
selse hervorming van het doelgroepenbeleid en verwijst 
naar een reeks voorzieningen voor de integratie en het be-
houd van specifieke groepen van werkzoekenden en werk-
nemers op de arbeidsmarkt. De zesde Staatshervorming is 
overgegaan tot de regionalisering van deze materie, en de 
gewestelijke overheden beschikken vandaag over de mo-
gelijkheid om hun beleid in functie van de Brusselse noden 
en begrotingsenveloppe aan te passen. 

Dit voorontwerp van besluit, dat bij de Raad aanhangig is 
gemaakt, heeft betrekking op de voorziening betreffende de 
oudere werknemers. Het is nuttig gebleken om deze voor-
ziening te herzien opdat deze meer ten goede zou komen 
van de inwoners van Brussel.      

De Regering heeft beslist om in twee fasen te werken: ener-
zijds, op korte termijn, de huidige wetgeving via dit vooront-
werp wijzigen, en anderzijds, op middellange termijn, een 
kaderordonnantie opstellen om een wettelijke grondslag te 
verschaffen aan de toekomstige hervorming van het doel-
groepenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dit voorontwerp van besluit gaat over tot de wijziging van 
artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uit-
voering van de wettelijke grondslag voor de verminderin-
gen van de sociale-zekerheidsbijdragen voor oudere werk-
nemers die in artikel 339 van de Programmawet van 24 
december 2002 is voorzien. 

De tekst stelt twee wijzigingen voor : de beperking van deze 
voorziening tot de groep van 55-64-jarigen en de beper-
king van het maximumkwartaalloon tot € 12.000.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

STEDENBOUWKUNDE EN 
RUIMTELIJKE ORDENING 

A-2016-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter opheffing 
en vervanging van de organieke ordonnantie 
van 28 januari 2010 betreffende de stedelijke 
herwaardering

Dit voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de hervor-
ming van het beleid van stedelijke herwaardering in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat gebeurt met behulp 
van drie voorzieningen. De ordonnantie gaat hiertoe over 
tot:
•  een optimalisatie van de bestaande voorziening van de 

duurzame wijkcontracten (DWC): de aangebrachte wij-
zigingen moeten enerzijds een antwoord bieden op de 
recurrente bezorgdheden op het terrein in verband met 
het beheer van de programma’s van de DWC en ander-
zijds een formeel karakter geven aan de administratieve 
praktijken die mettertijd zijn ontstaan;

•  de opname van de nieuwe voorziening van de stadsver-
nieuwingscontracten (SVC): het SVC is een instrument 
van stedelijke herwaardering dat voornamelijk aan het 
stadsnetwerk is gewijd, het scheppen van banden tussen 
de verschillende zones van het Gewest en aan de verbe-
tering van de openbare ruimten;

•  de inschrijving van het stadsbeleid (SB), dat 2 assen om-
vat: as 1 “Ruimtelijke ordening” bestaat erin, de strijd aan 
te binden met het onveiligheidsgevoel door de aanwe-
zigheid in de stadsomgeving van verlaten of leegstaande 
gebouwen en van onbewoonbare en onaangepaste ge-
bouwen; as 2 “Ontwikkeling van de wijken” bestrijdt het 
onveiligheidsgevoel door een verbetering van het samen-
leven in de wijken.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-059-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-020-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-020-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-003-esr/view
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Het grondgebied, waarop dit beleid van stedelijke herwaar-
dering op prioritaire wijze zal worden gevoerd, is dat van de 
stedelijke herwaarderingsruimte (SHR), met uitsluiting van 
as 1 van het SB dat op het hele gewestelijk grondgebied 
van toepassing is. De SHR zal de oude ruimte voor versterk-
te ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie (RVOHR) 
vervangen.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot hervorming 
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 
1997 betreffende de milieuvergunningen en 
tot wijziging van aanverwante wetgevingen

Dit voorontwerp gaat over tot de vereenvoudiging en ra-
tionalisering van de procedures inzake inrichting van het 
grondgebied door een hervorming van het Brussels Wet-
boek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Deze hervorming 
van het BWRO beslaat talrijke aspecten. De belangrijkste 
aspecten komen hierna aan bod. 

Zo voorziet het voorontwerp van ordonnantie op het niveau 
van de planning dat het richtschema (RS) in het Wetboek 
wordt opgenomen. Ook wil het een grotere soepelheid 
voorzien wat betreft het instrument van het BBP. 

De gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige veror-
dening zouden moeten worden aangepast, met name om de 
gemeenten in de mogelijkheid te stellen om “zonale” steden-
bouwkundige verordeningen (voor een welbepaalde wijk) en 
“specifieke” stedenbouwkundige verordeningen (voor vraag-
stukken die niet aan bod komen in de GSV) te nemen. 

Het voorontwerp van ordonnantie gaat eveneens over tot 
een reorganisatie van het stelsel van de stedenbouwkundi-
ge en de verkavelingsvergunning. Er is bovendien een nieuw 
instrument voorzien dat is ingegeven door de plannen van 
patrimoniaal beheer, de beheervergunning. De procedure 
voor het onderzoek van vergunningsaanvragen en deze 
voor de uitvoering van effectenstudies worden herzien.   

Gelet op deze wijzigingen inzake vergunningen is een aan-
passing noodzakelijk van de ordonnantie op de milieuver-
gunningen, dit teneinde de coherentie te verzekeren van de 
procedures die hierin zijn voorzien. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering betreffende de duurzame 
wijkcontracten

Dit ontwerpbesluit gaat over tot de uitvoering van de ordon-
nantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering 
wat betreft de aspecten van de duurzame wijkcontracten. Ter 
herinnering, deze ordonnantie moet het beleid inzake stede-
lijke herwaardering herzien door middel van drie instrumen-
ten: de duurzame wijkcontracten, de stadsvernieuwingscon-
tracten en het stadsbeleid. De Raad bracht op 21 januari 
2016 over deze ordonnantie een advies uit11.
Dit ontwerpbesluit is gewijd aan het instrument van de DWC. 
Het is gebaseerd op de vorige teksten en brengt met name 
wijzigingen aan de structuur aan met het oog op een betere 
leesbaarheid. Het gaat over tot de intrekking van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 27 mei 2010 
houdende organisatie van de stedelijke herwaardering.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

A-2016-050-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot instelling van 
de procedure tot gedeeltelijke wijziging van 
het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 
betreffende de Heizelvlakte

Een arrest van de Raad van State van 7 december 2015 
heeft het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 2 mei 2013 tot goedkeuring van de gedeeltelijke wij-
ziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat op 3 mei 
2001 werd genomen, vernietigd voor zover dit betrekking 
had op het GGB12 nr. 15 - Heizel, met inbegrip van het ste-
denbouwkundig voorschrift nr. 18. 

De redenen voor de vernietiging hebben betrekking op de 
afwezigheid in het milieueffectenrapport (MER) van een 
analyse van de mogelijke redelijke wisseloplossingen, de 
afwezigheid van een studie van de evolutie van de site bij 
ongewijzigd beleid, het gebrek aan een zekere oplossing 
vanuit juridisch oogpunt in termen van mobiliteit, en op het 

11  Zie A-2016-003-ESR

12  GGB  zone bepaald om de her-verstedelijking van grote stadskan-
kers mogelijk te maken, de inrichting van nieuwe stedelijke zones en 
de herwaardering van de gebouwen die erfgoedbescherming genie-
ten (http://stedenbouw.irisnet.be/sleutelwoorden-1/sleutelwoorden).

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-003-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-009-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2015-009-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-031-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-031-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-050-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-003-esr/view
http://stedenbouw.irisnet.be/sleutelwoorden-1/sleutelwoorden
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gebrek aan een evaluatie van de gevolgen van het voor-
schrift nr. 18 van het GBP (wat betreft het GGB nr. 15). 

Het is om rekening te houden met het arrest van de Raad 
van State dat het aan de Raad voorgelegde MER overgaat 
tot de wijziging van het 4de lid van het voorschrift nr. 18. 
Doel van deze wijziging is de opname van het GGB nr. 15 in 
de lijst van de GGB waarvan het programma in afwezigheid 
van een BBP mag worden uitgevoerd, zonder rekening te 
moeten houden met de voorschriften van een gebied met 
een grote gemengdheid.  

Het programma van het GGB nr. 15 - Heizel is als volgt 
bepaald in artikel 2: “Dit gebied wordt bestemd voor voor-
zieningen van collectief belang of van openbare diensten, 
handelszaken, woningen, hotelinrichtingen en groene ruim-
ten. Het kan ook worden bestemd voor kantoren die de 
gebruikelijke aanvulling vormen op de hoofdfuncties van 
de zone. De vloeroppervlakte bestemd voor kantoren, met 
inbegrip van de kantoren die bestaan op het moment van 
de inwerkingtreding van de gedeeltelijke wijziging van het 
plan ingesteld op 2 mei 2013, wordt beperkt tot een totaal 
van 20.000 m². De oppervlakte die wordt bestemd voor 
groene ruimten mag niet lager zijn dan 7 ha. De vloerop-
pervlakte bestemd voor huisvestingen bedraagt minimum 
75.000 m². De stedelijke vormgeving van dit geheel beoogt 
de herinrichting van een gemengde wijk en de verbete-
ring van de toegankelijkheid van de site voor voetgangers 
en fietsers. Er moet voorzien worden in de voorbehouden 
ruimte voor het openbaar vervoer evenals in de verwezen-
lijking van een stelplaatsinfrastructuur.”

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-078-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende het 
stadsbeleid dat uitvoering geeft aan de 
ordonnantie houdende organisatie van de 
stedelijke herwaardering

Dit voorontwerp van besluit voert de ordonnantie houdende 
organisatie van de stedelijke herwaardering in haar aspec-
ten betreffende het stadsbeleid uit. 

Dit voorontwerp van besluit voegt verschillende bestaan-
de gewestelijke voorzieningen op het vlak van leegstaan-
de gebouwen en afzonderlijke gebouwen samen (pijler 1 
betreffende het SB via ruimtelijke ordening) en vormt een 
reglementaire basis voor het Grootstedenbeleid waarvan de 

middelen in het kader van de zesde Staatshervorming van 
het federaal niveau naar de Gewesten werden overgedra-
gen (pijler 2 betreffende het SB via de ontwikkeling van de 
wijken).

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-088-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de 
stadsvernieuwingscontracten tot uitvoering 
van de ordonnantie houdende organisatie 
van de stadsherwaardering

Dit voorontwerp van besluit voert de aspecten van de or-
donnantie houdende organisatie van de stadsherwaarde-
ring met betrekking tot de stadsvernieuwingscontracten uit. 

Het stadsvernieuwingscontract is een instrument van de 
stadsherwaardering dat in hoofdzaak is gewijd aan het ste-
delijk netwerk, aan het scheppen van banden tussen de 
verschillende gebieden van het Gewest en aan de verbete-
ring van de openbare ruimten. In tegenstelling tot de duur-
zame wijkcontracten strekken de stadsvernieuwingscon-
tracten zich verder uit dan het grondgebied van één enkele 
gemeente.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

Bijzonder Bestemmingsplan

Het BBP bepaalt de bestemming van een gedeelte van het 
gemeentelijk grondgebied (een of meerdere kernen, een 
wijk). 

In hoofdstuk V - en meer bepaald in de artikelen 43 tot 51 - 
bepaalt het BWRO de procedure die moet worden gevolgd 
in het kader van de opstelling van een BBP. 

Zo voorziet deze procedure meer bepaald in artikel 48, § 3 
van het BWRO dat het ontwerp niet alleen aan een open-
baar onderzoek moet worden onderworpen, maar eveneens 
ter advies moet worden voorgelegd aan een reeks besturen 
en instanties waarvan de Regering de lijst bepaalt.

In toepassing van dit artikel heeft de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering op 30 september 2010 een besluit geno-

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-050-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-078-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-078-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-088-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-088-esr/view
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men dat de besturen en instanties aanduidt die hun advies 
moeten uitbrengen over elk bijzonder bestemmingsplan en 
- desgevallend - over het milieueffectenrapport.

In artikel 1 van dit besluit van 30 september 2010 wordt de 
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest vermeld als één van de instanties die moeten 
worden geraadpleegd.

De Raad heeft in 2016 deze bevoegdheid vier maal uitge-
oefend.

A-2016-011-ESR
Wijziging van het BBP 6D van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek

De doelstellingen van de wijziging van het BBP 6D zijn met 
name13: 
•  de functie huisvesting behouden door een potentieel voor 

ontwikkeling tot stand te brengen zowel voor de privé als 
voor de gemeente;

•  het mogelijk maken om uitrustingen in te planten als on-
ontbeerlijke aanvulling voor woningbouw; 

•  een groene ruimte van de wijk aanleggen waardoor een 
kwaliteitsvol groen netwerk kan gewaarborgd blijven 
maar ook de behoefte aan een gezellig karakter van de 
wijk beantwoord kan worden, en tegelijk de biologische 
karakteristieken van deze plaats te behouden.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-068-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de 
gemeente Anderlecht

De doelstellingen van het ontwerp van BBP Biestebroek 
zijn14:
•  de Kanaalzone herkwalificeren en nieuwe levenskracht 

geven; 

13  Bijlage D - BBP 6D Mettewie - Machtens, Dienst Stedenbouw van 
het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek en studiebureau  
SKOPE, december 2014, p. 4. 

14 Ontwerp van BBP Biestebroek, niet-technische samenvatting, mei 
2016, p.15.

•  de stedelijke verbindingen tussen beide Kanaaloevers 
herstellen en de samenhang tussen de wijken verster-
ken; 

•  beantwoorden aan de bevolkingsgroei en de residentiële 
aantrekkingskracht vergroten; 

•  de gemengde functies aanmoedigen en een betere inte-
gratie van de haven-, vervoers- en productieactiviteiten 
in de stedelijke omgeving bevorderen. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-069-ESR
Ontwerp van BBP nr. 09-01 Thurn en Taxis van 
de Stad Brussel

De doelstellingen van het ontwerp van BBP nr. 09-01 Thurn 
en Taxis van de Stad Brussel zijn15:
•  de locatie fysiek en functioneel invoegen in de omliggen-

de en gewestelijke stadsstructuur; 
•  verbindingen aanknopen met de aangrenzende wijken en 

met de rest van de stad; 
•  de inrichting van de locatie opvatten uitgaande van de in-

gebruikneming van structuur gevende openbare ruimten; 
•  rekening houden met de elementen van het gebouwen- 

en landschappelijke patrimonium en ze tot hun recht 
doen komen; 

•  een nieuwe stadswijk aanleggen, waarin de ontwikkeling 
van huisvesting kan worden verwezenlijkt; 

•  de activiteiten diversifiëren en een functioneel en sociaal 
gemengd karakter ontwikkelen;   

•  de locatie uitrusten met plaatselijke en gewestelijke 
voorzieningen, met inbegrip van de aanleg van een grote 
multifunctionele openbare groene ruimte, die landschap-
pelijk, plantaardig en mineraal wordt behandeld; 

•  de evenementgerichte dimensie van de locatie bescher-
men door deze tot zijn recht te doen komen in de histori-
sche gebouwen en de multifunctionele openbare groene 
ruimte;  

•  de locatie aansluiten op het netwerk voor openbaar ver-
voer om er voor te zorgen dat hij met het openbaar ver-
voer bereikbaar is; 

•  zachte verkeersbewegingen binnen de locatie en in ver-
binding met de aangrenzende wijken bevorderen; 

•  het autoverkeer beperken tot plaatselijk verkeer; 

15 BBP nr. 09-01 Thurn en Taxis, Stad Brussel, A-Notes en Verslag, 6 
juni 2016, p.10. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-011-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-011-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-068-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-068-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-069-esr/view
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•  de locatie verstedelijken en herkwalificeren met inacht-
neming van de principes van duurzame ontwikkeling.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-080-ESR
Ontwerp van BBP Universitaire campus van de 
gemeente Elsene

De doelstellingen van het ontwerp van BBP Universitaire 
campus zijn de volgende:
•  de universitaire pool beschermen;
•  de ontwikkelingen en concentraties beheersen;
•  de levenskwaliteit binnen de site verbeteren en in de om-

liggende stadsstructuur integreren.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

TEWERKSTELLING 

A-2016-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling 
van de met het toezicht en de controle belaste 
overheden in werkgelegenheidsaangele-
genheden en houdende nadere regels met  
betrekking tot de werking van deze overheden

Dit voorontwerp van besluit gaat over tot de uitvoering van 
de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste maatre-
gelen ter uitvoering en toepassing van de zesde Staatsher-
vorming met betrekking tot het toezicht en de controle op 
het vlak van werkgelegenheid. Het opzet is om de betrok-
ken gewestelijke besturen, meer bepaald Brussel Economie 
en Werkgelegenheid en ACTIRIS, in staat te stellen om hun 
nieuwe bevoegdheden uit te oefenen, meer bepaald op het 
vlak van activeringsbeleid en dienstencheques. Niettemin 
vereist de tussenkomst van de gewestelijke diensten een 
wijziging van de gewestelijke wetgeving inzake inspectie.

Het voorontwerp van besluit bepaalt welke overheden met 
het toezicht en de controles inzake werkgelegenheid zijn 
belast, evenals de modaliteiten betreffende de werking van 
deze overheden.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging 
van het besluit van de Regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 5 februari 
1998 tot bepaling van de verdelingscriteria 
voor de subsidies toegekend aan de lokale 
besturen die gesubsidieerde contractuelen 
tewerkstellen en het besluit van de Regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
28 november 2002 betreffende het stelsel van 
de gesubsidieerde contractuelen

Het inschakelingscontract past zowel in het kader van de 
nieuwe voorzieningen voor doelgroepen die mogelijk wor-
den gemaakt ingevolge de zesde Staatshervorming als in 
het kader van de vereenvoudiging en rationalisering van de 
gewestelijke en overgedragen tewerkstellingsmaatregelen, 
die voldoen aan de noden van het Brussels gewest en te-
gemoet komen aan de inschakelingsmoeilijkheden die jon-
geren ondervinden. 

De doelgroepen maken het voorwerp uit van een gedeelde 
prioriteit sedert 16 juni 2015, in het kader van de doel-
stelling 1 van as 1 van de Strategie 2025, met inbegrip 
van de  implementering van de Jongerenwaarborg. Over 
de grote lijnen van dit voorontwerp van besluit werd op 13 
januari 2016 met de sociale gesprekspartners binnen de 
ESRBHG overleg gepleegd, stroomopwaarts van deze raad-
plegingsprocedure. Tijdens de Sociale Top van 28 oktober 
2015 heeft de Raad aanbevelingen geformuleerd voor een 
doeltreffend doelgroepenbeleid in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, met inbegrip van de jongeren.

Het inschakelingscontract dat wordt voorzien door het voor-
ontwerp van besluit is een arbeidsovereenkomst van be-
paalde duur (12 maanden) die wordt betoelaagd door het 
Gewest en jonge werkzoekenden, die ondanks hun inspan-
ningen nog geen werk hebben gevonden, moeten toelaten 
om een eerste beroepservaring te verwerven, evenals be-
kwaamheden die hen vervolgens in de mogelijkheid zullen 
stellen om door te stromen naar een duurzame en degelij-
ke job. Het inschakelingscontract ligt in het verlengde van 
de Jongerenwaarborg, die is ingevoerd door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en vult deze aan. Het doelpubliek 
van deze maatregel is elke jongere die de leeftijd van 25 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-069-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-080-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-080-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-002-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-002-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-021-esr/view
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jaar niet heeft bereikt en na studies sedert tenminste 18 
maanden als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven 
bij ACTIRIS, en tijdens deze periode niet meer dan 90 dagen 
werkervaring heeft gecumuleerd.

In een eerste fase wordt voorgesteld om via dit voorontwerp 
van besluit het juridisch en administratief kader van de ge-
subsidieerde contractuelen (GECO) te gebruiken voor de 
instelling van het inschakelingscontract. De voorziening zal 
bijgevolg enkel kunnen worden aangewend door de openba-
re en social-profitsector. Na een evaluatieperiode (1 jaar) zal 
deze kunnen worden uitgebreid tot de private profitsector in 
het kader van een globale ordonnantie “Doelgroepen”.  

De instelling van deze inschakelingscontracten via het be-
staande GECO-kader vereist de wijziging van:
•  het Regeringsbesluit van 5 februari 1998 tot bepaling 

van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend 
aan lokale besturen die gesubsidieerde contractuelen 
tewerkstellen;

•  het Regeringsbesluit van 28 november 2002 GECO “pro-
grammawet”.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-024-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het koninklijk besluit houdende de uitvoering 
van de wet van 30 april 1999 betreffende 
de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers, wat betreft de invoering van een 
gecombineerde procedure

Richtlijn 2011/98/EU werd op 23 december 2011 in het 
Europees Publicatieblad bekendgemaakt en strekt ertoe één 
enkele aanvraagprocedure voor een werkvergunning in te 
stellen, die onderdanen van derde landen het zowel toelaat 
om te werken als om te verblijven. Deze richtlijn verbiedt de 
Lidstaten om afzonderlijke vergunningen uit te reiken voor 
wat de toegang tot de arbeidsmarkt en het verblijf betreft. 

Op het Belgisch institutioneel niveau vallen de bevoegdheids-
gebieden verblijf, arbeid en tewerkstelling respectievelijk on-
der de federale en gewestelijke overheid. De richtlijn moet 
dus op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
worden omgezet, en meer in het bijzonder voor wat de be-
voegdheden betreft die met de tewerkstelling van buiten-

landse werknemers samengaan. Dit is het voorwerp van het 
onderhavig ontwerp van besluit. Aldus voert het ontwerp, 
voor wat de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreft, een deel van de gecombineerde procedure 
voor het verkrijgen van de vergunning in, die voorafgaandelijk 
door een formeel akkoord tussen de betrokken federale en 
gewestelijke entiteiten werd vastgesteld. 

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-060-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende diverse 
wijzigingen tot omzetting van de richtlijn 
2013/55/EU van 20 november 2013 tot 
wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties en 
verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende 
de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van de be-
roepsbekwaamheden moest de vrijheid van vestiging  en 
van de verlening van diensten op de interne markt waar-
borgen, door de uitwerking van regels inzake de toegang 
tot het beroep. De omzetting van deze richtlijn heeft tot een 
aantal vormen van discriminatie tussen de Belgen en de 
ingezetenen van andere Lidstaten geleid.

Ook al bevat richtlijn 2013/55 voornamelijk specifieke 
regels voor architecten en professionelen van de gezond-
heidssector, toch voorziet deze eveneens een “algemeen 
systeem” dat van toepassing is op de zogenaamde “am-
bachtelijke” beroepen. Ingevolge de zesde Staatshervor-
ming, vormt deze laatste categorie sedert 1 juli 2014 een 
gewestelijke bevoegdheid.

Het voorontwerp van besluit beoogt de omzetting van richt-
lijn 2013/55, om aldus komaf te maken met de bestaande 
discriminatie tussen de Belgen en Europeanen op het vlak 
van de toegang tot het beroep.

Het voorontwerp van besluit omvat eveneens een luik be-
treffende de verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende 
de administratieve samenwerking via het informatiesy-
steem van de interne markt.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-021-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-024-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-024-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-060-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-060-esr/view
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A-2016-061-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 12  december 2001 
betreffende de dienstencheques

Dit voorontwerp van besluit herneemt een reeks maatrege-
len die volgens de Brusselse Regering het systeem van de 
dienstencheques, dat van het federale niveau werd overge-
heveld, aan de specifieke sociale, economische en budget-
taire kenmerken van het Gewest kunnen aanpassen.

De voorziene maatregelen kunnen in drie soorten voorzie-
ningen worden opgesplitst: deze voor de implementering 
van de beslissingen genomen tijdens het begrotingscon-
claaf, deze met de aanpassingen ten opzichte van de hui-
dige reglementering en deze voor een verbetering van het 
systeem.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-084-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende de 
controle van de beschikbaarheid van de 
werkzoekenden wonende op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 1 januari 2016 zijn de Gewesten - als gevolg van de 
zesde Staatshervorming - bevoegd voor de controle op de 
actieve en passieve beschikbaarheid van werkzoekenden. 
Een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordon-
nantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en wer-
king van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbe-
middeling vertrouwt deze nieuwe opdracht meer bepaald 
toe aan ACTIRIS.

Het onderhavige voorontwerp van besluit stelt de modalitei-
ten voor de uitoefening van deze bevoegdheid vast. Naast 
de instelling van dienst Controle van de Beschikbaarheid en 
van het Evaluatiecollege preciseert deze tekst de controle-
procedures inzake de beschikbaarheid van werkzoekenden, 
in naleving van het federaal normatief kader (koninklijk be-
sluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-
reglementering zoals gewijzigd op 14 december 2015), dat 
drie soorten controleprocedures bepaalt die afhangen van 
de verschillende soorten werkzoekenden :
•  de actieve beschikbaarheid: verplichting om actief naar 

werk te zoeken. Men maakt een onderscheid tussen de 
procedure “Dispo J” die de jonge werknemer beoogt die 
zich na zijn studies voor het eerst bij ACTIRIS inschrijft 
en die vervolgens met de beroepsinschakelingstijd aan-
vangt, en de zogenaamde procedure « Dispo G » die zich 
richt tot de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die 
zich bij ACTIRIS inschrijft (of die zich opnieuw inschrijft 
na een ononderbroken onderbreking van ten minste 3 
maanden);

•  de passieve beschikbaarheid: verplichting om een pas-
sende dienstbetrekking te aanvaarden en om aan be-
paalde formaliteiten mee te werken;

•  de aangepaste beschikbaarheid: verplichting om aan een 
gepersonaliseerde begeleiding mee te werken (ten be-
hoeve van volledig werklozen vanaf 60 jaar en deeltijdse 
werknemers met behoud van rechten).

Tot slot organiseert het voorontwerp van besluit het intern 
beroep vóór een Paritair comité, dat is samengesteld uit 
een werknemersvertegenwoordiger, een werkgeversverte-
genwoordiger en een personeelslid van ACTIRIS, aangeduid 
door het Beheerscomité, dat het voorzitterschap opneemt.

Het volledige advies kan op onze website worden 
geraadpleegd.

A-2016-101-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering 
van buurtdiensten en -banen en het 
voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende 
het opleidingsfonds dienstencheques

De Raad heeft terzelfder tijd een adviesaanvraag ontvangen 
over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de 
wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en 

Bron: Sodexo

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-061-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-061-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-084-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-084-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-101-esr/view
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-banen en het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk be-
sluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dien-
stencheques. Gelet op de gemeenschappelijke thematiek 
van beide teksten, heeft de Raad ervoor gekozen om ze in 
één enkel advies te behandelen.  

Het voorontwerp van ordonnantie past de wet van 20 juli 
2001 aan de gewestelijke context aan, waarbij het de sec-
tor toelaat om zijn stabilisatie na de regionalisatie voort te 
zetten.  

Het voorontwerp van besluit strekt er dan weer toe om wij-
zigingen aan te brengen die zijn bedoeld om het opleidings-
fonds dienstencheques op een aanzienlijke wijze te laten 
evolueren. Ter herinnering, dit fonds stelt ondernemingen 
in staat om zich een deel van de opleidingskosten van hun 
personeel te laten terugbetalen, ter hoogte van een budget 
dat in verhouding staat tot het aantal cheques dat het vori-
ge jaar werd terugbetaald.

Het volledig advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

2.1.2.4 Adviescommissie inzake 
Arbeidsbemiddeling

REGLEMENTERING

In toepassing van de ordonnantie van 14 juli 2011 betref-
fende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het uitvoeringsbe-
sluit van 12 juli 2012, moeten de particuliere bureaus voor 
arbeidsbemiddeling om de tewerkstellingsactiviteiten op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
mogen uitoefenen, naargelang het type van activiteiten die 
ze verrichten, vooraf een erkenning als uitzendbureau heb-
ben verkregen of een geregistreerde aangifte als particulier 
bureau voor arbeidsbemiddeling hebben verricht. 

Uitzendbureaus die uitzendactiviteiten wensen uit te oefe-
nen in het Gewest moeten voorafgaand aan de opstart van 
hun activiteiten een erkenning als uitzendbureau hebben 
verkregen die, na advies van de Economische en Sociale 
Raad, wordt verleend door de Brusselse Regering (delega-
tie aan de Minister bevoegd voor Tewerkstelling). Hiertoe 
dienen ze een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan te tonen dat 
wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in de regelge-
ving op het gemengd beheer van de arbeidsmarkt. Het type 

van erkenning dat wordt toegekend aan het uitzendbureau 
is afhankelijk van de aard van de beoogde uitzendactivi-
teit  (gewone uitzendarbeid, uitzendarbeid kunstenaars of 
bouw). 

De uitzendbureaus die reeds erkend zijn in een andere ge-
federeerde entiteit kunnen, na een eenvoudige aanvraag bij 
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een 
vrijstelling van de erkenningsaanvraag bekomen en worden 
gelijkgesteld met een erkend uitzendbureau.

Voor de uitoefening van de hiernavolgende tewerkstellings-
activiteiten moet het particulier bureau voor arbeidsbemid-
deling zich slechts laten registreren (geen erkenning) bij de 
GOB : werving en selectie, bemiddeling van betaalde sport-
beoefenaars en kunstenaars, en outplacement.

De erkenning als uitzendbureau wordt in eerste instantie 
toegekend voor een periode van twee jaar, waarna ze kan 
worden vernieuwd tot een erkenning van onbepaalde duur. 
De registratie als particulier bureau voor arbeidsbemidde-
ling geldt in beginsel voor onbepaalde duur. 

Zowel de erkende uitzendbureaus als de geregistreerde 
particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling zijn ertoe ge-
houden om jaarlijks vóór 30 juni een activiteitenverslag in te 
dienen bij de GOB. Dit activiteitenverslag heeft betrekking 
op de tewerkstellingsactiviteiten van het particulier bureau 
voor arbeidsbemiddeling verricht tijdens het voorafgaande 
kalenderjaar.

Voor meer informatie over de regelgeving betreffende het 
gemengd beheer van de arbeidsmarkt verwijzen wij naar 
de website van de GOB: http://werk-economie-emploi.
brussels

ADVIEZEN

Tussen 1 januari en 31 december 2016 is de Adviescom-
missie inzake Arbeidsbemiddeling van de Raad zes maal 
bijeengekomen.

Op voorstel van zijn Adviescommissie inzake Arbeidsbemid-
deling heeft de Raad in 2016 drie adviezen geformuleerd.
Aldus heeft de Raad drie positieve adviezen geformuleerd 
voor nieuwe erkenningsaanvragen.

Drie uitzendbureaus hebben het voorwerp uitgemaakt van 
een opvolging door de Adviescommissie inzake Arbeidsbe-
middeling op financieel vlak over het volledige jaar 2016.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-101-esr/view
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2.1.2.5 Werkgroep Administratieve 
Vereenvoudiging
De werkgroep (WG) Administratieve Vereenvoudiging bij de 
Economische en Sociale Raad moet nadenken over vraag-
stukken op het vlak van administratieve vereenvoudiging. 
Deze WG bestaat uit leden van de Economische en Sociale 
Raad die de representatieve organisaties van werknemers 
en werkgevers, de representatieve middenstandsorganisa-
ties en deze van de werkgevers van de social-profitsector 
vertegenwoordigen. De heer Charles Petit en mevrouw 
Scholiers zijn respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitter 
van de WG. Ook personeelsleden van het Brussels Agent-
schap voor Administratieve Vereenvoudiging, “Easybrus-
sels” genaamd, dat in april 2014 werd opgericht na een 
beslissing van de Brusselse Regering, nemen als waarne-
mers aan de werkzaamheden van de WG deel.   

De WG is een eerste keer samengekomen op 3 juni 2016 
teneinde kennis te maken met Easybrussels en om te 
“brainstormen” over de prioriteiten van het Gewest inzake 
administratieve vereenvoudiging. Tijdens deze vergade-
ring hebben de leden gewezen op de noodzaak om aan 
het Agentschap de nodige middelen te verstrekken om zijn 
doelstellingen te verwezenlijken (zowel inzake personeel 
als op budgettair vlak). De administratieve vereenvoudiging 
vormt immers een aanzienlijke uitdaging. De WG wil een 
lijst opstellen van enkele belangrijke werven en deze verder 
uitwerken. 

Op 14 juli 2016 vond een tweede vergadering plaats tij-
dens dewelke mevrouw Alexandre en mevrouw Lambotte 
(Impulse) een voorstelling hebben gegeven rond de lijst van 
de noden van de Brusselse ondernemers voor 2016. Deze 
lijst was opgesteld op basis van getuigenissen verzameld 
door de begeleiders van Impulse en de consulenten van 
“1819”, i.v.m. bepalingen en administratieve praktijken  die 
ondernemingen verhinderen om zich makkelijk te vestigen 
en/of uit te breiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Op 23 november 2016 heeft de heer Henrard van de 
dienst e-procurement van de FOD P&O aan de leden een 
uiteenzetting over e-procurement gegeven, een van de 
prioriteiten van Easybrussels op het vlak van administra-
tieve vereenvoudiging. Het platform e-procurement is een 
“gereedschapskist” met een reeks toepassingen die de 
verschillende fasen bestrijken van de procedure voor het 
sluiten van een overheidsopdracht, de publicatie van de op-
roep en van de opdrachtdocumenten, tot aan de toewijzing 
en het beheer inzake backoffice.

Het secretariaat van de WG vertegenwoordigt de ESRBHG 
en het Observatorium van de referentieprijzen in het stuur-
comité van Easybrussels teneinde voor een link te zorgen 
tussen het Agentschap en de Raad. Dit comité, dat alle 
besturen op het gewestelijk grondgebied en de ministeri-
ele kabinetten verenigt, volgt de werkzaamheden van het 
Agentschap op. 

Bron: ESRBHG
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Ook dient opgemerkt dat er in doelstelling 7 van het plan 
voor administratieve vereenvoudiging 2015-2019 uitdruk-
kelijk een samenwerking tussen de ESRBHG en Easybrus-
sels is voorzien. Deze is tot stand gekomen door de onder-
tekening van een samenwerkingsakkoord door de Raad en 
het Agentschap op 9 juni 2016.

De werkzaamheden van de WG Administratieve Vereen-
voudiging worden voortgezet in 2017, teneinde tot een lijst 
met aanbevelingen inzake administratieve vereenvoudiging 
te komen. 

2.1.2.6 Wergroep Sociale Zaken en 
Gezondheid
De WG Sociale Zaken en Gezondheid die binnen de Eco-
nomische en Sociale Raad werd ingesteld, heeft in 2016 
zijn werkzaamheden actief voortgezet en zich over heel wat 
strategische thema’s gebogen.

De leden van de WG zijn zesmaal bijeengekomen om in te 
gaan op enkele uitdagingen die met de zesde Staatsher-
vorming samengaan, meer bepaald op het vlak van kinder-
bijslag, autonomieverzekering en gezondheidszorg. Tevens 
hebben de leden van de werkgroep de gevolgen van het 
TTIP op de gezondheidssector diepgaand geanalyseerd.

Heel wat deskundigen werden uitgenodigd om aan deze 
werkzaamheden deel te nemen. 

Al deze werkzaamheden hebben tot verschillende werkno-
ta’s en verschillende initiatiefadviezen geleid: 
•  werknota over de bevoegdheden op het vlak van gezond-

heidszorg die in het kader van de zesde Staatshervor-
ming werden overgeheveld. 25 januari 2016;

•  werknota over de implementatie van een voorziening van 
het type “autonomieverzekering” in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. 18 februari 2016;

•  werknota met betrekking tot de bedragen die in 2015 en 
2016 werden bestemd voor alle materies die op het vlak 
van gezondheidszorg in het kader van de zesde Staats-
hervorming werden overgeheveld. 4 april 2016;

•  initiatiefadvies betreffende de gevolgen van het TTIP en 
van het CETA voor de sector van de gezondheidszorg. 16 
juni 2016;

•  initiatiefadvies betreffende de overheveling van de voor-
ziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016.

2.1.3 Opvolgingsnota’s

Wanneer een ordonnantie of een besluit waarover de Raad 
een advies heeft geformuleerd, in het Belgisch Staatsblad 
wordt gepubliceerd, stelt het Secretariaat een opvolgings-
nota op.

Deze analyse bestaat uit een vergelijking van de gepubli-
ceerde tekst met het voorontwerp dat de Raad werd voor-
gelegd. Het doel is om de vragen van de Raad die werden 
ingevolgd, niet werden ingevolgd of gedeeltelijk werden 
ingevolgd op de voorgrond te plaatsen.

Bovendien worden alle belangrijke toevoegingen of schrap-
pingen in de gepubliceerde teksten die niet voortvloeien uit 
een vraag van de Raad, in het punt “varia” van de opvol-
gingsnota’s geïnventariseerd.

Al deze opvolgingsnota’s zijn beschikbaar op onze 
website. 

Hierna vindt u een tabel met de lijst van de opvolgingsnota’s 
die in de loop van dit jaar 2016 werden opgesteld.

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

82

STEDENBOUWKUNDE EN RUIMTELIJKE ORDENING

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie / dit 
besluit werd bekend-
gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad op

De Raad heeft de  
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

21 januari 2016 Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering 18 oktober 2016 OVN-2016-010-ESR 

ECONOMIE, TEWERKSTELLING EN FISCALITEIT

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie / dit 
besluit werd bekend-
gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad op

De Raad heeft de  
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

20 november 2014
Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels 
Economisch en Sociaal Overlegcomité

7 september 2016 OVN-2016-019-ESR

17 september 2015
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoe-
ring van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische 
logies

14 april 2016 OVN-2016-005-ESR

17 december 2015
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging 
van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de 
dienstencheques

9 februari 2016 OVN-2016-001-ESR

17 december 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoe-
ring van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene 
regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-veref-
fening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie

26 april 2016 OVN-2016-012-ESR 

21 januari 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
stage eerste werkervaring

14 oktober 2016 OVN-2016-011-ESR 

21 januari2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling 
van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkge-
legenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrek-
king tot de werking van deze overheden

26 juni 2016 OVN-2016-029-ESR

21 april 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van 
de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels 
betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving 
op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnan-
tie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de 
inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op 
het vlak van werkgelegenheid en economie

9 augustus 2016 OVN-2016-015-ESR 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie / dit 
besluit werd bekend-
gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad op

De Raad heeft de  
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

19 april 2012

Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een 
breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeen-
schap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, ander-
zijds, ondertekend te Jakarta op 9 november 2009

3 december 2015 OVN-2016-017-ESR

21 mei 2015

Ordonnantie houdende instemming met: de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoome-
nergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de republiek Georgië, anderzijds, 
gedaan te Brussel op 27 juni 2014

11 december 2015 OVN-2016-020-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-010-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-019-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-005-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-001-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-011-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-029-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-015-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-017-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-020-esr/view
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21 mei 2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoome-
nergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de republiek Moldavië, anderzi-
jds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

11 december 2015 OVN-2016-021-ESR

21 mei 2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoome-
nergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de republiek Oekraïne, anderzi-
jds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en 27 juni 2014

11 december 2015 OVN-2016-022-ESR

17 september 2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betref-
fende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Econo-
mische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, 
gedaan te Brussel op 11 april 2014 en 5 november 2014

16 maart 2016 OVN-2016-024-ESR

17 september 2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen 
de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzi-
jds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te 
Brussel op 2 december 2010

14 juli 2016 OVN-2016-023-ESR

17 september 2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane 
luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, 
enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, gedaan 
te Brussel op 15 december 2010

14 juli 2016 OVN-2016-028-ESR

17 september 2015

Ordonnantie houdende instemming met : 1°Overeenkomst inzake 
luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten 
tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland, en 
ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, ondertekend in Luxemburg op 
16 juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011; en 2°Aanvullende Ove-
reenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten 
tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende 
de toepassing van de Overeenkomst ondertekend in Luxemburg op 16 
juni 2011 en in Oslo op 21 juni 2011

14 juli 2016 OVN-2016-025-ESR

17 september2015

Ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane 
luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, 
enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds, gedaan te 
Luxemburg op 10 juni 2013

14 juli 2016 OVN-2016-026-ESR

17 september 2015 

Ordonnantie houdende instemming met : Overeenkomst inzake een 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en 
haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, onder-
tekend in Brussel op 26 juni 2012

15 september 2016 OVN-2016-027-ESR

LEEFMILIEU/ENERGIE

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie / dit 
besluit werd bekend-
gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad op

De Raad heeft de  
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

19 september 2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
organisatie van de toegang tot milieu-informatie en tot vaststelling 
van het bedrag van de vergoeding die verschuldigd is voor het ont-
vangen van een kopie van een document met milieu-informatie in de 
zin van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-
informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 juni 2016 OVN-2016-007-ESR

20 april 2015
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van 
de interventienormen en saneringsnormen

9 februari 2016 OVN-2016-004-ESR

21 mei 2015

Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van de 4 september 2014 tot vaststelling van het model van aangif-
teformulieren voor de belasting op het verbranden van afvalstoffen 
en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de 
inkohiering, de inning en invordering van deze belasting

26 januari 2016 OVN-2016-002-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-021-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-022-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-024-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-023-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-028-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-025-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-027-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-007-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-004-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-002-esr/view
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16 juni 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 
2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwali-
teitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren 
tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stof-
fen en andere verontreinigende stoffen

8 januari 2016 OVN-2016-003-ESR

18 februari 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 
2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen veron-
treiniging en achteruitgang van de toestand

8 juli 2016 OVN-2016-008-ESR

18 februari 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van het Wetboek van Inspectie 
van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke 
bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de 
inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen 
of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de 
bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

20 juli 2016 OVN-2016-009-ESR 

17 maart 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende 
vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een 
stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de 
strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de 
ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het 
buurtlawaai

30 september 2016 OVN-2016-016-ESR 

16 juni 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging 
van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Ener-
giebeheersing

31 oktober 2016 OVN-2016-030-ESR

OPLEIDING

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie / dit 
besluit werd bekend-
gemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad op

De Raad heeft de  
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

20 februari 2014

Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap 
en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de terbeschik-
kingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het 
kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de centra voor 
gevorderde technologieën en de beroepsreferentiecentra

12 september 2016 OVN-2016-018-ESR

20 februari 2014

Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie 
betreffende de uitrusting ter beschikking gesteld in het kader van de 
herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking 
tussen de Centra voor spitstechnologie, de Competentiecentra en de 
Beroepsreferentiecentra

22 september 2016 OVN-2016-013-ESR 

20 april 2015

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals 
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de 
oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifica-
tions, afgekort « SFMQ »

14 april 2016 OVN-2016-014-ESR 

16 juni 2015

Besluit 2015/641 van het College van de Franse Gemeenschaps-
commissie betreffende het « contrat d’alternance et le plan de for-
mation y afférent, tels que prévus en vertu de l’accord de coopération 
relatif à la formation en alternance du 24 octobre 2008 et modifié 
par les avenants des 27 mars et 15 mai 2014

31 augustus 2015 OVN-2016-006-ESR 

17 maart 2016
Besluit van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering 
van het decreet van 17 maart 1994 houdende oprichting van het « 
Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle »

9 december 2016 OVN-2016-031-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-003-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-008-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-009-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-016-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-030-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-018-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-013-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-014-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-006-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2016/ovn-2016-031-esr/view
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2.1.4   Adviezen en studies 
van de Kamer van de 
Middenstand 

2.1.4.1 Adviezen van de Kamer van 
de Middenstand

A-2016-001-KVM
Initiatiefadvies betreffende de regionalisatie 
van de wetgeving op de handelshuurover- 
eenkomsten

Als gevolg van het institutioneel akkoord betreffende de 
zesde Staatshervorming, had de Kamer van de Midden-
stand op 15 mei 2012 een initiatiefadvies aangenomen 
met betrekking tot de overheveling van bevoegdheden van 
de federale overheid naar de Gewesten op het vlak van 
handelshuurovereenkomsten. Sindsdien is de Staatsher-
vorming werkelijkheid geworden en vond de Kamer het, 
gelet op de achteruitgang die de laatste vier jaar werd 
vastgesteld, noodzakelijk om het advies bij te werken dat 
zij voorheen had uitgebracht, door aanpassingen aan het 
huidige regelgevende kader in functie van de noden van de 
Brusselse handelaars voor te stellen.

Nadat ze in de inleiding enkele contextuele elementen be-
treffende het huidige rechtskader en de eigenheden van de 
Brusselse handel had herhaald, heeft de Kamer beschou-
wingen geformuleerd betreffende specifieke kwesties op 
het vlak van de handelshuurovereenkomst, die onder meer 
betrekking hadden op het sluiten en hernieuwen van de 
huurovereenkomst, alsook op de ondersteuning van star-
ters.

In verband met de hernieuwing van de huurovereenkomst, 
heeft de Kamer voorgesteld dat deze in de toekomst au-
tomatisch zou kunnen gebeuren. Ze vond immers dat een 
omkering van de huidige logica, die wil dat de huurder zijn 
aanvraag tot hernieuwing tussen de 18de en 15de maand 
vóór het verstrijken van de huurovereenkomst uitdrukkelijk 
te kennen geeft, noodzakelijk was om te beantwoorden aan 
de moeilijkheden van de Brusselse handelaars, van wie de 
toestand in gevaar kan worden gebracht door het forma-
lisme dat aan een dergelijke stap voorafgaat, evenals door 
huurovereenkomsten die onvoorzien aflopen. Het zou dus 
aan de verhuurder zijn om, binnen diezelfde termijnen, de 
handelaar op een gemotiveerde wijze te laten weten dat 

hij zijn huurovereenkomst niet wil hernieuwen krachtens de 
modaliteiten die in artikel 16 van de wet van 30 april 1951 
zijn voorzien.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

A-2016-002-KVM
Initiatiefadvies betreffende de voorwaarden 
voor het succes van het verwelkomen van 
stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s

De Kamer van de Middenstand heeft een onderzoek laten 
verrichten naar de voorwaarden voor het succes van het 
verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en 
ZKO’s (zie 2.1.4.2). Op basis hiervan heeft ze een initiatie-
fadvies naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en naar 
de Gemeenschapsministers van Onderwijs en Opleiding 
toe uitgebracht om hen aanbevelingen te formuleren om 
de kwantiteit en de kwaliteit van de stages in de onderne-
mingen te verbeteren. Het onderliggende doel hiervan is de 
beroepsinschakeling van jongeren, studenten en werkzoe-
kenden.

De Kamer wou informatie verkrijgen over de verwachtin-
gen, behoeften, belemmeringen en hefbomen van de ZKO’s 
en KMO’s ten overstaan van deze voorzieningen, omdat zij 
grotendeels de Brusselse economie samenstellen. Er moet 
dus voor deze werkgevers een doorslaggevende rol in het 
leeraanbod zijn weggelegd.

In dit advies beveelt de Kamer de opleidingsoperatoren aan 
om proactiever naar de onderneming toe te gaan, om te 
communiceren over de stagevoorzieningen die overeen-
komstig de behoeften van de onderneming bestaan. Boven-
dien zou de aandacht van de stagebegeleiders zich meer 
moeten toespitsen op de KMO’s en ZKO’s, omdat deze bij 
de stagiairs minder bekend zijn. Het is ook belangrijk om 
toe te zien op een voldoende lange stageduur. 

Tevens is het noodzakelijk om vóór de aanvang van de sta-
ge een minimum aan basisvaardigheden te verzekeren. Een 
goede voorbereiding, gekoppeld aan regelmatige opvolgin-
gen door de opleidingsoperator, is nodig om de stage zoveel 
mogelijk kansen op succes te geven. Tevens benadrukt het 
advies dat men stagiairs voor aanleren van talen moet sen-
sibiliseren, in het bijzonder in het Brussels gewest.

Tot slot heeft het onderzoek gewezen op het belang van 
financiële stimuli om werkzoekende stagiairs en stagiairs 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2016/a-2016-001-kvm/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2016/a-2016-001-kvm/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2016/a-2016-002-kvm/view
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in alternerend leren te verwelkomen. Deze zouden de vorm 
van een sociale bijdrage-vermindering of van een premie 
kunnen aannemen, waarbij de Kamer van de Middenstand 
deze laatste aanbeveelt. Deze stimuli zijn echter niet rele-
vant voor wat de schoolstages betreft, waar de beweeg-
reden om stagiairs te verwelkomen in het streven ligt om 
kennis door te geven. 

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd.

2.1.4.2 Onderzoek en ronde tafel van 
de Kamer van de Middenstand 
Onderzoek naar de voorwaarden voor het succes van 
het verwelkomen van stagiairs binnen de Brusselse 
KMO’s en ZKO’s 

De Kamer van de Middenstand heeft een onderzoek laten ver-
richten naar de voorwaarden voor het succes van het verwel-
komen van stagiairs binnen de Brusselse KMO’s en ZKO’s. Het 
doel dat de Kamer van de Middenstand vooropstelde, was om 
begeleidende en ondersteunende acties in te stellen om zo het 
aantal stageplaatsen en de participatie van de Brusselse ZKO’s 
en KMO’s in deze voorzieningen te vergroten.

Werkplekleren is immers zeer belangrijk voor de beroeps-
inschakeling, meer bepaald voor jongeren van minder dan 
25 jaar. De Brusselse economie bestaat voor een zeer groot 
deel uit KMO’s en ZKO’s en ondernemers kunnen bij het 
aanleren dus een belangrijke rol vertolken. Het aanbod aan 
opleidingen in de onderneming is echter ontoereikend om 
te beantwoorden aan de doelstellingen die de overheden 
en sociale partners nastreven. Het was dus noodzakelijk 
om de vermogens om stagiairs te verwelkomen, evenals de 
voorwaarden voor het succes van de stages te analyseren. 
Het onderzoek gaat in op de perceptie van professionals 
inzake opleiding in de onderneming, op de beweegredenen 
en belemmeringen om deze stages te gebruiken, alsook 
op een evaluatie van de verwachtingen en behoeften van 
ondernemingen in termen van begeleiding, omkadering en 
stageverloop.

Dit onderzoek, dat door Martine Constant Consulting Group 
werd verricht, is vernieuwend in die zin dat het stagecon-
cept er in ruime zin wordt beschouwd om aan de perceptie 
van de ondernemers te beantwoorden. Zo zijn de schoolsta-
ges, stages voor werkzoekenden en het alternerend leren 
erin opgenomen. Meer dan 300  ondernemingen hebben 
de vragenlijst beantwoord, om zo de meest representatie-

ve resultaten te hebben. Met sommige ervan werden ook 
persoonlijke gesprekken gevoerd om hun antwoorden uit te 
diepen en uitdrukkelijk te formuleren.

Het onderzoek heeft drie positieve bevindingen op de voor-
grond geplaatst :
•  meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven nemen 

of zijn van plan om stagiairs te nemen;
•  stagiairs en bedrijven hebben een positief beeld van de 

stages. Het zou om een “win-win”-verhouding gaan;
•   de meeste ondernemingen hebben positieve ervaringen 

met stages.

Men moet noteren dat er meer schoolstages zijn dan sta-
ges voor alternerend leren en voor werkzoekenden. De laat-
ste twee lijken vanuit een administratief oogpunt moeilijk 
uitvoerbaar. 

Op basis van dit onderzoek heeft de Kamer een initiatief- 
advies opgesteld om naar de Ministers van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en naar de Gemeenschapsmi-
nisters van Onderwijs en Opleiding toe aanbevelingen te 
formuleren om de kwantiteit en de kwaliteit van de stages 
in de ondernemingen te verbeteren.  

Deze aanbevelingen worden verduidelijkt in het eind-
verslag van de studie dat beschikbaar is op de website 
van de Raad.

Ronde tafel inzake mobiliteit in het Brussels Gewest 
en de bereikbaarheid van het stadscentrum

Een goed mobiliteitsbeleid is cruciaal voor de handelsker-
nen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald 
voor de handelszaken in het stadscentrum en de Vijfhoek. 
De Kamer van de Middenstand organiseerde daarom hier-
over rondetafelgesprekken op 28 juni 2016. Hieraan werd 
deelgenomen door sleutelactoren  : Pascal Smet (Minister 
van Mobiliteit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering),  
Els Ampe (Schepen van Mobiliteit van Brussel-Stad), Ma-
rion Lemesre (Schepen van Handel van de Brussel-Stad), 
evenals vertegenwoordigers van Beliris en van de MIVB.

Hierna heeft de Kamer een persbericht gepubliceerd met 
de lijst van de werken die tijdens de komende jaren wor-
den overwogen door de verschillende beleidsniveaus met 
het oog op de inrichting van het wegennet en de stedelijke 
ruimten, de uitbreiding van het metronet, het tramnet en de 
fietspaden. De Kamer bevestigt hierin tevens de noodzaak 
om de mobiliteit en de bereikbaarheid van het stadscen-
trum ingrijpend te verbeteren teneinde het voortbestaan 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2016/a-2016-002-kvm/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-de-la-chambre-des-classes-moyennes/van-de-kamer-van-de-middenstand/e-2016-ccm/view
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van de handelszaken te verzekeren en in fine het voortbe-
staan van de Brusselse economie.

De Kamer verheugt zich erover dat de overheid werken 
voorziet en formuleert drie aanbevelingen betreffende het 
verloop ervan:
•  er moet een reële coördinatie van de werken tussen alle 

operatoren worden georganiseerd;
•  de beperking van de hinder van de werven voor de han-

delaars, zelfstandigen en hun klanten moet tot een van 
de hoofdbezorgdheden worden;

•  de werken moeten rekening houden met de multimodale 
bereikbaarheid en de doorstroming naar het stadscen-
trum en de andere handelswijken, en er moet comforta-
bele parkeergelegenheid in de omgeving worden voor-
zien. 

Het volledig persbericht kan worden geraadpleegd op 
onze website.

http://esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-de-la-chambre-des-classes-moyennes/van-de-kamer-van-de-middenstand/c-2016-ccm/view
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 2.2 Bevoegdheid van overleg

2.2.1  Het Brussels Economisch 
en Sociaal Overlegcomité

Op 20  april 2016 werd het eerste BESOC van het jaar 
samengebracht als gevolg van de aanslagen in Brussel 
op 22  maart 2016 teneinde de gevolgen ervan op de 
Brusselse economie te bespreken, alsook de maatregelen 
die zo vlug mogelijk ten uitvoer moesten worden gelegd 
om de economische sectoren in moeilijkheden in Brussel te 
helpen. Na afloop ervan had de Regering een globaal plan 
aangenomen met een geheel van dringende maatregelen 
om de veiligheid te verbeteren, om de economie te 
ondersteunen en om het imago van het Gewest te herstellen, 
voor een totaalbudget van ongeveer 66 miljoen euro.

De maatregelen met betrekking tot de veiligheid strekten 
in hoofdzaak ertoe om het preventie- en veiligheidsbeleid 
te versterken (versterking van de menselijke aanwezigheid 
op het MIVB-net, steun voor de beveiliging van 
evenementenzalen en culturele locaties, inrichting van een 
groot communicatie- en crisiscentrum binnen de instelling 
van openbaar nut “Brussel - Preventie & Veiligheid”, steun 
voor de uitrusting van de politiezones, versterking van de 
beleidsinstrumenten voor preventie, enz.).

Op het economisch vlak kwam de tijdelijke vrijstelling van de 
City Taks bovenop verschillende specifieke steunprocessen, 
zoals de invoering van een gewestelijke waarborg voor 
kaskredieten, de uitwerking door Impulse van een specifieke 
begeleiding voor ondernemingen, het aantrekkelijker 
maken van de handelswijken in het stadscentrum, het 
uitwerken van een handvest samen met Febelfin met als 
doel fondsen op te halen en die dan in de reële Brusselse 
economie te pompen en de financieringscapaciteit van de 
ondernemingen te versterken.

Wat het imago van Brussel betreft, stonden er een hele 
resem communicatie-initiatieven op stapel waarmee men 
alle doelgroepen wou bereiken, enerzijds om hen gerust te 
stellen en anderzijds om het Gewest opnieuw aantrekkelijk 
te maken.

Ook moesten de handen in elkaar worden geslagen met de 
gemeenschapsinstanties (COCOF, VGC) om maatregelen uit 
te werken die de burgers ertoe moeten aanzetten om, via 
cultuur en een sterkere sociale samenhang, samen vorm te 
geven aan de stad.

De Regering en de sociale partners hebben gezamenlijk 
beslist om de sociaaleconomische maatregelen van het 

plan, alsook de situatie van de tewerkstelling en van de 
ondernemingen regelmatig aan een monitoring te onder-
werpen. Op dezelfde wijze ging een bijzondere aandacht uit 
naar de werknemers van de getroffen sectoren. 

Op 21 juni 2016 zijn het BESOC en het uitgebreid BESOC 
achtereenvolgens bijeengekomen om de balans op te ma-
ken van de verwezenlijkingen tijdens het parlementaire jaar 
2015-2016, respectievelijk voor pijlers 1 en 2 van de Stra-
tegie 2025. 

Van de 91 prioriteiten die bij het begin van het parlemen-
taire jaar tijdens de buitengewone Sociale top van 28 okto-
ber 2015 werden vastgesteld, waren er 52 gerealiseerd en 
worden er momenteel 39 gerealiseerd16.

In het kader van het BESOC hebben de sociale partners op-
nieuw hun tevredenheid uitgedrukt over de manier waarop 
het overleg met de Regering is verlopen, in het bijzonder 
voor wat het nieuwe concept van de gedeelde prioriteiten 
betreft. Ze drukten de wens uit om dit proces te bestendi-
gen, ten minste voor de materies die ze in overleg met de 
Regering zullen vaststellen.

Tevens hebben de sociale partners een aantal aandachts-
punten bepaald, op het vlak van doelgroepenbeleid, verde-
diging en bevordering van het paritair beheer, mobiliteit en 
fiscaliteit. 

Op 5 oktober 2016 zijn de Regering en de sociale partners 
tijdens een Sociale top bijeengekomen om de prioritaire be-
leidswerven van de Strategie 2025 te bepalen, die voor het 
jaar 2016-2017 ten uitvoer moeten worden gelegd.

Op 28 en 29 september 2016 werden er bij de Raad twee 
voorbereidende vergaderingen georganiseerd zodat de 
sociale partners konden vaststellen welke prioriteiten er 
tijdens de BST werden voorgesteld en ze samen met de 
coördinerende kabinetten van de S2025 de BST van 5 ok-
tober 2016 konden voorbereiden.

Aldus hebben de sociale partners verschillende prioriteiten 
vastgesteld, zoals de verlenging van de gewestelijke maat-
regelen die als gevolg van de aanslagen van 22 maart 2016 
ten uitvoer werden gelegd, de uitvoering van de beleidswerf 
van de S2025 betreffende het reconversiebeleid (pijler  2 
- doelstelling 5), de instelling van een zachte overgangster-
mijn - uitfasering - in het kader van de hervorming van de 

16 Voor een overzicht van deze verwezenlijkingen, volg de link  
http://strategie2025.brussels/nl/conference-de-presse/.

http://strategie2025.brussels/nl/conference-de-presse/
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doelgroepenvoorziening ‘oudere werknemers’, de deelna-
me van de sociale partners aan de beheersorganen van het 
toekomstig Gewestelijk Agentschap voor Ondernemen en 
Handel en van de Haven van Brussel en de openstelling van 
de Regering tot een beter overleg met de sociale partners 
rond de dossiers inzake mobiliteit, fiscaliteit en gezondheid.

In het totaal werden er 86 prioriteiten vastgesteld en werd 
er een enveloppe voor de uitvoering ervan van ongeveer 
61 miljoen euro vrijgemaakt.

De tabel met de 86  prioriteiten kan worden geraad-
pleegd op de website gewijd aan de Strategie 2025.

De toespraken van de Heer Van Muylder, Voorzitter van 
de Raad, en van de Heer De Brabanter, Ondervoorzitter, 
zijn beschikbaar op de website van de Raad.

Overeenkomstig de kalender die de Strategie 2025 voor-
schrijft, zal er een jaarverslag over de stand van zaken van 
de prioriteiten worden uitgewerkt om in juni 2017 in BESOC 
en uitgebreid BESOC te worden uiteengezet.

2.2.2   Het uitgebreid Brussels 
Economisch en Sociaal 
Overlegcomité

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 16  januari 1997 houdende oprichting van een Brus-
sels Economisch en Sociaal Overlegcomité werd gewijzigd 
door het besluit van 28  mei 2015 tot instelling van een 
met de gemeenschapsoverheden uitgebreid BESOC. Arti-
kel 1 van dit besluit bepaalt dat “Het (…) uitgebreid comité 
kan beraadslagen over alle aangelegenheden die behoren 
tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, de Franse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie en die gevolgen hebben voor het 
economisch en sociaal leven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest”.

In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd: “Het 
(….) Comité kan worden uitgebreid met de gemeenschaps- 
overheden door hierin ook de Regering van de Vlaamse 
Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, 
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie en/of het 

Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie uit te nodigen, die zodoende samen het 
uitgebreid Comité vormen”.

Het besluit is op 7 september 2016 in werking getreden.

In het kader van het uitgebreid BESOC van 21 juni 2016, 
dat een aantal Gemeenschapsministers ontving (Federatie 
Wallonië-Brussel, COCOF, VGC), hebben de sociale partners 
de grote vooruitgang in het kader van de Strategie 2025 op 
de voorgrond geplaatst, waardoor het Brussels sociaal mo-
del zich op de gemeenschapspijler kan verlaten, en hebben 
ze de eerste belangrijke resultaten benadrukt die aanto-
nen dat men samen wil vooruitgaan, meer bepaald op het 
vlak van stages en het creëren van Polen Opleiding-Werk. 
Tevens hebben ze aangedrongen op de werkzaamheden 
van de Taskforce (zie punt 2.4.3), die het gekruist beleid 
Tewerkstelling-Opleiding-Onderwijs een kader bieden dat 
aan de institutionele eigenheden van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest is aangepast en dat de sociale partners 
in staat stelt om dit beleid te volgen en het te omkaderen.

Tevens hebben de sociale partners de gelegenheid aange-
grepen om hun vraag te herhalen om het organieke kader 
van de Raad te hervormen, dat zijn opdracht tot de gewes-
telijke bevoegdheden beperkt, waardoor men zich tot hem 
kan richten voor (of hij zichzelf kan buigen over) kwesties 
die behoren tot de gemeenschappelijke materies die een 
weerslag op het Brusselse sociaaleconomische leven uit-
oefenen.

Tot slot hebben ze zich tevreden en optimistisch verklaard 
voor wat de sectorale variant van de Strategie 2025 betreft, 
met meer bepaald de creatie binnen de Raad van de functie 
van de sectorale facilitator (zie punt 2.6).

Bron: ESRBHG

http://strategie2025.brussels/nl/
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/5-oktober-2016/view
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/5-oktober-2016-1/view
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90  2.3  Organisaties waarvan de diensten van de Raad 
het secretariaat verzorgen

Adviesopdracht van het platform inzake 
de erkenningen en de financiering 
van de plaatselijke initiatieven voor de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
inschakelingsondernemingen

Wat de opdracht inzake de erkenningen betreft, heeft het 
Platform 27  adviezen uitgebracht voor projecten van in-
schakelingsondernemingen (4) of van plaatselijke initiatie-
ven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid (23). Het 
ging om 17 aanvragen tot vernieuwing van de erkenning en 
10 nieuwe erkenningsaanvragen.

Wat zijn adviesopdracht inzake de financiering van de PIOW 
en IO betreft, heeft het Platform tijdens zijn vergadering van 
27 mei 2016 een voorstel van verdeling van de financiering 
2016 aan de erkende IO en PIOW onderzocht. 

Het Platform heeft kennisgenomen van de tabel voor de 
verdeling van de financiering, die het Bestuur in functie van 
de beschikbare begroting heeft opgemaakt (8.966.000€), 
volgens de verdeelsleutel die al sinds 2008 wordt gehan-
teerd. De begroting voorziet dit jaar een eerste forfaitaire 
verhoging van 19.059,59€ voor elk project dat het maxi-
mumbedrag niet behaalt dat de ordonnantie van 18 maart 
2004 heeft vastgesteld, en een tweede verhoging van 
403,54 €. 

Het Platform heeft vastgesteld dat de begrotingstoelage die 
aan de financiering van de PIOW en IO werd besteed, in 
2016 is toegenomen, ook al volstaat dit bedrag nog steeds 
niet om de projecten te financieren in overeenstemming met 
de ordonnantie van 18 maart 2004. Het Platform heeft het 
betreurd dat bepaalde projecten hun financiering in 2016 
zien afnemen ten opzichte van 2015, omwille van de be-
rekening per schijven (overgang van 1 naar 4 werknemers, 
van 4 naar 8, …), wat de kleine entiteiten bevoorrecht. 

Het Platform heeft een positief advies inzake de verdeling 
van de financiering voor 2016 geformuleerd. 

Twee leden hebben zich onthouden, omdat ze een advies 
wilden kunnen formuleren over een verdeling van de finan-
ciering die overeenstemt met de criteria die de ordonnantie 
heeft bepaald. Ze hebben de aandacht gevestigd op de pro-
blematische financiële situatie waarin de projecten zullen 
verkeren die hun financiering in 2016 - soms aanzienlijk 
- zien verminderen, omdat ze naar een hogere schijf over-
gaan. 

2.3.1  Brussels Economisch en 
Sociaal Overlegcomité

Zie supra 2.2.1

2.3.2  Adviescommissie voor 
Buitenlandse Handel

De Adviescommissie voor Buitenlandse Handel heeft van-
wege Brussels Invest & Export (BI&E) een adviesaanvraag 
met betrekking tot diens actieplan voor het jaar 2017 ont-
vangen.

Omdat ze actief aan de sociaaleconomische promotie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deelnemen, heeft de 
Adviescommissie op een transversale wijze de door BI&E 
voorgestelde maatregelen onderzocht, die ernaar streven 
om de Brusselse ondernemingen op het internationale vlak 
te begeleiden en om de ondernemingen bij te staan die zich 
op het grondgebied willen vestigen.

De voornaamste doelstelling hiervan is om het buitenlandse 
handelsbeleid te versterken, om er zo een hefboom voor de 
creatie van tewerkstelling van te maken.

Na een grondige analyse van het actieplan 2017, en reke-
ning houdend met de behoeften en de verwachtingen van 
alle betrokken partijen, heeft de Adviescommissie een ad-
vies opgesteld.

Het volledige advies kan op onze website worden  
geraadpleegd. 

2.3.3  Overlegplatform van de 
Sociale Economie 

Het Platform werd op 14  april 2016 bij Regeringsbesluit 
volledig vernieuwd. Het werd op 27 mei 2016 geïnstalleerd.

In de loop van het jaar 2016 is het Overlegplatform van 
de Sociale Economie vijfmaal bijeengekomen om zijn op-
drachten te vervullen, zoals deze worden vastgesteld door 
de ordonnantie van 18 maart 2004 die nog steeds van toe-
passing is.

http://www.esr.irisnet.be/commissie-platformen/adviescommissie-voor-buitenlandse-handel/avis/22-september-2016/view
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Opdracht inzake opvolging van de 
tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 
18 maart 2014 en inzake formulering naar de 
Regering toe van alle voorstellen betreffende 
het gewestelijk beleid inzake sociale economie

Tot slot is het tot enkele deskundigen uitgebreide Platform 
nog op 20 december bijeengekomen om te luisteren naar 
de uiteenzetting door het Kabinet van de Minister van Eco-
nomie en Tewerkstelling van een oriëntatienota inzake de 
toekomstige ordonnantie betreffende de sociale economie. 
De context is deze van de herziening van de ordonnantie 
van 18  maart 2004 en de integratie van de nieuwe be-
voegdheden als gevolg van de zesde Staatshervorming. 
Sinds half 2014 is het Gewest immers bevoegd voor alle 
structuren die zogenaamd van de sociale economie zijn. 
In dat opzicht moet het zich dus van een erkenningsinstru-
ment voorzien. Aldus gaat de nota in op de integratie van 
de bevoegdheden inzake doelgroepen, die het Gewest heeft 
verkregen. Twee van deze voorzieningen zijn “sociale eco-
nomie”-gericht: de SINE en de artikel 60 § 7 “sociale eco-
nomie”.

Tevens houdt de beraadslaging rekening met het behoud 
van de kwestie van de inschakeling en de mogelijkheid om 
alle actoren van de sociale economie en van het sociaal 
ondernemerschap te integreren.

Het overleg over de toekomst van de sociale economie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal in 2017 binnen 
het Platform en op ruimere wijze ter advies bij de ESRBHG 
moeten worden voortgezet, teneinde tot een nieuwe ordon-
nantie betreffende de sociale economie te komen.

2.3.4   Overlegplatform voor de 
Werkgelegenheid

In 2016 is het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid 
niet bijeengekomen.

2.3.5  Commissie 
Opleidingsfonds 
Dienstencheques

REGLEMENTERING

In toepassing van afdeling 3 van de wet van 20 juli 2001 
tot bevordering van buurtdiensten en -banen en het konink-
lijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds 
dienstencheques kan een erkend dienstenchequebedrijf 
een gedeeltelijke terugbetaling verkrijgen van het geweste-
lijk opleidingsfonds dienstencheques van de opleidingskos-
ten voor werknemers tewerkgesteld met een arbeidsover-
eenkomst dienstencheques. 

Om aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijke te-
rugbetaling van de opleidingskosten moet de opleiding een 
verband hebben met de uitgeoefende functie van de dien-
stenchequewerknemer en daartoe vooraf zijn erkend. Het 
is de Minister bevoegd voor Tewerkstelling die beslist over 
de toekenning van een erkenning na advies van de - bij de 
Raad ingerichte - Adviescommissie Opleidingsfonds Dien-
stencheques. Zowel de opleidingen17 georganiseerd door 
een erkend dienstenchequebedrijf als deze georganiseerd 
door een externe opleidingsverstrekker komen in aanmer-
king voor een gedeeltelijke terugbetaling.

De gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten 
wordt niet toegestaan voor opleidingen die betrekking heb-
ben op onderwerpen die normaal tijdens het onthaal van 
de dienstenchequewerknemer door de werkgever moeten 
worden besproken18. Een aantal opleidingsonderwerpen 
worden daarentegen uitdrukkelijk beschouwd als verband 
houdend met de functie van de dienstenchequewerkne-
mer19. De Adviescommissie Opleidingsfonds Diensten-
cheques onderzoekt de opleidingsprogramma’s en ver-
strekt binnen het vastgelegde regelgevende kader adviezen 
over het noodzakelijke verband tussen de voorgestelde 

17  Er worden drie categorieën van opleidingen onderscheiden: (i) vor-
ming op het terrein; (ii) interne vorming ; (iii) externe vorming.

18  Het gaat om de bespreking van de loon- en arbeidsvoorwaarden, 
taakomschrijving, werkorganisatie, afwezigheden, vakantie, admini-
stratieve aangelegenheden, klachtenbehandeling, veiligheidsvoor-
schriften en arbeidsongevallen.

19  Te weten opleidingen in verband met attitude, omgaan met klanten, 
ergonomie, efficiënt organiseren, veiligheid en hygiëne, het gebruik 
van Nederlands/Frans/Duits op de werkvloer en EHBO. 
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opleiding en de functie die wordt uitgeoefend door de dien-
stenchequewerknemer.

De Adviescommissie Opleidingsfonds Dienstencheques is 
paritair samengesteld en wordt voorgezeten door een ver-
tegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstel-
ling. Een vertegenwoordiger van zowel ACTIRIS, Bruxelles 
Formation als de VDAB wonen de vergaderingen van de 
Commissie bij met raadgevende stem.

ADVIEZEN

De Adviescommissie Opleidingsfonds Dienstencheques is 
in 2016 10 maal bijeengekomen. Ze verstrekte 250 ad-
viezen over erkenningsaanvragen ingediend door erkende 
dienstenchequebedrijven en 64 adviezen over erkennings-
aanvragen ingediend door externe opleidingsverstrekkers.

2.3.6  Adviescommissie voor 
Dienstencheque-
activiteiten

REGLEMENTERING

De regelgevende bevoegdheid over de dienstencheques – 
met uitzondering van de regels behorend tot het arbeids-
recht – werd met de zesde Staatshervorming overgedragen 
aan de gewesten.

Dienstenchequebedrijven die hun dienstencheque-activi-
teiten20 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen uitvoe-
ren, moeten hiervoor vooraf over een erkenning beschikken. 

In toepassing van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering 
van buurtdiensten en -banen en het uitvoeringsbesluit van 
12 december 2001 verstrekt de bij de Raad ingerichte Ad-
viescommissie voor dienstencheque-activiteiten adviezen 

20  Het gaat om de volgende activiteiten: (i) het schoonmaken van de 
verblijfplaats van de gebruiker van dienstencheques, met inbegrip van 
de ramen; (ii) wassen en strijken ter plaatse uitgevoerd in de verblijf-
plaats van de gebruiker; (iii) kleine occasionele naaiwerken ter plaatse 
uitgevoerd in de verblijfplaats van de gebruiker; (iv) het bereiden van 
maaltijden ter plaatse uitgevoerd in de verblijfplaats van de gebruiker; 
(v) huishoudelijke boodschappen; (vi) het strijken uitgevoerd buiten de 
verblijfplaats van de gebruiker, in het lokaal van een dienstencheque-
bedrijf of thuis bij de dienstenchequewerknemer; (vii) het begeleide 
vervoeren van personen met een verminderde mobiliteit.

aan de Minister bevoegd voor Tewerkstelling over de aan-
vragen tot erkenning als dienstenchequebedrijf. 

De Adviescommissie voor Dienstencheque-activiteiten is 
paritair samengesteld en wordt voorgezeten door een ver-
tegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstel-
ling. 

ADVIEZEN

De Adviescommissie voor Dienstencheque-activiteiten is in 
2016 vijf maal bijeengekomen. Ze verstrekte vijf gunstige 
adviezen tot toekenning van een erkenning als diensten-
chequebedrijf. 

In het kader van controles die door de federale inspectie-
diensten nog vóór de regionalisering werden uitgevoerd bij 
verschillende dienstenchequebedrijven en waarvan de in-
breukdossiers na de regionalisering werden overgemaakt 
aan de Commissie, verstrekte de Adviescommissie voor 
Dienstencheque-activiteiten zeven verdeelde adviezen.  

2.3.7  Erkenningscommissie 
Betaald Educatief Verlof

REGLEMENTERING

De regelgevende bevoegdheid over het betaald educatief 
verlof – met uitzondering van de regels behorend tot het ar-
beidsrecht, de sociale zekerheid, het sociaal overleg en het 
loonbeleid – werd met de zesde Staatshervorming overge-
dragen aan de gewesten. 

Werknemers uit de privésector of contractuele personeels-
leden van autonome overheidsbedrijven die een in het 
kader van het betaald educatief verlof erkende opleiding 
volgen hebben het recht om afwezig te zijn op het werk met 
behoud van hun normaal (begrensd) loon. 

Van zijn kant kan de werkgever na afloop van de opleiding 
en tot uiterlijk 30 juni van het kalenderjaar volgend op het 
jaar waarin de opleiding plaats vond, een gedeeltelijke te-
rugbetaling van de gedragen loonkost aanvragen bij Brus-
sel Economie en Werkgelegenheid.

In toepassing van afdeling 6 van de herstelwet van 22 janu-
ari 1985 houdende sociale bepalingen en het uitvoerings-
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besluit van 23 juli 1985 spreekt de bij de Raad ingerichte 
Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof zich bij een 
met redenen omklede beslissing uit over de erkenning van 
de programma’s van, enerzijds, algemene opleidingen en, 
anderzijds, beroepsopleidingen die geen van allen behoren 
tot één van de categorieën van automatisch erkende oplei-
dingen21. In dezelfde zin kan de Commissie ook beslissen 
tot de schorsing of intrekking van de erkenning niet alleen 
van de door haar voorheen goedgekeurde opleidingen maar 
evenzeer van de automatisch erkende opleidingen.

De Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof waakt 
daarnaast – door middel van een halfjaarlijkse opvolging in 
aanwezigheid van een inspecteur van Financiën  – ook over 
de budgettaire situatie van de regeling op het betaald educa-
tief verlof. Bij een overschrijding van de budgettaire doelstel-
ling of een dreiging daarvan brengt zij de Minister bevoegd 
voor Tewerkstelling hiervan op de hoogte die – na een drin-
gend advies van de Raad – de nodige corrigerende initiatie-
ven neemt ter vrijwaring van het budgettaire evenwicht.

Ten slotte is de Commissie meer in het algemeen bevoegd 
om adviezen te verstrekken in verband met vraagstukken 
over het betaald educatief verlof.

De Commissie is paritair samengesteld en wordt voorgeze-
ten door een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd 
voor Tewerkstelling. Vertegenwoordigers van de Gemeen-
schapsministers die het onderwijs en de voortdurende 
vorming tot hun bevoegdheid hebben, alsmede een verte-
genwoordiger van zowel Bruxelles Formation als de VDAB 
wonen de vergaderingen van de Commissie bij met raad-
gevende stem. 

21  De volgende categorieën van opleidingen worden automatisch er-
kend onder het betaald educatief verlof zonder tussenkomst van de 
Commissie: 

 *voor de algemene opleidingen: i) de opleidingen georganiseerd door 
een vakbondsorganisatie ; (ii) de opleidingen georganiseerd door een 
jeugd- en volwassenenorganisatie en door vormingsinstellingen op-
gericht of erkend door een vakbondsorganisatie. 

 *voor de beroepsopleidingen: (i) het volwassenenonderwijs ; (ii) het 
deeltijds kunstonderwijs; (iii) de opleidingen in het hoger onderwijs 
die leiden naar de graad van bachelor of master en die ’s avonds 
of tijdens het weekend worden georganiseerd; (iv) de voortdurende 
vorming in de middenstand; (v) de opleidingen in de landbouwsec-
tor; (vi) de opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een 
knelpuntberoep; (vi) de middenjury; (vii) de examens georganiseerd 
door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van 
certificering van verworven competenties; (viii) de opleidingen tot 
mentor die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering 
voor mentors; (ix) de sectorale opleidingen erkend bij een beslissing 
van het bevoegde paritaire comité.

GENOMEN BESLISSINGEN

De Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof heeft 
haar werkzaamheden aangevangen in maart 2016 en 
is over het hele jaar zeven keer samengekomen. Daarbij 
sprak ze zich uit over 119 erkenningsaanvragen betaald 
educatief verlof. Voor 12 aanvragen weigerde de Commis-
sie de erkenning toe te staan. 

De toegekende erkenningen worden steeds verleend voor 
de duur van één jaar waarna de organisator van de oplei-
ding een hernieuwing moet aanvragen. Na afloop van de 
opleiding moet de organisator een evaluatieverslag over-
maken aan de Commissie over de opleiding zelf en de re-
sultaten die ermee worden bereikt. 

2.3.8   Vergadering van de 
Regio-instanties voor 
Kwalificerend Onderwijs - 
Vorming - Tewerkstelling 
(KOVA-regio)22 

De Vergadering is in 2016 viermaal afwisselend bij de 
ESRBHG en de CESW bijeengekomen, zoals het samen-
werkingsakkoord dat op 20 maart 2014 tussen de Franse 
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeen-

22 Deze Vergadering werd ingesteld door artikel 8 van het samenwer-
kingsakkoord dat op 20 maart 2014 werd gesloten tussen de Franse 
Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscom-
missie, betreffende de uitvoering van regio’s voor Kwalificerend On-
derwijs - Vorming - Tewerkstelling. Ze bestaat uit

- vier vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners, waaronder 
twee vertegenwoordigers van de Franstalige Brusselse sociale ge-
sprekspartners en twee vertegenwoordigers van de Waalse sociale 
gesprekspartners, aangewezen door de Regeringen en het College 
op de voordracht van de ESRBHG en de CESW;

- elke voorzitter van de regio-instanties of diens afgevaardigde;
- één vertegenwoordiger van elke Minister belast met secundair on-

derwijs, sociale-promotie-onderwijs, beroepsvorming, vorming van 
de middenstand en tewerkstelling die huidig samenwerkingsakkoord 
ondertekent.

 Werden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van 
de regio-instanties voor kwalificerend onderwijs - vorming - tewerk-
stelling als deskundigen met raadgevende stem, vertegenwoordigers 
van FOREM en Bruxelles Formation; van de Administation générale 
de l’Enseignement; van het IWEPS en het BISA; van de coördinato-
ren van de regio-instanties voor kwalificerend onderwijs - vorming -  
tewerkstelling en van de Minister-president van de Federatie Wallo-
nië-Brussel.



JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

94

schapscommissie betreffende de uitvoering van regio’s 
voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Tewerkstelling 
werd gesloten, dit voorziet. De CESW en de ESRBHG nemen 
beurtelings het secretariaat ervan waar.

De eerste vergadering heeft op 15  januari 2016 bij de  
ESRBHG plaatsgevonden. De Vergadering is overgegaan tot 
de voltooiing van de analytische en prospectieve verslagen 
(APV) voor 2016 (T1) die elke regio-instantie krachtens het 
samenwerkingsakkoord moet opstellen23. Het Secretariaat 
van de CESW heeft een samenvatting van de analytische 
en prospectieve verslagen voor 2015 gemaakt (T°). De 
vergadering heeft deze goedgekeurd. De transversale ac-
tiepijlers in de door het samenwerkingsakkoord voorziene 
samenwerkingspolen24, die de regio-instanties ten uitvoer 
of willen ten uitvoer leggen, werden eveneens door elke 
regio-instantie aan de Vergadering uiteengezet.

De tweede vergadering heeft op 21  maart 2016 bij de 
CESW plaatsgevonden. Er werd verslag uitgebracht over de 
voltooiing van de analytische en prospectieve verslagen en 
de samenvattingen ervan (T°) en over de stand van zaken 
van de APV (T1), alsook over de transversale thematische 
pijlers en samenwerkingspolen. 

Tevens zijn de stages in de onderneming en de evoluties 
ervan in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel ter sprake geko-
men, evenals de unieke multipartenariale voorziening voor 
levenslange oriëntatie, het jaarlijkse activiteitenverslag dat 
de regio-instanties ter hand moeten stellen en de evaluatie 
van de voorziening die na twee jaar werking moet worden 
verricht.

Op 17  juni 2016 is de Vergadering bij de ESRBHG over-
gegaaan tot de vervanging van het Voorzitterschap, dat 
beurtelings door een vertegenwoordiger van de Waalse en 
Brusselse sociale gepsrekspartners werd waargenomen. 
De heer Xavier DEHAN, vertegenwoordiger van de Brussel-

23  Artikel 10: elke instantie verzamelt en onderzoekt de gegevens nodig 
voor de invoering van die gemeenschappelijke informatiesokkel in de 
loop van haar eerste werkingsjaar (T1) en zorgt voor de regelmatige 
bijwerking van die gegevens. Om die informatiesokkel ter beschik-
king te stellen van de verschillende actoren, maakt elke regio-instan-
tie uiterlijk jaarlijks in maart een analytisch en prospectief verslag 
over.

24  Artikel 18, § 1: Om de ontwikkeling van gekruist beleid inzake kwa-
lificerend onderwijs, beroepsvormingen, tewerkstelling en inschake-
ling op plaatselijk niveau te begunstigen, vormt elke regio-instantie 
in eigen kring samenwerkingspolen.

se sociale gesprekspartners, is voor 12 maanden Voorzitter 
van de Vergadering geworden.
Tijdens deze vergadering werd verslag uitgebracht van de 
stand van zaken van de analytische en prospectieve ver-
slagen die de instanties hebben opgesteld, alsook van de 
transversale thema’s die de instanties en samenwerkings-
polen hebben gekozen. 

Op 3 oktober 2016 werd de methodologie uiteengezet, die 
het “Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de 
la statistique” en het Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse (BISA) voor de uitwerking van de diagnoses en 
aanbevelingen van de analytische en prospectieve versla-
gen hebben voorgesteld. Ook de volgende punten stonden 
op de agenda: 
•  punt van de regio-instanties over de transversale thema-

tische pijlers en samenwerkingspolen;
•  opvolging van de vierpartijen Regering (Regeringen van 

de Federatie Wallonië-Brussel, van het Waals Gewest, van 
het Brussels gewest en College van de COCOF) van 7 juli 
2016 aangaande de samenvatting van de analytische en 
prospectieve verslagen, het uitvoeringsprogramma van 
de unieke “multipartenariale voorziening” voor levenslan-
ge oriëntatie en het uniek platform voor alternerend leren.

•  gevolgen voor de regio-instanties van het “Pacte pour 
l’emploi et la formation de la Wallonie” en van het “ Pacte 
pour un enseignement d’excellence de la Communauté 
française”, evenals de evaluatie van de uitvoering van het 
samenwerkingsakkoord die in 2017 moet worden uitge-
voerd.
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95 2.4 Coördinator Strategie 2025

2.4.1 De gedeelde prioriteiten

Op voorstel van de sociale partners werd in het Brussels 
gewest een vernieuwende manier aangenomen om regel-
gevende en wettelijke normen uit te werken: de gedeelde 
prioriteiten. Dit concept beoogt enkele hoofddoestellingen 
van de S2025, die het voorwerp zullen zijn van een “sa-
men-werking” tussen de Brusselse Regering en sociale 
partners. Concreet vertaalt zich dit in een eerste raadple-
gingsfase die plaatsvindt vóór de opmaak van het vooront-
werp van teksten (en die uitmondt in de terhandstelling van 
een bijdrage van de Raad), gevolgd door de klassieke raad-
plegings-fase die na de zogenaamde “eerste lezingsfase” 
plaatsvindt. Dit dubbel tijdschema van de raadpleging biedt 
de sociale partners de gelegenheid om deel te nemen aan 
de beginopmaak van de tekst.

In het totaal zijn 5 van de 18 doelstellingen van de S2025 
het voorwerp van werkzaamheden in gedeelde prioriteit. 
Al heel wat verwezenlijkingen kunnen aan deze werkwijze 
worden toegeschreven.

Pijler 1 - Doelstelling 1: Uitvoering van 
de zesde Staatshervorming
Twee grote dossiers uit de zesde Staatshervorming hebben 
de sociale partners en de Regering in 2016 beziggehouden:

De hervorming van de doelgroepvoorzieningen (be-
leidswerven 1 tot 7), waarover de Raad zich herhaaldelijk 
heeft uitgesproken: 
•  creatie van het inschakelingscontract, die het voor-

werp is geweest van een voorafgaandelijk overleg op 
13  januari 2016 tussen de Regering en de sociale 
partners, om vervolgens voor advies in het kader van 
de klassieke raadplegingsfase te worden voorgelegd 
(A-2016-021-ESR); 

•  hervorming van de doelgroepvoorzieningen: advies over 
de eerste fase van de hervorming van de voorziening 
‘oudere werknemers’, twee bijdragen over de hervor-
ming van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling 
(A-2016-020-ESR,  A-2016-057-ESR en A-2016-102-
ESR).

De regionalisatie van de dienstenchequevoorziening 
(beleidswerf  8): de desbetreffende overlegruimten - de 
Commissies opleidingsfonds dienstencheques en de Ad-
viescommissie voor dienstcheque-activiteiten - zijn binnen 
de Raad geïnstalleerd en sinds 1 januari 2016 werkzaam 
(zie 2.3.5 en2.3.6). 

De Strategie 2025 (hierna S2025) werd op 16  juni 2015 
door de Brusselse gewestelijke Regering en sociale part-
ners ondertekend en vormt het globaal programmatorisch 
document van elk beleid dat in het Brussels gewest over 
een tijdspanne van tien jaar wordt gevoerd. Ze bestaat uit 
twee  pijlers, waarbij de eerste enkel betrekking heeft op 
gewestelijke bevoegdheden en de tweede zowel op gewes-
telijke als gemeenschapsbevoegdheden25. De S2025 bevat 
18 doelstellingen en meer dan 160 beleidswerven26.

De S2025 heeft een viervoudige doelstelling, in overeen-
stemming met wat de Brusselse Gewestelijke beleidsver-
klaring voorzag:
•  de economie van het Gewest aanzwengelen om Brussel 

te laten uitgroeien tot de Belgische en Europese hoofd-
stad van de ondernemingszin en innovatie en om de pa-
radox van de Brusselse economie te ontkrachten;

•  de toekomst van het Gewest in de komende tien jaar 
veiligstellen om te anticiperen op de gevolgen van de bij-
zondere financieringswet;

•  de bevoegdheden bundelen ten dienste van de Brusse-
laars en zorgen voor een gecoördineerde uitvoering van 
het gewestelijk en gemeenschapsbeleid;

•  de sociaaleconomische spelers in alle stadia van het pro-
ces betrekken.

De 18 doelstellingen zullen binnen een drievoudig tijdsche-
ma ten uitvoer worden gebracht:
•  tegen 2025, als ambitieuze prospectieve einddatum die 

de wetgevende termijn overstijgt;
•  op schaal van de legislatuur, om de uitvoering van de 

engagementen te plannen tot het einde van de legislatuur 
en een balans te kunnen opmaken na vijf jaar;

•  jaarlijks, tijdens de Sociale toppen aan het begin van het 
jaar, om prioriteiten vast te leggen en te voorzien in een 
regelmatige opvolging van hoe de Strategie wordt uitge-
voerd.

25  Pijler  2 van de Strategie 2025 werd eveneens door de Federatie 
Wallonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaam-
se Gemeenschapscommissie ondertekend.

26  De teksten van de Strategie 2025 kunnen op de website van de Raad 
worden geraadpleegd (http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-pu-
blicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015/view voor 
pijler  1 en http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/
autres-publications-du-conseil/16-juni-2015-1/view voor pijler 2).
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http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015-1/view
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015-1/view
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Anderzijds heeft de Raad twee  adviezen en één  bijdrage 
uitgebracht over: 
•  het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdste-

delijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques 
(A-2016-061-ESR). Deze regelgevende tekst bevat een 
aantal maatregelen die, volgens de Regering, het stelsel 
van de dienstencheques kunnen aanpassen aan de so-
ciale, economische en budgettaire eigenheden van het 
Gewest;

•  de besluiten “dienstencheques” en “opleidingsfonds dien-
stencheques”, en de ordonnantie “dienstencheques”;

•  het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet 
van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en 
-banen en het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds 
dienstencheques (A-2016-101-ESR).

Tot slot heeft het Secretariaat van de Raad aan twee stuur-
comités van deze doelstelling deelgenomen; op 16 febru-
ari 2016 om verslag uit te brengen van de stand van zaken 
van de werkzaamheden, en op 13 september 2016 om de 
prioriteiten te bepalen die tijdens het komende parlemen-
taire jaar ten uitvoer zullen worden gebracht.

Pijler 2 - Doelstelling 1: Uitvoering 
van de Jongerengarantie
Deze doelstelling omhelst een aantal beleidswerven waar-
aan de sociale partners in verschillende vormen hun bijdra-
ge hebben geleverd. 

Wat beroepsopleiding betreft (beleidswerf 4), werd de Raad 
tweemaal over het ontwerp van Opleidingsplan 2020 ge-
raadpleegd (A-2016-056-ESR en A-2016-073-ESR). 

Wat de stages in ondernemingen betreft (beleidswerf  5), 
heeft de Raad op 21  januari 2016 een advies inzake het 
ontwerpbesluit betreffende de stage eerste werkervaring 
geformuleerd (A-2016-001-ESR). Anderzijds hebben de 
sociale partners, samen met de actoren van het onderwijs, 
een werkgroep van de operationele Taskforce Werkgele-
genheid-Opleiding-Onderwijs-Ondernemen betreffende de 
stages en opleidingen in ondernemingen gestuurd (zie punt 
2.4.3).

Beleidswerf 6 van deze doelstelling beoogt meer bepaald 
“de invoering van een inschakelingscontract voor jongeren 
onder de 25 jaar die sinds 18 maanden werkloos zijn en 

sinds hun eerste inschrijving bij ACTIRIS geen beroepser-
varing hebben opgedaan, en dit ondanks hun positief be-
oordeelde inspanningen”. De Raad heeft een advies inzake 
het voorontwerp van besluit tot invoering van het inschake-
lingscontract geformuleerd (A-2016-021-ESR). 

Pijler 2 - Doelstelling 4: Versterking 
van de gekruiste beleidsinitiatieven 
“werk-opleiding”
De Raad werd op drie verschillende manieren bij de realisa-
tie van deze doelstelling betrokken:
•  op 4  juli 2016 hebben de sociale partners een bijdra-

ge uitgebracht over vijf strategische oriëntatienota’s die 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de operationele 
Taskforce Werkgelegenheid-Opleiding-Onderwijs-Onder-
nemen, waarvan er één betrekking heeft op de oprichting 
van competentiepolen werk - opleiding (beleidswerf 5, 
A-2016-056-ESR);

•  in het kader van beleidswerf  3 - De sectorale actie in 
Brussel ontwikkelen - heeft de Raad, die deze bestuurt, 
een nieuwe medewerker aangeworven die ermee is be-
last om de mobilisatie van de Brusselse sectorale acto-
ren te verzekeren, meer bepaald doorheen het sluiten van 
kaderakkoorden met de gewestelijke Regering (zie punt 
2.6);

•  het Secretariaat van de Raad heeft van zijn kant in fe-
bruari en september 2016 aan twee elektronische stuur-
comités deelgenomen. Het eerste strekte ertoe om de 
stand van zaken op te maken van de verschillende be-
leidswerven van deze doelstelling van de S2025, en de 
tweede had tot doel te bepalen welke beleidswerven er 
tijdens de buitengewone Sociale top van 5 oktober 2016 
zouden worden voorgesteld als prioriteiten die tijdens het 
parlementair jaar 2016-2017 ten uitvoer moeten worden 
gebracht.

Pijler 2 - Doelstelling 5: Versterking 
van de beroepsopleiding
Net zoals bij de vorige doelstelling zijn verschillende be-
leidswerven in het kader van de werkzaamheden van de 
operationele Taskforce Werkgelegenheid-Opleiding-Onder-
wijs-Ondernemen ten uitvoer gebracht:
•  een kadaster opstellen van het onderwijs- en opleidings-

aanbod (beleidswerf 1);
•  een evaluatieve benadering van het opleidingsaanbod 

uitwerken (beleidswerf 2);
•  de alternerende opleidingen ontwikkelen (beleidswerf 4);

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-061-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-101-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-056-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-073-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-001-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-021-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-056-esr/view
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•  zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve ontwikke-
ling van het stageaanbod, de IBO’s en de eerste beroep-
servaringen (beleidswerf 5);

•  een vijfjarig Opleidingsplan goedkeuren (beleidswerf 6;
•  de validering van competenties / EVC (Erkennen van Ver-

worven Competenties) ontwikkelen ten behoeve van de 
werkzoekenden (beleidswerf 9);

•  meer bruggen slaan tussen de beroepsopleidingen, het 
beroepsgericht onderwijs en het volwassenenonderwijs 
(beleidswerf 10).

De voornaamste verwezenlijking van de sociale partners in 
het kader van deze doelstelling is terug te vinden in be-
leidswerf 5 (Zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve 
ontwikkeling van het stageaanbod, de IBO’s en de eerste 
beroepservaringen) en uit zich concreet in de opmaak van 
een nota met strategische oriëntaties om zowel de hoeveel-
heid als de kwaliteit van stages en opleidingen in onderne-
mingen te doen toenemen. 

Anderzijds heeft de Raad op 4 juli 2016 een bijdrage uitge-
bracht over vijf oriëntatienota’s die voortvloeien uit de werk-
zaamheden van de Taskforce, waarvan er vier rechtstreeks 
samenhangen met de hierboven opgesomde beleidswer-
ven 4, 5, 6 en 9 (A-2016-056-ESR).

De beleidswerf De samenwerking met de sectorale oplei-
dingsfondsen versterken hangt rechtstreeks samen met de 
werkzaamheden van de sectorale facilitator (zie punt 2.6).
Het Observatorium van de referentieprijzen voor de over-
heidsopdrachten (hierna het Observatorium), dat binnen de 
Raad is ondergebracht, is medebestuurder van de beleids-
werf Sociale opleidingsclausules ontwikkelen samen met 
de cel sociale clausules van ACTIRIS (zie punt 2.5).

Pijler 2 - Doelstelling 8: Promotie 
van duurzame en kwaliteitsvolle 
tewerkstelling
Deze doelstelling spitst zich grotendeels toe op de volgende 
thema’s: validatie van de competenties, overheidsopdrach-
ten en diversiteit.

Beleidswerf 2 van deze doelstelling (Bijstand verlenen bij de 
administratieve besluitvorming inzake overheidsopdrach-
ten, die in overeenstemming is met de wetgeving) splitst 
zich op in vier operationele engagementen, waarvan de 
sturing onder de bevoegdheid van het Observatorium van 
de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten valt.

Beleidswerf 4 strekt ertoe het gebruik van sociale en op-
leidingsclausules in overheidsopdrachten aan te moedigen 
en te veralgemenen. Een werkgroep “bestrijding van soci-
ale dumping” die binnen de Raad werd ingesteld en waar-
van het Observatorium het secretariaat waarneemt, heeft 
tijdens één van zijn zittingen de kwestie van de sociale 
clausules behandeld, en meer in het bijzonder de oppor-
tuniteit om de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de 
invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten 
te herzien  (zie punt 2.5).

In het kader van beleidswerf 6, initiatieven die erop gericht 
zijn het beroeps- en privéleven te verzoenen, ondersteunen, 
werd de Raad met de tenuitvoerlegging van een specifiek 
operationeel engagement belast: voorstellen van actiepis-
tes om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, 
onder meer op basis van de aanbevelingen van de studie 
van het Territoriaal Pact “Eenoudergezinnen in Brussel, sta-
tus quaestionis in perspectief”. 

De Commissie Diversiteit-Gelijkheid van kansen en Armoe-
de is meermaals bijeengekomen (9 maart, 18 april, 12 mei 
en 9 juni 2016), samen met de Raad voor non-discriminatie 
en diversiteit van ACTIRIS en de leden van de Adviesraad 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op vrijwillige 
basis), om actiepistes te bepalen bedoeld om de situatie 
van eenoudergezinnen te verbeteren. De eindversie van het 
actieplan, dat in de vorm van een initiatiefadvies werd voor-
gesteld (A-2016-072-ESR), werd op 15 september 2016 
door de Plenaire zitting van de Raad bekrachtigd. 

Nu moeten nog, in samenwerking met de Regering, de re-
levante publieke en private actoren27 voor de tenuitvoerleg-
ging van de te voeren acties, alsook de kalender worden 
bepaald.

Tot slot staat de bestrijding van sociale dumping in het 
middelpunt van beleidswerf 7 van deze doestelling, waarbij 
op de verbetering van de middelen voor controle op arbeid 
wordt toegespitst (zie punt 2.5).

27  De Raad voor non-discriminatie en diversiteit van ACTIRIS heeft deze 
oefening voor de diensten van ACTIRIS al gemaakt.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-056-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-072-esr/view
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2.4.2 De overlegde prioriteiten

Naast de gedeelde prioriteiten bevat de S2025 nog 13 doel-
stellingen die dan weer het voorwerp van werkzaamheden 
in overlegde prioriteiten zijn, in die zin dat enkel een klas-
sieke raadpleging van de sociale partners is voorzien. Hier-
na volgen enkel die overlegde prioriteiten waartoe de Raad 
via de formulering van adviezen heeft bijgedragen:  
•  uitwerking van een Brusselse Small Business Act 

(Pijler 1 - Doelstelling 2): advies van de Raad van 27 juni 
2016 inzake het tekstontwerp van de Small Business Act 
(A-2016-048-ESR);

•  rationalisering van de verschillende instellingen die 
diensten verlenen en ondersteuning bieden aan on-
dernemingen (Pijler  1 - Doelstelling 3): advies van de 
Raad inzake het voorontwerp van ordonnantie houdende 
oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor onderne-
men en handel (A-2016-082-ESR);

•  evaluatie en heroriëntering van de steun aan onder-
nemingen naar activiteiten met een groot jobpoten-
tieel en toegevoegde waarde (Pijler 1 - Doelstelling 4): 
advies van de Raad van 16  juni 2016 inzake het Ge-
westelijk Innovatieplan 2016-2020, het voorontwerp van 
ordonnantie dat de bevordering beoogt van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun 
zonder economische doeleinden ten voordele van de 
non-profit organisaties, de onderzoeksinstellingen en de 
ondernemingen, en het voorontwerp van ordonnantie dat 
de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie via het verlenen van steun bestemd voor econo-
mische doeleinden ten voordele van de ondernemingen 
en van de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld zijn 
aan ondernemingen (A-2016-041-ESR); 

Wat de steun aan de economische expansie betreft, heb-
ben de sociale partners in februari 2016 deelgenomen aan 
vijf workshops, die het Kabinet van de Minister van Econo-
mie en Tewerkstelling en “Brussel Economie en Werkgele-
genheid” met de steun van een externe consulent hebben 
georganiseerd. Deze workshops werden als volgt opge-
splitst: drie sectorale workshops (handel; dienstverlenende 
beroepen; beroepen van de industrie, het bouwwezen en 
de logistiek), en twee transversale workshops (links tus-
sen de steun aan de ondernemingen en het beleid inzake 
tewerkstelling, opleiding en bestrijding van discriminatie; 
aanpassing van de steun aan de economische eigenheden 
van de kringloopeconomie). 
•  Uitvoering van het actieplan “Brusselaars in het 

openbaar ambt” (Pijler  2 - Doelstelling  2): de human 
resources-verantwoordelijke van de Raad heeft ac-
tief aan verschillende werkgroepen deelgenomen: op-

maak van een inventaris van de functiebeschrijvingen 
en woordenboeken van competenties teneinde deze te 
harmoniseren; de ontwikkeling van de validatie van de 
competenties om de toegang tot werk in het openbaar 
ambt te vereenvoudigen voor personen die over compe-
tenties beschikken, maar niet over het dienovereenkom-
stige “officiële” diploma/ gelijkwaardigheid/…; instelling 
van portaal dat alle job- en stageaanbiedingen die in de 
gewestelijke instellingen beschikbaar zijn, op de website 
van “Beezy Brussels” zal verenigen.

•  Gewestelijk Programma voor circulaire economie 
(Pijler 2 - Doelstelling 3): initiatiefadvies van 24 novem-
ber 2016 betreffende het Gewestelijk Programma voor 
circulaire economie (A-2016-083-ESR).

2.4.3  Operationele Taskforce 
Werkgelegenheid-
Opleiding-Onderwijs-
Ondernemen

De operationele Taskforce Werkgelegenheid-Opleiding-On-
derwijs-Ondernemen (hierna Taskforce) werd op 21 januari 
2015 opgericht en vormt een operationele werk- en ont-
moetingsruimte voor de actoren uit deze verschillende krin-
gen, die niet noodzakelijk dezelfde doelen hebben. 

In zijn midden werden verschillende werkgroepen ingesteld, 
zoals een WG betreffende de stages en opleidingen in de 
ondernemingen28, gestuurd door de Raad in samenwerking 
met de actoren van het onderwijs (Kabinetten Crevits en 
Schyns) en het Kabinet Gosuin. Een werkgroep samenge-
steld uit heel wat actoren van tewerkstelling, opleiding en 
onderwijs (ACTIRIS, Bruxelles Formation, VDAB RDB, EFP 
(Espace Formation PME), Syntra, enz.), werd met een dub-
bele opdracht belast:
•  een inventaris van de stages en opleidingen in de onder-

nemingen opmaken die beschikbaar zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, er een gedetailleerde beschrijving 
van maken om meer bepaald de belemmeringen voor het 
gebruik ervan te bepalen, en gegevens inzamelen aan 
de hand waarvan het succes en de kostprijs kan worden 
geëvalueerd;

•  bepalen welke stageformules moeten worden gewijzigd, 
afgeschaft of gecreëerd.

28  Zie ook doelstelling 5 van Pijler 2 van de S2025 (Versterking van de 
beroepsopleiding).

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-048-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-082-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-041-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-083-esr/view
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Op basis van een voorstel van de sociale partners is de 
werkgroep meermaals bijeengekomen (19  januari, 1 en 
17 februari en 2 mei) om de inhoud ervan te bespreken en 
bekrachtigen, en om zo tot een aantal voorstellen te komen 
om de bestaande voorzieningen voor stages en opleidingen 
in de ondernemingen te herzien, die het Kabinet van de 
Minister van Tewerkstelling in de vorm van een nota met 
strategische oriëntaties ter hand werd gesteld.

Deze nota bestaat uit zeven delen en werd op 9 mei 2016 
voorgesteld aan en bekrachtigd door de leden van de werk-
groep van de Taskforce betreffende de ontwikkeling van de 
alternerende opleidingen in het Brussels gewest.

Tevens heeft de Raad (sociale partners en/of Secretariaat) 
deelgenomen aan verschillende vergaderingen van de an-
dere werkgroepen van de Taskforce: 
•  kadaster van het onderwijs- en opleidingsaanbod in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
•  anticiperen op de behoeften van de arbeidsmarkt; 
•  evaluatie van het opleidingsaanbod volgens de relevantie 

ervan voor de arbeidsmarkt en voor de doelgroepen;
•  de alternerende opleidingen in Brussel ontwikkelen;
•  oprichting van Polen Opleiding-Werk.

Voor elk ervan hebben de werkzaamheden geleid tot de 
opmaak van nota’s met strategische oriëntaties, waarover 
de Raad een bijdrage heeft uitgebracht (A-2016-056-ESR).

2.4.4 Coördinatie van de S2025

Op 12  mei 2016 werd een eerste informatievergadering 
voor de contactpersonen van de S2025 georganiseerd. 
Naast een voorstelling van de S2025 zelf, heeft deze ver-
gadering het toegelaten om te verduidelijken welke rollen 
er van de coördinatiecel en van de contactpersonen van 
S2025 worden verwacht.

De contactpersoon is het contactpunt dat ermee is belast 
om alle informatie betreffende de S2025 (stand van za-
ken, kalender, enz.) binnen zijn organisatie door te geven. 
Bepaalde contactpersonen zijn eveneens bestuurders en 
moeten dus verslagen uitbrengen.

2.4.5  BESOC, uitgebreid BESOC 
en buitengewone Sociale 
top

Op 21 juni 2016 zijn het BESOC en het uitgebreide BESOC 
achtereenvolgens bijeengekomen om de stand van zaken 
op te maken van de realisaties, die tijdens het parlementai-
re jaar 2015-2016 voor respectievelijk pijlers 1 en 2 van de 
S2025 werden binnengehaald (zie punt 2.2). 

Op 5 oktober 2016 zijn de Brusselse sociale partners en 
Regering in het kader van de buitengewone Sociale top bij-
eengekomen om alle beleidswerven van de Strategie 2025 
te bepalen die het voorwerp van een prioritaire tenuitvoer-
legging tijdens het parlementaire jaar 2016-2017 zullen 
zijn. 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-056-esr/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
6 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

100
 2.5  Observatorium van de referentieprijzen voor de 

overheidsopdrachten – Strategie 2025

Het Observatorium van de referentieprijzen voor de over-
heidsopdrachten (hierna het Observatorium) werd bij ordon-
nantie van 3 april 2014 binnen de Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht. 

In 2016 hebben de activiteiten van diens ambtenaren zich 
in hoofdzaak op vijf punten toegespitst:
•  de voltooiing van de online-tool voor de overdracht van 

gegevens inzake overheidsopdrachten voor reiniging;
•  de opstelling van een standaardlastenboek voor opdrach-

ten inzake reiniging van lokalen;
•  het secretariaat van en de deelname aan de WG “Bestrij-

ding van sociale dumping”;
•  het beantwoorden van officieuze aanvragen tot prijsana-

lyes, rechtvaardigingsstukken en/of herlezing van lasten-
boeken;

•  de bewakingssector.

2.5.1  Voltooiing van een online-
tool voor de overdracht 
van gegevens inzake 
overheidsopdrachten voor 
reiniging

In 2015 hadden de ambtenaren van het Observatorium 
aan de ontwikkeling van “Observatorium” -webpagina’s 
gewerkt. Deze webpagina’s zijn voortaan toegankelijk op 
de website van de Economische en Sociale Raad voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werden in het eerste se-
mester 2016 voltooid. Ze moeten de belangrijkste interface 
tussen het Observatorium en de Brusselse aanbestedende 
overheden worden. De doelstelling is tweevoudig:
•  de aanbestedende overheden de mogelijkheid bieden om 

zich in het kader van een prijsanalyse tot het Observato-
rium te richten;

•  op vrijwillige basis informatie over overheidsdopdrachten 
overmaken, in het meer algemeen kader van de ontwik-
keling van prijsgegevensbanken.

Aangezien het Observatorium in eerste instantie zijn 
werkzaamheden op de reinigingssector heeft toegespitst, 
werden deze formulieren meer in het bijzonder voor deze 
opdrachten uitgedacht. De ontwikkeling van de “Observa-
torium”-webpagina’s moet zich echter voortzetten naar-
gelang het Observatorium vordert, en meer bepaald diens 
werkzaamheden rond nieuwe sectoren.

Het Observatorium heeft zich met de volledige inhoud van 
deze pagina’s belast en is in 2016 overgegaan tot verschil-
lende testen om deze formulieren te verbeteren en te be-
krachtigen. Hierdoor kon het project worden afgewerkt en 
deze pagina’s begin mei 2016 online worden geplaatst. Alle 
Brusselse aanbestedende overheden werden over de cre-
atie van deze “Observatorium”-webpagina’s geïnformeerd 
via een brief die de Minister-president, de Minister belast 
met Economie en Tewerkstelling en de Voorzitter van de 
ESRBHG samen hebben ondertekend.

2.5.2  Opstelling van een 
standaardlastenboek 
voor opdrachten inzake 
reiniging van lokalen

Als gevolg van de raadplegingen die in het kader van een 
terreinonderzoek over de reinigingssector werden verricht, 
heeft het Observatorium verschillende prijsanalysetools 
ontwikkeld en heeft het de voorstellen tot verbetering van 
de documenten voor reinigingsopdrachten in samenvat-
tende documenten samengebracht. Om deze “clausules” 
operationeel te maken, heeft het Observatorium gewerkt 
aan de voorbereiding van een standaardlastenboek voor 
opdrachten inzake reiniging van lokalen op basis van een 
algemeen model29 dat de cel Aankoopbeleid en Advies van 
de FOD P&O heeft gecreëerd.

Dit standaardlastenboek zal in de loop van het eerste se-
mester 2017 beschikbaar zijn op de webpagina’s van het 
Observatorium.

2.5.3  Secretariaat van en 
deelname aan de WG 
“Bestrijding van sociale 
dumping”

De werkgroep “Bestrijding van sociale dumping” (hierna 
WG) werd ingesteld ingevolge een beslissing van de Re-
gering van 3  maart 2016 betreffende de omzetting van 
de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van  

29  Document beschikbaar op de website www.publicprocurement.be.

http://www.publicprocurement.be
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overheidsopdrachten en de bestrijding van sociale dum-
ping. De WG is op 23 mei 2016 een eerste maal bijeen-
gekomen.

Deze WG werd samengesteld op basis van de leden van 
het Stuurcomité, waarbij deskundigen van Brussel Plaatse-
lijke besturen, het Secretariaat-generaal van de GOB, van 
de sociale partners en van andere organisaties zich naar-
gelang de behandelde thema’s hebben aangesloten. Naast 
het Secretariaat heeft het Observatorium zich ook bij de 
besprekingen van de WG aangesloten.

De WG kreeg de opdracht om de Regering en de socia-
le partners een aantal denkpistes, en zelfs aanbevelingen 
voor te stellen, die ertoe strekken om:
•  in hoofde van de aanbestedende overheden een geheel 

van goede praktijken te ontwikkelen bij het gebruik van 
de procedures, de vorm van de opdracht, de keuze van 
de gunningscriteria, de omkadering van de onderaanne-
ming, de invoeging van specifieke sociale en milieuclau-
sules, enz.;

•  vernieuwende criteria inzake economisch en financi-
eel vermogen uit te werken, aan de hand waarvan de 
inschrijvende vennootschappen kunnen worden opge-
spoord die grote risico’s vertonen;

•  in de opvolging van de opdrachten  specifieke procedures 
in te voeren die regelmatige controles opleggen, alsook 
nuttige samenwerkingen met de diensten die met sociale 
en fiscale fraudebestrijding zijn belast;

•  een Brusselse inventaris van de dienstverleners in het ka-
der van bepaalde opdrachten instellen op basis van een 
centralisatie van de getuigschriften van goede uitvoering 
van de aanbestedende overheden;

•  te onderzoeken of het opportuun is om een interfederaal/
interregionaal platform voor het delen van prijsgegevens 
in de overheidsopdrachten op te richten.

De leden van de WG zijn tussen 23 mei en 24 november 
2016 zevenmaal bijeengekomen rond de thema’s die hier-
boven worden opgesomd. 

In zijn hoedanigheid van Secretaris heeft het Observatorium 
alle verslagen van de vergaderingen van de WG, alsook het 
eindverslag met de besluiten en aanbevelingen van de le-
den opgesteld. Het Stuurcomité van Doelstelling 8 - Pijler 2 
van de Strategie 2025 heeft dit verslag op 23 februari 2017 
bekrachtigd.

2.5.4  Beantwoorden van 
officieuze aanvragen 
tot prijsanalyes, 
rechtvaardigingsstukken 
en/of herlezing van 
lastenboeken

Het terreinonderzoek dat het Observatorium heeft verricht, 
heeft het in staat gesteld om methodologieën voor prijsana-
lyses te ontwikkelen en om voorstelling in te zamelen om de 
opdrachtdocumenten te verbeteren.

Ten gevolge van dit empirische werk heeft het Observa-
torium geantwoord op verschillende officieuze vragen van 
aanbestedende overheden die betrekking hadden op het 
herlezen van opdrachtdocumenten en het analyseren van 
prijsgegevens en prijsrechtvaardigingsstukken.

2.5.5 Bewakingssector

In 2015 had het Observatorium een terreinonderzoek naar 
de bewakingssector aangevat. Dit werd in 2016 voortgezet 
met de ontmoeting van verschillende actoren van deze sec-
tor en zal ook in 2017 worden voortgezet. Naast de kennis 
van de gehanteerde prijzen en de structuur van deze prij-
zen, zou dit moeten leiden tot voorstellen van clausules die 
in de lastenboeken voor bewakingsdiensten moeten wor-
den ingevoegd.

Copyright © 2015 SPRB GOB
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2.5.6 Andere activiteiten

Bijhouden van een repertorium van 
de rechtspraak
Teneinde een deskundigheid op het vlak van de hem toe-
vertrouwde opdrachten te verwerven, heeft het Observa-
torium zich aan de instelling van een repertorium van de 
rechtspraak gewijd. Deze tool wil een inventaris, analyse 
en samenvatting van de gerechtelijke beslissingen met be-
trekking tot overheidsopdrachten maken. Meer specifiek 
spitst het zich toe op de materies die eigen zijn aan de 
activiteiten van het Observatorium. Dientengevolge hebben 
alle beslissingen die erin worden onderzocht, in hoofdzaak 
betrekking op de procedure inzake het plaatsen en gunnen 
van overheidsopdrachten. 

Het repertorium bestaat enerzijds uit de besluiten die de 
Raad van State in het kader van het gunningsgeschil heeft 
geformuleerd enerzijds, en de beslissingen van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie dat uitspraak doet over de 
naleving van het Europees recht inzake overheidsopdrach-
ten anderzijds.

Feedback inzake het 
terreinonderzoek “reiniging” 
bij de Algemene Belgische 
Schoonmaakunie (ABSU)
Op 27 april 2016 heeft het Observatorium de ABSU ont-
vangen.

Het doel van deze vergadering was om de stand van zaken 
op te maken van het terreinonderzoek en bepaalde beslui-
ten tot dewelke het Observatorium was gekomen.

Gewestelijke Arbeidsinspectie
Op 6 april 2016 heeft het Observatorium de Gewestelijke 
Arbeidsinspectie (GAI) ontmoet. Het doel van deze ontmoe-
ting was om over de problematiek van sociale dumping in 
overheidsopdrachten van gedachten te wisselen.

Tevens was het de gelegenheid om in te gaan op het proef-
project inzake het samenwerkingsprotocol tussen de GAI 
en de Gemeente Elsene. Dit Protocol werd eveneens in het 
kader van de werkzaamheden van de WG “Bestrijding van 
sociale dumping” uiteengezet.

Belgische Mededingingsautoriteit 
Op 14 september 2016 heeft het Observatorium de Belgi-
sche Mededingingsautoriteit ontvangen om over de prijs-
hanteringen in de overheidsopdrachten van gedachten te 
wisselen.

Opleidingen
De ambtenaren van het Observatorium hebben verschillen-
de opleidingen gevolgd. De meeste hadden betrekking op 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten en op de online 
overheidsopdrachten.
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 2.6 Sectoraal facilitator – Strategie 2025

2.6.1  Mission statement – plan 
van aanpak voor de 
sectorale kaderakkoorden

Een werkstrategie en mission statement werden uitgewerkt 
in samenspraak met de Raad van Bestuur van de ESRBHG 
en met het begeleidingscomité van de sectoraal facilitator. 
Daarin werd voorzien in een stappenplan, een werkwijze die 
de verschillende fases in het aangaan van de onderhande-
lingen weergeeft, met daarbij telkens de betrokken actoren.

2.6.2  Algemeen model van 
sectoraal kaderakkoord

Aangezien deze dynamiek nieuw is voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, kan er geen bestaand akkoord dienen als 
basis. Een algemeen model van sectoraal kaderakkoord 
werd uitgewerkt, in samenspraak met de Raad van Bestuur 
van de ESRBHG en het begeleidingscomité (cfr. supra). 
Eveneens werden contacten gelegd met de diensten die 
verantwoordelijk zijn voor de Vlaamse sectorconvenants en 
de sectorale conventies van het Waalse Gewest en de Fran-
se Gemeenschap, werd herhaaldelijk overleg gepleegd met 
de ION voor tewerkstelling, beroepsopleiding, onderwijs, 
werd er deelgenomen aan de werkgroep stages, aan de 
Task Force,… Dit allemaal met de bedoeling het algemeen 
model vorm te geven.

Dit algemeen model is bedoeld als basis waarmee de sec-
toren worden benaderd. Er zal op die manier een bepaalde 
uniformiteit terug te vinden zijn in de verschillende sectora-
le kaderakkoorden (gelijkaardige thema’s en acties), maar 
elk sectoraal kaderakkoord zal haar eigenheid hebben en 
aangepast zijn aan de sectorale realiteit. Dit model is te 
beschouwen als een checklist, waarbij de meest relevante 
bepalingen het sterkst worden uitgewerkt, en bepalingen 
die voor een specifieke sector niet relevant zijn, achterwege 
worden gelaten.

De Strategie 2025 voor Brussel, uitgewerkt en op 16 juni 
2015 ondertekend door de leden van de Brusselse Regering 
en de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, 
middenstands, de werkgevers van de social-profitsector en 
werknemersorganisaties, beoogt onder meer het volgende: 
De sociaaleconomische actoren betrekken bij het bepalen 
en uitvoeren van de doelstellingen om op een zo passend 
mogelijke wijze in te spelen op de uitdagingen die gepaard 
gaan met het aanzwengelen van de Brusselse economie.

De gezamenlijke doelstellingen van de Gewestregering en 
de sociale partners uit zich in verschillende werven en doel-
stellingen, waaronder deze:

Pijler 2 - doelstelling 4: “versterking van de gekruiste be-
leidsinitiatieven werk-opleiding” met als 3de werf: “de sec-
torale actie in Brussel ontwikkelen”. Aan de ESRBHG wordt 
de opdracht tot het mobiliseren van de sectorale actoren 
gegeven, meer bepaald via het sluiten van kaderovereen-
komsten met de Gewestregering.

In haar beraadslaging van 12  november 2015 heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering binnen de ESRBHG de 
functie van sectoraal facilitator gecreëerd en een begelei-
dingscomité ingesteld, waarin de ESRBHG, de Minister-pre-
sident en de Minister van Tewerkstelling zijn verenigd.

Door het betrekken van de economische sectoren actief in 
Brussel, wil de Brusselse Regering maatregelen in de prak-
tijk brengen die de werkgelegenheid voor de Brusselaars 
moeten versterken. Door de onderlinge synergiën tussen 
de sectoren (met hun ondernemingen) en de instanties voor 
tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs te versterken 
en deze te bewegen tot een actieve bijdrage, moet het te-
werkstelling-, opleidings- en onderwijsbeleid nog perfor-
manter worden. 

Het inzetten op competentieverwerving (alternerend leren, 
levenslang leren, andere vormen van opleiding en sta-
ge,…), het inspelen op sectorale evoluties, de aanpassing 
van het opleidingsaanbod aan de noden van de sector, het 
promoten van jobs in de sector, de strijd tegen discrimina-
tie en andere acties moeten op termijn het behoud en de 
creatie van kwalitatieve jobs in het Brussels gewest aan-
moedigen.
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2.6.3  Bestaande operationele 
akkoorden

Zoals ook vermeld in de nota aan de leden van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering - over de invoering van de 
functie van sectoraal facilitator – krijgen de sectorale ka-
derakkoorden waarvan hier sprake, een operationeel ka-
rakter in samenwerkingsakkoorden tussen de sectoren en 
één of meerdere ION voor tewerkstelling, beroepsopleiding 
of onderwijs.

Een overzicht werd opgesteld (en wordt up-to-date gehou-
den) van de bestaande operationele akkoorden per sector 
die hun uitwerking hebben op het Brussels gewest. 

Er is een werkwijze op poten gezet die voorziet in regelmatig 
contact tussen de ESR (sectoraal facilitator) en de ION voor 
tewerkstelling, beroepsopleiding en onderwijs met als doel 
het inventariseren en grondig doorlichten van de bestaande 
operationele samenwerkingsovereenkomsten. De sectoraal 
facilitator is via opvolgvergaderingen ook betrokken bij de 
samenwerking tussen het Consortium Validation des Com-
pétences en de VDAB, dat samenwerkt met AHOVOKS in 
de uitwerking van het systeem “Erkenning van verworven 
competenties”.

Ook werd een schema uitgewerkt dat de verhouding tussen 
de verschillende niveaus van akkoorden weergeeft (alge-
meen model van sectoraal kaderakkoord (interprofessio-
neel) – sectorale kaderakkoorden (sectoraal) – operationele 
akkoorden (eveneens sectoraal)).

2.6.4  Lijst met prioritaire 
sectoren

Een lijst met prioritaire sectoren werd uitgewerkt. Aan de 
domeinen zoals vermeld in de Strategie 2025 (jobpotentieel 
voor de Brusselaars) werden sectoren en paritaire comités 
gekoppeld. Via de Raad van Bestuur van de ESRBHG wor-
den er vervolgens contactpersonen per sector toegevoegd: 
wie zijn per paritair comité de beste aanspreekpunten wan-
neer het gaat over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

Er werd echter overeengekomen dat elke sector die inte-
resse toont in een sectoraal kaderakkoord, benaderd zal 
worden. De lijst legt dus prioriteiten vast, maar laat ook 
flexibiliteit toe.

2.6.5 Contacten met de sectoren

Via overleg werden de bepalingen uit het algemeen model 
van sectoraal kaderakkoord gepresenteerd, werd de be-
reidheid gepolst,… bij (voorlopig) de volgende sectoren of 
sectorale fondsen: Horeca (Horeca Vorming Brussel, Brus-
sels Hotel Association, Comeos), Bouw, Liberform, Evoliris, 
Educam, VFU, Alimento, Volta, Transport & Logistiek (IrisTL, 
SFTL).

2.6.6 Sectorale Ronde Tafels

De sectorale kaderakkoorden zijn één van de initiatieven die 
bedoeld zijn om de werkgelegenheid en de kwaliteit ervan in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Ze staan 
echter niet los van gelijklopende dynamieken die voortko-
men uit de Strategie 2025 of de Task Force Werk Opleiding 
Onderwijs Ondernemingen. Zo is de sectoraal facilitator 
na de Task Force van 4 maart 2016 toegevoegd aan het 
Consortium Ronde Tafels met daarin ook het Observatorium 
voor de Werkgelegenheid (ACTIRIS), de studiediensten van 
Bruxelles Formation en VDAB Brussel, de Brusselse instan-
tie voor Kwalificerend Onderwijs-Vorming-Tewerkstelling 
en het BNCTO (ondertussen omgevormd tot BANSPA). Een 
Sectorale Ronde Tafel (hierna: SRT) is een moment waarbij 
getracht wordt de relevante actoren die bezig zijn met te-
werkstelling, onderwijs en opleiding in een bepaalde sector, 
rond de tafel te krijgen, hen te laten brainstormen en dis-
cussiëren over vastgelegde thema’s en van hen aanbeve-
lingen te vragen.

Het Consortium werkte een methodologie en draaiboek uit 
voor de SRT Horeca (14 juni 2016). Nadien werd een eind-
rapport met aanbevelingen per thema opgesteld en werd 
de methodologie bijgestuurd en verfijnd (opvolgvergaderin-
gen, organisatie van een studiedag,…), met het oog op de 
volgende SRT’s. Het consortium is bezig aan de voorberei-
ding van de volgende SRT voor de bouwsector.

De output van een SRT kan als voeding dienen voor een 
sectoraal kaderakkoord. De organisatie ervan wordt voor-
zien in het algemeen model van sectoraal kaderakkoord. 
Het is echter geen verplichte voorgaande stap: ook met 
sectoren waar er geen SRT werd georganiseerd, kan er on-
derhandeld worden over een akkoord.
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2.6.7 Polen Opleiding-Werk

De ambitie is om sowieso met elke sector die werkt aan 
de uitbouw van een Pool Opleiding-Werk, te onderhandelen 
over een sectoraal kaderakkoord. Een Pool Opleiding-Werk 
gaat verder en vereist meer dan een sectoraal kaderak-
koord (creatie van een VZW, één fysieke plaats,…), maar 
beide initiatieven liggen in dezelfde lijn. Het is dan ook de 
bedoeling deze op mekaar af te stemmen. Zo volgt de sec-
toraal facilitator op vraag van de Regering ook alles op met 
betrekking tot de creatie van de Polen, het netwerk Refe-
rentiecentra,…  
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Derde deel
Openstelling van de Raad
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 3.1 Openstelling van de Raad 

3.1.1 Het Huis van het Overleg

Vanaf 2008 is de Raad van start gegaan met het Huis van 
het Overleg teneinde het overleg in het Brussels gewest te 
vereenvoudigen.

Dit Huis van het Overleg bevordert met name de samen-
werkingen tussen adviesinstanties door middel van geza-
menlijke informatiezittingen die het toelaten om efficiënter 
te werken.

Dit jaar heeft de Raad verschillende gezamenlijke vergade-
ringen met deze Adviesraden gehouden:
•  de Raad van het Leefmilieu van het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest;
•  de Gewestelijke Mobiliteitscommissie;
•  de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

3.1.2  Overleg tussen de drie 
gewestelijke ESR en de CRB

Sinds 2014 worden de ESRBHG en de CESW verzocht om 
zich aan te sluiten bij de werkzaamheden die de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de sociale partners 
van de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen), in samen-
werking met het Federaal Planbureau, op het vlak van de 
kosten van het woon-werkverkeer wensen te verrichten. De 
werkzaamheden werden in 2016 voortgezet en hebben ge-
leid tot een inventaris die ingaat op de problematiek van de 
kosten van het woon-werkverkeer in België. Deze inventaris 
bevat enerzijds de gegevens die momenteel bij verschillen-
de bronnen over de kosten van het woon-werkverkeer be-
schikbaar zijn, en anderzijds zet hij het huidig regelgevend 
kader betreffende het woon-werkververkeer uiteen.

Nadat deze inventaris werd opgemaakt, hebben de fede-
rale en gewestelijke interprofessionele sociale partners, 
via de Secretariaten, SD Worx cijfergegevens gevraagd 
die unieke informatie verstrekken over de tussenkomsten 
van de werkgevers van de privésector in de kosten van het 
woon-werkverkeer naargelang de vervoerswijze. 

De inventaris en de cijfergegevens van de SD Worx zijn 
beschikbaar op de website van elk van de Raden.

3.1.3  Overleg tussen de 
gewestelijke ESR, de 
ESR van de Duitstalige 
Gemeenschap, de CRB en 
de NAR

De Secretariaten van de verschillende gewestelijke eco-
nomische en sociale Raden (SERV, CESW, ESRBHG) en de 
economische en sociale gemeenschapsraad van de Duits-
talige Gemeenschap (WSRDG), alsook van de Nationale Ar-
beidsraad (NAR) en van de CRB blijven elkaar regelmatig 
ontmoeten, om met name de samenwerkingen tussen de 
Raden te optimaliseren en om het sociaal overleg te ver-
sterken.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/25-november-2016/view
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 3.2 De Debatten van de Raad

De Debatten van de Raad, die sinds 2008 worden geor-
ganiseerd, oogsten altijd heel veel bijval. Tijdens deze de-
batten wordt een ruimte aangeboden waar standpunten 
worden uitgewisseld en besprekingen tussen de sociale 
partners, de wetenschappelijke en politieke wereld en des-
kundigen worden gevoerd. Ook in 2016 zijn sprekers hun 
kennis komen delen.

3.2.1 Arbeidsvoorwaarden 
en welzijn van de bedienden 
en uitbaters van kleine 
handelszaken te Brussel –  
Céline Mahieu en Isabelle Godin

Isabelle Godin doceert aan de École de Santé Publi-
que van de ULB en is directrice van het Centre Appro-
ches Sociales de la Santé. Haar onderzoeksprojecten 
hebben betrekking op de impact van de arbeidsvoor-
waarden op de gezondheid, de sociale ongelijkheden 
op het vlak van gezondheid en op de psychosociale 
en gedragselementen wat betreft de gezondheid van 
adolescenten. 

Céline Mahieu doceert sociale benaderingen op het 
vlak van gezondheid aan de École de Santé Publique 
van de ULB. Na een thesis sociologie heeft zij een 
postdoctoraat gewijd aan het onderzoek dat vandaag 
wordt voorgesteld. 

De impact van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandig-
heden op de gezondheid vormen thema’s waarover degelijk 
onderzoek wordt verricht in de grote ondernemingen en 
besturen, maar die minder bekend zijn in kleine structuren. 
Van 2012 tot 2015 werd onderzoek verricht over het wel-
zijn en de gezondheid van de handelaars in de verschillen-
de wijken van Brussel. 

De onderzochte sectoren waren deze waarin de relatie met 
de klant centraal staat. Doel: nagaan wat de positieve en 
negatieve impact was van de relatie met de klant op de 
gezondheid van de werknemers in deze sectoren. Het on-
derzoek richtte zich bovendien in het bijzonder op de ar-
beidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de bedien-
den en van de bedrijfsleiders en zelfstandigen, om zicht te 
krijgen op de bijzondere werkrelaties die in kleine handels-
zaken ontstaan.  Teneinde de complexiteit van deze relaties 
tussen bedienden en werkgevers in kleine structuren te 

bevatten, werd gebruik gemaakt van een gemengde me-
thode – onderhoudsgesprekken en vragenlijsten – in negen 
handelskernen. De professoren Godin en Mahieu hebben 
de belangrijkste conclusies van hun studie voorgesteld.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

3.2.2 De cultuur van de 
evaluatie – Raphaël Darquenne

De heer Raphaël Darquenne is licentiaat in de socio-
logie en heeft verschillende waardevolle onderzoeken 
verricht (Université Saint-Louis - Bruxelles) waarin hij 
overgaat tot de analyse van het overheidsbeleid inza-
ke  werkgelegenheid, opleiding, sociale bescherming, 
sociaalprofessionele inschakeling en jeugd. Hij leidt 
vandaag de vzw “Réseau MAG” die werkt aan de ont-
wikkeling, de implementering en de verspreiding van 
vormen van collectieve intelligentie en interventione-
le sociologie, participatieve methodes en de methode 
van de groepsanalyse (MAG).

Of het nu gaat om de analyse van contexten, de voorwaar-
den van implementering, de inhoud of de verwachte effec-
ten van een actie of een tussenkomst ex ante, de evaluatie 
van processen, de relevantie, de geldigheid of de coheren-
tie van een lopend project, of nog, om de meting van de 
impact van een maatregel teneinde de nodige besluiten te 
kunnen trekken voor de verbetering en voortzetting ervan, 
de overheid en de organisaties moeten steeds meer over-
gaan tot de evaluatie van hun interventies, maatregelen en 
gevoerde acties.

De evaluatie is vandaag verheven tot een prioriteit van het 
overheidsbeleid, en wel in zodanige mate dat men spreekt 
van evaluatiecultuur. Deze is noch evident, noch ontdaan 
van controverses, uitdagingen en spanningen.   

Tijdens deze voorstelling wordt de evaluatie in vraag ge-
steld door het onderzoek van sommige dimensies ervan. 
Ook worden enkele vooruitzichten voorgesteld om beter 
rekening te houden met de complexiteit van de uitdagingen 
die deze omvat.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
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3.2.3 De verdachte werkloze: 
verhaal van een stigmatisering – 
Florence Loriaux

Florence Loriaux is licentiate in de geschiedenis en 
werkt bij CARHOP (Centre d’Animation et de Recher-
che en Histoire Ouvrière et Populaire) als leidend 
onderzoekster rond verschillende thema’s met be-
trekking tot sociale geschiedenis (ouderdom, ener-
giebeleid,…). Ze heeft het collectief werkstuk “Le 
chômeur suspect” gecoördineerd, dat CARHOP en het 
CRISP hebben uitgegeven.

In een samenleving waar werk als een morele verplichting 
en als een individuele verantwoordelijkheid wordt aanzien, 
leidt de afwezigheid of het ontbreken van werk tot een 
verdachtmaking. Dikwijls in verband gebracht met luiheid, 
“moeder van alle kwaad”, is werkloosheid zowel een maat-
schappelijk gevaar waartegen collectieve beschermingen 
werden ingesteld, als een realiteit die persoonlijk wordt 
beleefd.

Soms beschouwd als een slachtoffer, wordt de werkloze 
er evenzeer van verdacht verantwoordelijk te zijn voor zijn 
situatie door een gebrek aan opleiding of motivatie, en zelfs 
door een hang naar luiheid. Tijdens een periode van volledi-
ge tewerkstelling worden werklozen ervan beschuldigd op 
kosten van de samenleving te willen leven. In tijden van cri-
sis worden werklozen beschouwd als een bedreiging voor 
de sociale orde en democratie, alsook voor de overheidsfi-
nanciën en de instrumenten voor sociale bescherming.

Door gedachtegangen, voorbeelden, vooroordelen en uit-
vergrootte stereotypes ten aanzien van werklozen te onder-
zoeken, meer in het bijzonder sinds de 19de eeuw, plaatst 
dit werkstuk de verschillende vormen van stigmatisering op 
de voorgrond, waarvan de werklozen sinds meer dan twee 
eeuwen het voorwerp uitmaken. Tevens benadrukt het dat 
dit focussen op zondebokken, zeer belangrijke politieke, 
economische en uitdagingen verhult.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

3.2.4 Klein en middelgroot, 
maar van levensbelang –  
Johan Lambrecht 

Johan Lambrecht is doctor in de economische weten-
schappen en hoogleraar aan de KU Leuven (campus 
Brussel). Hij is directeur van het Instituut voor het Fa-
miliebedrijf en van het Studiecentrum voor Onderne-
merschap bij Odisee. Hij is de auteur meer dan 300 
publicaties over ondernemerschap, KMO’s en familie-
bedrijven.

De voorbije jaren beleefden we de ergste economische en 
financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Tot op van-
daag blijft de ware impact daarvan onduidelijk.
Johan Lambrecht ontrafelt in zijn boek Small is great de 
fundamentele oorzaken van deze crisis: ongebreidelde heb-
zucht, obsessie voor winst en verafgoding van grootscha-
ligheid. 

Door de naam en faam van een bedrijf op een kwantitatieve 
en kwalitatieve wijze te bestuderen, reikt hij een ander ka-
pitalistisch model aan: “een alternatief kapitalisme waarin 
niet de grote ondernemingen centraal zouden staan, maar 
wel het grootschalig ondernemerschap”.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

3.2.5 Panorama van het 
studentenleven in Brussel: 
stedelijke praktijken en 
verhouding met de stad – 
Frédéric Raynaud, Solange Verger 
en Elisa Donders

Als licentiaat Politieke wetenschappen aan de ULB 
heeft Frédéric Raynaud vanaf januari 2011 de Afdeling 
Territoriale Kennis van het Agentschap voor Territoria-
le ontwikkeling (ATO) gecoördineerd. In het kader van 
het ATO heeft hij, in samenwerking met het Brussels 
Studies Institute (BSI) en de universiteiten en hoge 
scholen, de enquête (en de publicaties ervan) over het 
studentenleven gecoördineerd.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
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Als doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen 
werkt Solange Verger sinds 2011 bij het ATO in de 
Afdeling “Territoriale kennis”, waar ze met name de 
verrichting van het onderzoek “Panorama van het stu-
dentenleven in Brussel” heeft gecoördineerd.

Als licentiate in de Sociaaleconomische geografie 
werkt Elisa Donders eveneens bij het ATO in de Afde-
ling “Territoriale kennis”, rond verschillende thema’s 
met betrekking tot de stad. Ze staat Solange Verger 
bij met de opmaak en de analyse van het onderzoek 
“Panorama van het studentenleven in Brussel”.

Brussel is de grootste studentenstad van België (90.000 in-
geschreven studenten, 25.000 arbeidsplaatsen) en geniet 
ook een internationale faam.

Studenten dragen bij tot de vitaliteit van een stad, de iden-
titeit, dynamiek, creativiteit, sociale en economische ont-
wikkeling en levendigheid in de buurten. De aanwezigheid 
van studenten in de stad heeft een impact op verschillende 
vlakken. De bedoeling van deze studie is meer inzicht te 
krijgen in de specifieke behoeften van de studentenbevol-
king op het vlak van huisvesting, mobiliteit, consumptie of 
vrijetijdsbesteding. Met die informatie kunnen de gewes-
telijke autoriteiten via hun bevoegdheden de positie van 
Brussel als studentenstad verstevigen.

In 2013 heeft het ATO een enquête gehouden om een glo-
bale kijk op het studentenleven in Brussel te krijgen. 
De studie verliep in twee fases:
•  de studenten van de vier Brusselse universiteiten (gedu-

rende het academiejaar 2013-2014);
•  de studenten van de hogescholen en kunstscholen (ge-

durende het academiejaar 2014-2015).

Recentelijk werd een syntheserapport opgemaakt. De be-
sluiten hiervan worden tijdens de Debatten van de Raad 
uiteengezet.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

3.2.6 Veiligheid in Brussel - 
een stand van zaken – Viviane 
Scholliers en Jamil Araoud

Als Jurist van opleiding is Viviane Scholliers, Hoge 
ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie. Ze heeft 
voorheen binnen de FOD Binnenlandse zaken gewerkt 
en met verschillende ministeriële kabinetten samen-
gewerkt. Sinds 1 juni 2016 bekleedt ze de functie van 
Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie bin-
nen Brussel Preventie & Veiligheid.

Jamil Araoud is Algemeen directeur van Brussel Pre-
ventie & Veiligheid, deskundige op het vlak van natio-
nale en internationale veiligheid.

De voorbije maanden is veiligheid tot een zeer grote uitda-
ging in ons dagelijkse leven uitgegroeid.

Ingevolge de zesde Staatshervorming heeft het Gewest be-
sloten om zijn nieuwe bevoegdheden op het vlak van pre-
ventie en veiligheid ten volle op te nemen, meer bepaald 
door een nieuwe instelling van openbaar nut op te richten: 
Brussel Preventie & Veiligheid. Deze bijzondere rol van het 
Gewest kwam meer bepaald tot uiting tijdens de lockdown 
van november 2015 en in de nasleep van de aanslagen van 
22 maart 2016.

Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat een optimale 
coördinatie en communicatie tussen alle betrokken actoren 
van fundamenteel belang zijn voor een goed wederzijds be-
grip, een vlotte samenwerking en uiteindelijk een grotere 
veiligheid voor al onze medeburgers.

Beide sprekers hebben hun licht laten schijnen op de spe-
cifieke situatie van het Gewest en hebben de antwoorden 
uiteengezet, die de overheden in de Brusselse context heb-
ben gegeven.

Bron: ESRBHG

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
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3.2.7 Een kwaliteitsvolle plaats 
voor elk kind in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, dit is 
waar de Schooldienst van het 
Brussels gewest naar streeft – 
Julie Lumen

Als licentiate Economische wetenschappen is Julie Lu-
men sinds mei 2014 Schoolfacilitatrice voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds januari 2015 leidt ze 
de Schooldienst, die binnen het Brusselse Planbureau 
werd opgericht. 

De hoofdopdrachten van de Schooldienst van het Brussels 
gewest bestaan erin om de behoeften inzake het creëren 
van plaatsen in het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te evalueren, om de verwezenlijking van projecten 
voor het creëren van schoolplaatsen te vereenvoudigen en 
om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van de 
schoolinfrastructuren in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west. Deze acties passen in het kader van het Brussels 
Programma voor het onderwijs van de Strategie 2025.

Julie Lumen heeft verslag uitgebracht over de evaluatie 
van de behoeften inzake het creëren van plaatsen in het 
onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft 
de hoofddoelen van het Brussels Programma voor het on-
derwijs uiteengezet.

De presentatie-slides zijn beschikbaar op onze website.

3.2.8 Een eigen job creëren in 
Brussel: het voorbeeld van de 
vzw JobYourself in Brussels – 
Jean-Olivier Collinet

Jean-Olivier Collinet is Afgevaardigd bestuurder van 
de coöperaties van Jobyourself

Op het ogenblik dat een aantal maatregelen voor het on-
dernemerschap ten uitvoer worden gelegd, positioneren  
JobYourself en hun activiteitencoöperaties zich als bevoor-
rechte partners bij de ondersteuning van werklozen, die 
het pad van het ondernemerschap kiezen. De activiteiten-
coöperaties, die sinds 10 jaar in het Brussels gewest zijn 

gevestigd, hebben ongeveer 500 personen in staat gesteld 
om hun ondernemersproject te evalueren en om hun plaats 
in het beroepsleven te vinden. Tegen 2021 streven ze er-
naar om, samen met de partners op het vlak van het zelf 
creëren van werk, 10.000 werkzoekenden bij het creëren 
van hun job te begeleiden.

JobYourself en hun activiteitencoöperaties laten het toe om 
de economische leefbaarheid van een ondernemersproject 
uit te testen. Na anderhalf jaar activiteitstesten hebben 
kandidaat-ondernemers een duidelijk beeld van de renta-
biliteit van hun project en van hun ondernemerscapacitei-
ten, om zo een beslissing te nemen om van start te gaan. 
Omkaderd door een federale wet, zijn activiteitencoöpera-
ties ondernemingen van de sociale economie. Ze bieden 
werklozen of leefloners die hun eigen baan willen creëren 
een uniek en veilig kader. Tijdens de hele duur van de test 
behouden kandidaat-ondernemers hun rechten en sociale 
uitkeringen. De financiële risico’s zijn dus uiterst beperkt.

Bovendien genieten ze van een globale begeleiding: een 
team van bedrijfscoaches begeleidt hen stap voor stap 
doorheen de ontwikkeling van hun project, totdat ze op hun 
eigen benen kunnen staan. Door gebruik te maken van het 
kader van een activiteitencoöperatie, worden ze in een grote 
gemeenschap van ondernemers opgenomen. Ze genieten 
van alle instrumenten om als zelfstandigen te functioneren 
en om hun klanten te factureren, alsook van een boekhoud-
dienst en in andere structuren van een ondersteuning bij 
het ondernemerschap.

De activiteitencoöperaties zijn werkzaam in heel België en 
zijn verspreid over de Gewesten. In Brussel zijn drie van 
de vier bestaande activiteitencoöperaties rond de vzw Jo-
bYourself gegroepeerd: Baticrea, Bruxelles-Emergences en 
DEBUuT. Elk jaar ontvangt deze vzw steeds meer kandi-
daat-ondernemers, die ze in staat stelt om op hun maat een 
plaats in het beroepsleven terug te vinden.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
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 3.3 Stichting Poelaert

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft een conferentie “Poelaert: waarom 
een Stichting?” op 24 oktober 2016 in het Brussels Justi-
tiepaleis georganiseerd.

Het “project Poelaert”, dat door de Stichting wordt ge-
dragen, is heel wat meer dan een gewone architecturale, 
stedenbouwkundige en milieukundige benadering en staat 
eveneens stil bij de rechterlijke functie in de 21ste eeuw. 

De Poelaertstichting werd opgericht in 2010 door de Brus-
selse balie en pleit voor een herwaardering van het Justi-
tiepaleis, evenals voor een moderne en snelle rechtspraak 
die over alle nieuwe technologische middelen beschikt, 
aangepast is aan de noden van elkeen en een pioniersrol 
vervult op het vlak van de verdediging van de mensenrech-
ten. Ziehier haar visie voor de toekomst.

De Poelaertcampus bestaat vandaag uit verschillende ge-
bouwen rond het Poelaertplein. Er zijn overal in de stad ju-
ridische diensten gevestigd, wat deze moeilijk bereikbaar 
maakt voor de burgers en hun advocaten. 

De leden van de Poelaertstichting zijn van oordeel dat de 
Hoven en Rechtbanken, evenals alle andere juridische dien-
sten in het Justitiepaleis zouden moeten worden gevestigd. 
Daarbij zou men tevens meer voor bemiddeling moeten 
kiezen om conflicten op te lossen. De rechtsonderhorigen 
zouden in de grote ontvangsthal door hun raadslieden kun-
nen worden ontvangen. 

Het Justitiepaleis heeft sedert vele decennia geen belang-
rijke herstellingswerken meer ondergaan. Deze weinig be-
nijdenswaardige situatie heeft ertoe geleid dat het gebouw 
werd opgenomen in de lijst van de 50 meest bedreigde 
wereldsites van het World Monuments Fund en in de lijst 
van de 14 meest bedreigde monumenten en sites in Europa 
van Europa Nostra. 

Het is daarom essentieel voor de leden van de Poelaert-
stichting dat er dringend herstelwerken worden uitgevoerd, 
evenals restauratie- en renovatiewerkzaamheden. Ook over 
de veiligheid binnen en buiten het gebouw moet opnieuw 
worden nagedacht. 

De stuurbeginselen voor een masterplan voor de Poelaert-
campus werden uitgewerkt in 2012. De tekst werd destijds 
bezorgd aan Minister van Justitie Annemie Turtelboom en 
aan Servais Verherstraeten, de staatssecretaris bevoegd 
voor de Regie der Gebouwen.

In 2013 heeft de Poelaertstichting een nota gewijd aan de 
juridische structuur die wenselijk is voor een renovatie van 
het Justitiepaleis en de verwezenlijking van de Poelaert-
campus. Deze structuur moet het mogelijk maken om het 
geheel van de gerechtsgebouwen rond het Poelaertplein 
te laten beheren door een autonome publieke vennoot-
schap. Deze nota werd overgemaakt aan de Regering en 
heeft het voorwerp uitgemaakt van talrijke beschouwingen 
en besprekingen, met name in de Senaat en het Brussels 
parlement.

De Stichting zet zijn besprekingen met de bevoegde over-
heden voort teneinde haar ideeën verder te verbreiden.

Na afloop van deze uiteenzetting hebben de Ministers 
van Justitie Koen Geens en van Binnenlandse Zaken Jan  
Jambon aangegeven dat ze de Ministerraad een master-
plan over de toekomst van het gebouw zouden voorleggen.
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 3.4 Het Tijdschrift van de Raad

Om meer zichtbaarheid te geven aan zijn verschillende 
activiteiten, geeft de Economische en Sociale Raad voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds maart 2010 “Het 
Tijdschrift van de Raad” uit, dat in april 2016 een nieuw 
A4-formaat heeft gekregen. Deze publicatie bevat verschil-
lende terugkerende rubrieken:

De rubriek “In de kijker” biedt een overzicht van de recen-
te activiteiten van de Raad en van de evenementen die hij 
organiseert of waaraan hij deelneemt. Hierin worden even-
eens de thema’s en sprekers van de volgende “Debatten 
van de Raad” aangekondigd.

De “Adviezen” geven een overzicht van de adviezen die de 
Raad heeft uitgebracht.

De “Debatten van de Raad” bevatten een interview met elke 
spreker, waarbij het onderwerp van zijn/haar uiteenzetting 
verder wordt besproken.

De rubriek “Focus” legt de nadruk op bepaalde adviezen die 
de Raad heeft uitgebracht of op actuele thema’s.

In “Nieuws in het kort” komen actualiteitsonderwerpen 
aan bod die gespreksstof leveren voor de beschouwingen 
over de sociaaleconomische ontwikkeling van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

Elk nummer bevat een dieper uitgewerkt dossier dat aan 
een specifiek thema wordt gewijd. Dit jaar werden de 
dossiers gewijd aan het goederenvervoer, smart cities: de 
toekomst van de stad, de steden van de toekomst? en de 
socio-professionele inschakeling van vluchtelingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Alle tijdschriften zijn beschikbaar op onze website.

Bron: ESRBHG

http://esr.irisnet.be/publicaties/le-journal-du-conseil
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 3.5 De website van de Raad

De website van de Raad is een waardevol en onmisbaar 
instrument gebleken om op de hoogte te blijven van de 
agenda, de uitgebrachte adviezen, de werkzaamheden en 
de verschillende publicaties van de Raad.

De website is zeer gebruikersvriendelijk. Vergeet niet het 

adres ervan www.esr.brussels aan uw favorieten toe te 
voegen. Er is ook een nieuwsbrief beschikbaar.

Sinds half 2015 is de Raad ook aanwezig op de sociale 
netwerken. U kunt zijn actualiteit volgen via zijn Facebook-, 
Twitter of Linked In-account.

http://www.esr.brussels
https://www.facebook.com/cesrbc.esrbhg
https://twitter.com/CESRBC_ESRBHG
https://www.linkedin.com/company/cesrbc?trk=company_logo
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  LEXICON

ABVV Algemeen Belgisch Vakverbond

ABSU Algemene Belgische Schoonmaakunie

ACFI Association Coordonnée de Formation et d’Insertion

ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 

ACTIRIS Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

ACV Algemeen Christelijk Vakverbond 

APV Analytische en Prospectieve Verslagen

ATO Agentschap voor territoriale ontwikkeling

BBP Bijzonder Bestemmingsplan

BCSPO Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen 

BECI Brussels Entreprises Commerce and Industry

BESOC Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité 

BGDA Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BI&E Brussels Invest & Export

BISA Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

BNCTOO Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling, Opleiding en Onderwijs

BRUDALEX Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX

BRUGEL Brussel Gas Elektriciteit

BSE Brussel Stedenbouw en Erfgoed

BSI Brussels Studies Institute

BST Buitengewone Sociale Top

BVP Bedrijfsvervoerplan

BWLKE Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer

BWRO Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening 

CARHOP Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire

CCFEE Commission consultative Formation-Emploi-Enseignement

CEFA Centre d’éducation et de formation en alternance

CESW Conseil Economique et Social de Wallonie

COCOF Commission communautaire française

CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

DWC Duurzaam Wijkcontract

EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen

EFPME Espace Formation PME

EFSA Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid

EPB Energieprestatie van Gebouwen 

ESR Economische en Sociale Raad
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EU Europese Unie

EVC Erkennen van Verworven Competenties

EWE Eerste werkervaring

FEBECOOP Fédération belge de l’économie sociale et coopérative

FEBIO Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de werkgelegenheid

FEBISP Fédération bruxelloise des Organismes d’Insertion Socioprofessionnelles

FPI Formation professionnelle individuelle

FOD Federale Overheidsdienst

FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

FVIB Federatie voor Vrije Beroepen

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

GAI Gewestelijke Arbeidsinspectie

GBP Gewestelijk Bestemmingsplan

GGB Gebied van Gewestelijk Belang

GECO Gesubsidieerde Contractuele Ambtenaren

GIP Gewestelijk Innovatieplan

GOB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

GOC Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

GPCE Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie

GSV Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

IBO Individuele Beroepsopleiding

IFAPME Institut wallon de formation en alternance des indépendants et PME

IO Inschakelingsondernemingen

ION Instelling van Openbaar Nut

IWEPS Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

KHNB Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel

KMO Kleine en/of Middelgrote Ondernemingen

KUL Katholieke Universiteit Leuven

KvM Kamer van de Middenstand 

LVZ Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Gewest Brussel 

MAG Methode van de groepsanalyse

MER Milieueffectrapportage

MORA Mobiliteitsraad van Vlaanderen

MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

NAR Nationale Arbeidsraad

NHP Nationaal Hervormingsprogramma

NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 

NUVIBB Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van België 
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118 OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

O&O&I Onderzoek en Ontwikkeling en Innovatie

OFFA Office francophone de la formation en alternance

OGSO Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving

OVDB Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

P&O Personeel en Organisatie 

PIOW Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid 

RvB Raad van Bestuur

RESSOURCES Fédération des Entreprises d’Économie Sociale Actives dans la Réduction des Déchets

RVOHR Ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie

SB Stadsbeleid

SBA Small Business Act

SDZ Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s 

SFPME Service formation PME

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SHR Stedelijke herwaarderingsruimte

SOCIARE Socioculturele werkgeversfederatie

SVC Stadsvernieuwingscontract

TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership 

UCL Université Catholique de Louvain

UCM Union des classes moyennes

ULB Université Libre de Bruxelles

UNFCCC Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

VDAB-RDB VDAB – regionale dienst Brussel

VG Vlaamse Gemeenschap

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

VOB Verbond van Ondernemingen te Brussel 

VZW Vereniging zonder Winstoogmerk

WBP Waterbeheersplan

WG Werkgroep

WSRDG Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

ZKO Zeer kleine onderneming


