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  Voorwoord

2017 zal voor onze instelling zelf en voor het sociaal overleg in het Brussels Gewest ongetwijfeld de geschiedenis ingaan 
als een jaar waar alles in een stroomversnelling is komen te staan. 

Want toegegeven: in 2015 was het voor de Economische en Sociale Raad in eerste instantie belangrijk om vertrouwd te 
geraken met de methodologie voor de gedeelde werven en doelstellingen binnen het kader van de Strategie 2025 die de 
sociale partners en de Regering half 2015 plechtig hadden ondertekend. 

Het was een belangrijke en noodzakelijke fase in een proces van betrokkenheid en samenwerking tussen actoren uit de 
sociale, economische en politieke milieus voor een project dat het her-dynamiseren van de Brusselse economie voor ogen 
heeft, om de toekomst en de leefbaarheid van het Brussels Gewest voor de komende 10 jaren veilig te stellen en om de 
nieuwe bevoegdheden als gevolg van de Zesde Staatshervorming inhoud en vorm te geven. 

2016 was het jaar waarin, naast de gebruikelijke adviezen van de Raad op verzoek van de Regeringsleden over nieuwe 
ordonnanties en besluiten, of adviezen die op eigen initiatief tot stand kwamen, er werk werd gemaakt van een aantal 
concrete bijdragen met betrekking tot het doelgroepenbeleid, het Opleidingsplan 2020 (OP2020) of nog de maatregelen 
tegen discriminatie en ter bevordering van meer diversiteit op de arbeidsmarkt.

Toeval of niet, maar het cijfer 7 was voor de Economische en Sociale Raad in 2017 meer dan een symbolisch geluksgetal. 
Beter nog: een indicator voor de efficiëntie van het sociale overleg in ons Gewest: 77 adviezen op vraag van de Regering; 
7 adviezen op eigen initiatief en tenslotte 7 bijdragen voor dossiers kaderend in de Strategie 2025 (S2025).

De 77 adviezen waarvoor de Raad in de diverse Commissies en Werkgroepen (WG) mocht rekenen op levendige debatten 
en deskundige bijdragen van de mandatarissen die zetelen namens werkgevers en werknemers, hadden dit jaar voor-
namelijk betrekking op het Gewestelijk en Duurzaam Ontwikkelingsplan, Mobiliteit, de Lage Emissiezones, het sociaal 
ondernemerschap, de stadswerven, de economische steunmaatregelen, de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, 
de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de bodemvervuiling, of nog, betreffende het plan voor energieverbruik.

De Raad vond het nodig om op eigen initiatief een 7-tal adviezen in te dienen, onder meer over de uitwerking van de 
kader-ordonnantie ter bestrijding van discriminatie, maar ook over het actuele gevoelige thema van de vluchten boven 
Brussel en het economische belang van Brussels Airport voor de Regio. Een ander initiatiefadvies vestigde dan weer de 
aandacht op het belang van de administratieve vereenvoudiging voor het ondernemerschap. Later volgde nog een visie-
nota over de erkenning van de “missions locales” en werkwinkels en een advies betreffende het educatief betaald verlof. 
Vermeldenswaardig is zeker ook de interesse van de Raad voor de gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 
waarvoor een advies werd opgesteld. De regionale bevoegdheden inzake gezondheidszorg, meer bepaald de gewest- en 
grensoverschrijdende aspecten na de Zesde Staatshervorming hebben ook aanleiding gegeven tot het formuleren van 
een initiatiefadvies. 

Ik had het al over een stroomversnelling in 2017 en dat geldt zeker voor de werkzaamheden die nauw aansluiten bij de 
ambities van de Strategie 2025 van de Regering: 7 bijdragen van de sociale partners voor wettelijke initiatieven die de 
Brusselse Ministers nauw aan het hart liggen en die de Brusselse Regio sociaal en economisch welvarender moeten 
maken. Daar rekenen ze op de steun van werkgevers en werknemers. Die taak wordt zeer ernstig opgenomen en vertaald 
naar kritische doch constructieve bijdragen van de Raad die finaal bekrachtigd worden tijdens een zitting of Sociale Top 
met de Minister-President en zijn voltallige Regering.  
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king. Meer nog: de Regering ging in op de vraag van de Raad om een 11de doelstelling aan de Strategie 2025 toe te voe-
gen: Mobiliteit. Met deze toegift werd benadrukt dat de mobiliteitsvraagstukken evenzeer prioriteit verdienen, dat de ganse 
Regering hier verantwoordelijkheid draagt en dat werkgevers en werknemers inspraak en medezeggenschap opeisen. 

2017 was ook het jaar dat de onderhandelingen met een aantal economische sectoren voor het afsluiten van kaderak-
koorden voor opleiding en tewerkstelling op Brussels niveau op kruissnelheid kwamen. Onze drie “sectorale facilitatoren” 
hebben goed werk geleverd en hebben nu zicht op een aantal concrete akkoorden die in 2018 opgestart kunnen worden ! 

Bijzondere aandacht verdient het Observatorium van de referentieprijzen voor overheidsopdrachten dat binnen de Raad 
werd opgericht, en ondersteuning biedt aan de Brusselse aanbestedende overheden bij overheidsopdrachten. Het Obser-
vatorium is vandaag een onmisbaar instrument in de strijd tegen de sociale dumping en oneerlijke concurrentie!

Dat de Raad geen besloten clubje is, bewijzen de colloquia en Debatten van de Raad die een breder publiek aanspreken. 
Het programma 2017 kon rekenen op een ruim, divers en geïnteresseerd publiek. Hou de site www.esr.brussels goed 
in het oog om zeker geen debat te moeten missen. Alleen de afwezigen hebben ongelijk.

Tenslotte nog een woord van dank aan Philippe Van Muylder die mij op 20 december 2017 de fakkel van het Raad-Voorzit-
terschap doorgaf, met als enig doel de continuïteit van de instelling te verzekeren en om de socio-economische belangen 
binnen dit schitterend Stadgewest te bewaken met aandacht voor objectiviteit, onafhankelijkheid en bereidheid tot het 
sluiten van compromissen in een geest van constructieve samenwerking. Hij verdient ons respect voor de afgelopen 30 
maanden voorzitterschap. Dank Philippe!

Jan De Brabanter
Voorzitter

http://esr.irisnet.be/esrbhg
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Eeerste 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), Jan De Brabanter (BECI), Anton Van Assche (Unizo), Emmanuel Deroubaix (BCSPO), 
Philippe Vandenabeele (ACLVB), Paul Palsterman (ACV).
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 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 
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 studies, advies en 
aanbevelingen. 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, Le-
den 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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1.1.2   Bijzondere opdrachten van 
de Raad

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

•  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 erkenning dienstencheque- 
ondernemingen adviezen over de aanvragen tot erken-
ning 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;

•  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 Rege-
ring 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;

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

•  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 Erkenningscommis-
sie 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 Re-
gering van 29  oktober 2015 werd gewijzigd, werd de 
Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques bij de 
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest ingesteld;

•  krachtens een beraadslaging van 12 november 2015 
werd bij de Economische en Sociale Raad voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest de functie van sectorale 
facilitator opgericht.

Bron: ESRBHG
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 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 Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest

Werkgeversorganisatie

•  Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI-VOB)

Het wordt door zeven leden vertegenwoordigd.

3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2  juli 2015 
houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale 
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Middenstandsorganisaties

•  Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI- 
KHNB)

•  Fédération des Professions Libérales et Intellectuelles du 
SDI (FPLI-SDI)

•  IZEO
•  Union des Classes Moyennes (UCM)
•  Federatie voor Vrije Beroepen (FVB) 
•  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 Ondernemingen 
(BCSPO)

Deze organisatie wordt door twee leden vertegenwoordigd.

2) 15 leden, voorgedragen door de representatieve 
werknemersorganisaties van het Brussels Hoofdste-
delijk 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 (RvB) 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 vormen om bijzondere problemen te bestuderen.

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 2017 
waren er binnen de Raad twee WG werkzaam:
•  de WG Sociale Zaken en Gezondheid; 
•  de WG Administratieve Vereenvoudiging.
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 1.3 Samenstelling van de Raad 

1.3.1 Leden van de Plenaire zitting 

Voorzitterschap: Jan DE BRABANTER (vanaf 20/12/2017), Philippe VAN MUYLDER (tot 20/12/2017)

Ondervoorzitterschap: Philippe VANDENABEELE (vanaf 20/12/2017), Jan DE BRABANTER (tot 20/12/2017)

In naam van de representatieve werkgeversorganisaties
Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Voor BECI - VOB
Jan DE BRABANTER Mathias CYS (in vervanging)

Floriane de KERCHOVE (in vervanging) Bouchra EL MKHOUST (in vervanging)

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  (NSZ) (in vervanging) Martine BECQUEVORT (IZEO)

Bernard JACQUEMIN (NUVIBB) Sandy BULANZA (UCM)

Michèle LAHAYE (UCM) (in vervanging) Ischa LAMBRECHTS (LVZ)

Anton VAN ASSCHE (UNIZO) Régine TRUIJEN (KHNB)

Marc VAN THOURNOUT (KHNB) Jos VANNESTE (UNIZO)

Pierre VANSCHENDEL (SDZ) Luc VANSTEENKISTE (FVB)

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Pierre DEVLEESHOUWER

Emmanuel DEROUBAIX Geert STEENDAM (in vervanging) 
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In naam van de representatieve werknemersorganisaties
Voor het ABVV
Christian BOUCHAT Jamel AZAOUM (vanaf 26/04/2017) 

Abel GONZALES RAMOS Eric BUYSSENS

Spero HOUMEY Samuel DROOLANS

Sandra LANGENUS (in vervanging) Yves DUPUIS

Fabienne SENOCQ Vroni LEMEIRE

Philippe VAN MUYLDER Mohamed OUSLIKH (tot 26/04/2017)

Maria VERMIGLIO

Voor het ACV
Rudi DECOSTER Ben BELLEKENS

Anne-Thérèse DESTREBECQ Benoît DASSY

Anne LEONARD Pierre DEMOL

Roméo MATSAS (in vervanging) Rachida KAAOISS

Paul PALSTERMAN Nathalie SNAKKERS

Sara STEIMES Ana RODRIGUEZ

Voor het ACLVB
Stijn PAULI Yaël HUYSE

Justine SCHOLIERS Isabelle JANSSENS

Philippe VANDENABEELE Eva SAHIN

1.3.2 Leden van de Raad van Bestuur 

Voorzitterschap: Jan DE BRABANTER (vanaf 20/12/2017), Philippe VAN MUYLDER (tot 20/12/2017)

Ondervoorzitterschap: Philippe VANDENABEELE (vanaf 20/12/2017), Jan DE BRABANTER (tot 20/12/2017)

Jan DE BRABANTER 

Emmanuel DEROUBAIX

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: Marc VAN THOURNOUT 

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Eric BOIGELOT (FPLI) (in vervanging) Martine BECQUEVORT (IZEO)

Catherine BOULANGER (NSZ) (in vervanging) Sandy BULANZA (UCM)

Perrine COLLIN (UCM) (in vervanging) Michel DEVRIESE (NUVIBB)

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

Bernard JACQUEMIN (NUVIBB) Laila NEJAR (KHNB)

Frank JUDO (FVB) Benoît ROUSSEAU (SDZ)

Julien MEGANCK (LVZ) Alex TALLON (IZEO)

Anton VAN ASSCHE (UNIZO) Régine TRUIJEN (KHNB)

Miguel VAN KEIRSBILCK (IZEO) (in vervanging) Jos VANNESTE (UNIZO)

Marc VAN THOURNOUT (KHNB) Luc VANSTEENKISTE (FVB)

Pierre VANSCHENDEL (SDZ) Victoria WHITELAW (UCM) (in vervanging)

Kristof WILLEKENS (UNIZO) (in vervanging)

1.3.4 Leden van het Bureau van de Kamer van de Middenstand

Voorzitterschap: Anton VAN ASSCHE 

Ondervoorzitterschap: Marc VAN THOURNOUT

Catherine BOULANGER (in vervanging) 

Bernard JACQUEMIN 

Anton VAN ASSCHE

Marc VAN THOURNOUT
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1.3.5 Leden van de Commissie Economie-Werkgelegenheid-
Fiscaliteit-Financiën 

Voorzitterschap: Jan DE BRABANTER (vanaf 20/12/2017), Philippe VAN MUYLDER (tot 20/12/2017)

Secretarissen: M. AMRANIJAI, A. GÉRARD , B. LÉONARD, J. MILLAN, S. POLET, M. VERLINDEN, 

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER Sihame AL BARAJRAJI  
Pierre-Alain FRANCK Bernard BROZE
Arnaud LE GRELLE Frans DE KEYSER 
Lise NAKHLE Vincent DELANNOY 
Laurent SCHILTZ Hugues KEMPENEERS 
Jean-Christophe VANDERHAEGEN René KONINGS   
Olivier WILLOCX Eric ROBERT  

Voor de Kamer van de Middenstand 
Ischa LAMBRECHTS Antoine BERTRAND 
Anton VAN ASSCHE Jean-François DONDELET
Pierre VAN SCHENDEL Julien MEGANCK
Marc VAN THOURNOUT David PISCICELLI 
 Christophe WAMBERSIE  
Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Bruno GERARD
Emmanuel DEROUBAIX  Maarten GERARD
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 het 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
Jan DE BRABANTER Hugues KEMPENEERS 
Laura REBREANU René KONINGS
Laurent SCHILTZ Carine LAMBERT 
Jean-Christophe VANDERHAEGEN Ruth LAMBRECHTS
Laurie VERHEYEN Dries VANNESTE
Olivier WILLOCX

Voor de Kamer van de Middenstand 
Ischa LAMBRECHTS Antoine BERTAND
Anton VAN ASSCHE Perrine COLLIN 
 Michel DEVRIESE
 Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
 Bruno GERARD  
 Maarten GERARD  
 Kelly TIMPERMAN  

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  
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1.3.7 Leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening-Mobiliteit 

Voorzitterschap: Ischa LAMBRECHTS 

Secretaris: S. POLET 

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER Hugues KEMPENEERS 
Pierre-Alain FRANCK René KONINGS
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 Bruno GERARD
 Kelly TIMPERMAN 

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
Yaël 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
 René KONINGS
Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND
 Julien MEGANCK 
 David PISCICELLI
 Christophe WAMBERSIE 

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE Bruno GERARD

Voor het ABVV
Jamel AZAOUM Samantha SMITH
Eric BUYSSENS      
Samuel DROOLANS     
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       
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1.3.9 Leden van Adviescommissie inzake Arbeidsbemiddeling 

Voorzitterschap: Jan DE BRABANTER

Secretaris:  J. VAN SCHEPDAEL, C. VERTHÉ

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER Eric GALAND
Arnaud LE GRELLE René KONINGS
Laurent SCHILTZ Herwig MUYLDERMANS
 Eric ROBERT        

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND
 Michel DEVRIESE
 Christophe WAMBERSIE  

Voor de BCSPO
Pierre DEVLEESHOUWER Bruno GERARD   

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



JA
A

RV
ER

SL
A

G
  2

01
7 

  |
   

Vo
or

st
el

lin
g 

va
n 

de
 R

aa
d

24

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 René KONINGS
Laurent SCHILTZ Dominique PLETINCKX

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
 Bruno GERARD
 Kelly TIMPERMAN

Voor het ABVV
Samuel DROOLANS  Paola PEEBLES
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 Administratieve Vereenvoudiging

Voorzitterschap: Charles PETIT

Secretaris: B. LÉONARD, S. POLET

Leden Deskundigen

Voor BECI-VOB
Jan DE BRABANTER  Hugues KEMPENEERS
Lise NAKHLE René KONINGS
Charles PETIT 
Laura REBREANU
Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Voor de Kamer van de Middenstand 
Anton VAN ASSCHE Antoine BERTRAND
Marc VAN THOURNOUT Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
 Bruno GERARD

Voor het ABVV
Samuel DROOLANS

Voor het ACV
Paul PALSTERMAN

Voor de ACLVB
Justine SCHOLIERS
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1.3.12 Leden van de WG Sociale Zaken en Gezondheid

Voorzitterschap: Paul PALSTERMAN

Secretaris: M. AMRANIJAI, B. LÉONARD

Leden Deskundigen 

Voor BECI-VOB
 René KONINGS

Voor de Kamer van de Middenstand 
Bernard JACQUEMIN  Antoine BERTRAND
Anton VAN ASSCHE  Marc GLORIEUX
 Christophe WAMBERSIE

Voor de BCSPO
Elisabeth DEGRYSE  Christian DEJAER 
Emmanuel DEROUBAIX Gabriel MAISSIN
 Jean-Claude PRAET  

Voor het ABVV
Eric BUYSSENS
Samuel DROOLANS
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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 1.4  Samenstelling van de instellingen waarvan de 

Raad het secretariaat waarneemt 

1.4.1 Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

Voorzitterschap: Rudi VERVOORT

Secretarissen:  J. MILLAN, M. VERLINDEN

Voor de Regering
Bianca DEBAETS
Céline FREMAULT
Didier GOSUIN
Cécile JODOGNE
Fadila LAANAN 
Pascal SMET
Guy VANHENGEL
Rudi VERVOORT

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en  de werkgevers van de social-profitsector
Jan DE BRABANTER (BECI - VOB)
Floriane de KERCHOVE (BECI - VOB) (in vervanging)
Emmanuel DEROUBAIX (BCSPO)
Michèle LAHAYE (KvM - UCM) (in vervanging)
Arnaud LE GRELLE (BECI - VOB)
Anton VAN ASSCHE (KvM - UNIZO)
Marc VAN THOURNOUT (KvM - KHNB)
Olivier WILLOCX (BECI - VOB)

Voor de representatieve organisaties van werknemers
Christian BOUCHAT (ABVV)
Rudi DE COSTER (ACV)
Anne LEONARD (ACV)
Paul PALSTERMAN (ACV)
Justine SCHOLIERS (ACLVB)
Fabienne SENOCQ (ABVV)
Philippe VAN MUYLDER (ABVV)
Philippe VANDENABEELE (ACLVB)

NB:  voor het uitgebreid BESOC is de samenstelling identiek, met de bijkomende aanwezigheid van de relevante Gemeen-
schapsministers (Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Vlaamse Gemeenschap, college van de COCOF) in functie van 
het behandelde thema.
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1.4.2 Overlegplatform van de Sociale Economie

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

Ondervoorzitterschap: Chantal JACQUEMART (Vertegenwoordiger van de Regering)

Secretarissen: S. POLET, M. VERLINDEN

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties die in de ESRBHG zetelen
Pierre DEVLEESHOUWER (BCSPO) Antoine BERTRAND (UCM)
Julien MEGANCK (LVZ) Jan DE BRABANTER (BECI-VOB)
Laurie VERHEYEN (BECI-VOB) Maarten GERARD (BCSPO)

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties die in de ESRBHG zetelen
Thaddée 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
Marja ALAERTS (SOCIARE) Nora DE HERDT (FEBIO-SOCIARE)
Stéphane BOULANGER (FEBECOOP) Cécile PATRIS (RESSOURCES)
Tatiana VIAL-GRÖSSER (FEBISP) Jessica SANTINI (FIAS)   

Vertegenwoordigers van Actiris
Tom SMEETS Aurélie CAMENEN

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
(GOB)
Daphné ESTORET Emy WARNIS

Genodigden
Hamed BEN ABDELHADI
Jean-Luc BIENFET
Élodie COLSON
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1.4.3 Overlegplatform voor de Werkgelegenheid

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

Ondervoorzitterschap: Christel VERHASSELT (Vertegenwoordiger van een andere lid van de Regering)

Secretarissen: J. VAN SCHEPDAEL, M. VERLINDEN

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van Actiris
Gregor CHAPELLE Nathalie DESCHEEMAEKER (in vervanging)
Caroline MANCEL Dries VANGENECHTEN (in vervanging)

Vertegenwoordigers van het Bestuur Economie Werkgelegenheid van de GOB
Olivier MEERT Stefaan DE ROUCK
Annick STEENS Geneviève MEUNIER
      
Vertegenwoordigers van de privé-tewerkstellingsagentschappen
Arnaud LE GRELLE Ann CATTELAIN 
Andreas VEROUGSTRAETE Eric GALAND

Vertegenwoordigers van de andere tewerkstellingsoperatoren die met Actiris een overeenkomst hebben gesloten
Luc PILOY Michèle HUBIN 
Tatiana VIAL GRÖSSER Patrick STELANDRE 

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de middenstand
Jan DE BRABANTER Catherine BOULANGER (in vervanging)
Pierre DEVLEESHOUWER Floriane de KERCHOVE (in vervanging)
David PISCICELLI Michel DEVRIESE 
Laurent SCHILTZ Bouchra EL MKHOUST (in vervanging)
Anton VAN ASSCHE Maarten GERARD
Pierre VAN SCHENDEL Julien MEGANCK
Olivier WILLOCX Jean-Christophe VANDERHAEGEN

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Eric BUYSSENS Eva JIMENEZ 
Samuel DROOLANS Rachida KAAOISS 
Lazaros GOULIOS Vroni LEMEIRE 
Paul PALSTERMAN Ana RODRIGUEZ 
Justine SCHOLIERS Samantha SMITH
Sara STEIMES Philippe VAN MUYLDER
Maria VERMIGLIO Philippe VANDENABEELE
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1.4.4 Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques

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

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

Secretarissen: J. MILLAN, J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties
Elisabeth DEGRYSE Delphine BIBAUW (tot 05/12/2017)
Éric GALAND (tot 05/12/2017) Charlotte DEKEYSER (tot 15/05/2017)
Florence GILBERT DE CAUWER (vanaf 05/12/2017)  Pierre DEVLEESHOUWER 
Maarten GERARD Éric GALAND (vanaf 05/12/2017)
Geoffrey GYSELS (tot 09/01/2018) Florence GILBERT DE CAUWER 
Arnaud LE GRELLE (tot 05/12/2017)
David PISCICELLI (vanaf 09/01/2018)  David PISCICELLI (tot 09/01/2018) 
Anton VAN ASSCHE Hanne POLLET (vanaf du 05/12/2017)
 Jean-Sébastien STERCK (vanaf 09/01/2018)
 Tatiana VIAL-GRÖSSER 
 Mona WYVERKENS (vanaf 15/05/2017)

Vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties
Elsy BEDDEGENOODTS Grace PAPA 
Emeline DOYEN Nilufer POLAT 
Samuel DROOLANS Martine OUDERITS 
Xavier MULS Nancy TAS
Justine SCHOLIERS René VANCAUWENBERGE 
Sara STEIMES Philippe VANDENABEELE

Vertegenwoordigers van het Bestuur
Pauline ES (tot 03/11/2017) Patricia LECOMTE (tot 03/11/2017) 
Claudio SOLIMA (vanaf 03/11/2017) Eric MAES (tot 03/11/2017)

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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1.4.5 Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof

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

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

Secretarissen: E. AMRANIJAI, J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties
Jan DE BRABANTER Frans DE KEYSER 
Maarten GERARD Charlotte DEKEERSMAEKER (tot 30/06/2017)
Michèle HUBIN Charlotte DEKEYSER (tot 30/06/2017)
David PISCICELLI  Karlien DESUTTER
Laurent SCHILTZ  Bouchra EL MKHOUST (in vervanging)
 Nastasja ENGELS (vanaf 30/06/2017)
Anton VAN ASSCHE Pierre GEORIS
Leen VAN DEN BRANDE  Pierre VAN SCHENDEL 
 Mona WYVERKENS (vanaf 30/06/2017)

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Mustapha AZZIZI Laurence BLESIN 
Baudouin FERRANT Eric BUYSSENS
Abel GONZALES RAMOS Virgine DELVAUX 
Yaël HUYSE Justine SCHOLIERS 
Jean-Benoît MAISIN (tot 30/06/2017)  Samantha SMITH
Fabienne SENOCQ Ilse TIMPERMAN
Sara STEIMES (vanaf 30/06/2017) Maria VERMIGLIO
Piet VAN DEN BERGH

Vertegenwoordigers van de Gemeenschapsministers bevoegd voor onderwijs en voortgezette opleiding
Didier DIRIX Jean-François BROUILLARD
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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1.4.6  Adviescommissie erkenning dienstencheques-
ondernemingen

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

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

Secretarissen: J. MILLAN, J. VAN SCHEPDAEL

Effectieve leden Plaatsvervangende leden

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties
Pierre DE VLEESHOUWER Maarten GERARD
Arnaud LE GRELLE Florence GILBERT DE CAUWER
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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1.4.7  De Strategische commissie voor begeleiding en advies aan 
ondernemingen

Medevoorzitterschap: Philippe VAN MUYLDER en Olivier WILLOCX

Secretaris: E. AMRANIJAI

Vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties
Antoine BERTRAND         
Joëlle EVENEPOEL
Bruno GERARD 
Laurent SCHILTZ                
Jos VANNESTE
Olivier WILLOCX             

Vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties
Christian BOUCHAT 
Benoît DASSY 
Yaël HUYSE
Justine SCHOLIERS 
Kristel VANDAMME          
Philippe VAN MUYLDER  

Waarnemers
Valentin GRAAS 
Julien JOST 
Isabelle LAVERGE 
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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 •  Joris VAN SCHEPDAEL (tot 15/09/2017)
•  Béatrice LÉONARD •  Marc VERLINDEN
•  Julie MILLAN •  Charlie VERTHÉ
•  Stéphanie POLET

Aanspreekpunt Strategie 2025:
•  Alexis GÉRARD 

Dienst sectorale facilitatie:
•  Daan CAPIAU •  Rudy VAN TIELEN (vanaf 1/08/2017)
•  Marie MARLIÈRE (vanaf 1/05/2017) 

Attaché’s Observatorium van de referentieprijzen:
•  Lénaïg LE BERRE  •  Jean-Jacques ROOSSENS (vanaf 1/06/2017)
•  Mathieu MICHEL (vanaf 16/01/2017)  •  Laura VELASCO PALACIO (vanaf 16/01/2017)
•  Paul LAURENT (vanaf 1/02/2017)

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
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Tweede deel
Activiteiten van de Raad

Bron: ESRBHG
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 2.1  Bevoegdheid van advies, studies en 

aanbevelingen

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 Raadsleden naar 
een unaniem advies. Soms gebeurt het echter dat de stand-
punten uiteenlopen. De verschillende standpunten worden dan 
in het advies vermeld in de vorm van verslagen die melding 
maken van de verschillende standpunten 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 minder dan 
vijf werkdagen. Indien het advies niet binnen voormelde termij-
nen wordt bekendgemaakt, dan wordt er aan voorbijgegaan.

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

In 2017 heeft de Raad 91 adviezen, waaronder 7 initiatie-
fadviezen en 7 bijdragen geformuleerd.

2.1.2  Adviezen en 
aanbevelingen

Op de volgende bladzijden zijn de adviezen terug te vinden 
die de Raad tijdens het jaar 2017 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

DIVERSITEIT/GELIJKHEID VAN KANSEN

A-2017-022-ESR
Initiatiefadvies betreffende de uitwerking 
van een kaderordonnantie betreffende non-
discriminatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Verschillende Europese “anti-discriminatie” richtlijnen omvatten 
de volledige materie, en elke deelstaat is verantwoordelijk voor 
de omzetting van deze richtlijnen en voor het nemen van bijko-
mende maatregelen indien deze dit wenst.  

Er bestaan criteria die zogenaamd door de anti-discriminatie-
wetgeving (federale wetten, decreten en ordonnanties) worden 
“beschermd”. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse discrimi-
natie, die op één van deze criteria is gebaseerd, is strafbaar: 
leeftijd, zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, nationale of 
etnische afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, 
seksuele geaardheid, fortuin, burgerlijke stand, politieke over-
tuiging, syndicale overtuiging, huidige of toekomstige gezond-
heidstoestand, fysieke of genetische eigenschappen, geboor-
te, sociale afkomst, geslacht en taal. 

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, is bevoegd voor 
17 beschermde criteria, en het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen is bevoegd voor discriminatie op basis 
van het geslacht. Wat de aan het taalcriterium gelinkte discri-
minaties betreft, bestaat er momenteel geen enkele openbare 
instelling die deze specifieke bevoegdheid kreeg toevertrouwd. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de anti-discrimina-
tiewetgeving een geheel van ordonnanties die elk tot een be-
voegdheidsgebied zijn beperkt. Er bestaat dus geen anti-discri-
minatiewetgeving die van toepassing is op alle bevoegdheden 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad heeft daarom de opstelling van een kaderordonnantie 
inzake discriminatiebestrijding gevraagd om het geheel van de 
gewestelijke materies te omvatten, de bestaande wetgevingen 
te harmoniseren en om alle beschermde criteria te dekken.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.esr.brussels
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-022-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-022-esr/view
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ECONOMIE

A-2017-002-ESR
Initiatiefadvies betreffende de vluchten boven 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Teneinde economie, werkgelegenheid en levenskwaliteit met 
elkaar te verzoenen, heeft de Economische en Sociale Raad 
oplossingen aangereikt in het netelig dossier van de vluchten 
boven Brussel.

De economische impact van Brussels Airport voor het Brus-
sels Gewest, en België in zijn geheel, is onbetwistbaar. Met 
3.000 Brusselse werknemers in situ is Brussels Airport het 
grootste private tewerkstellingsbekken voor Brusselaars buiten 
het Gewest.  Gelet op deze vaststellingen wilde de Raad zijn 
bijdrage leveren tot een oplossing voor de problematiek die 
door sommigen op gang werd gebracht na de beslissing van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een einde te stellen 
aan de tolerantie die tot dan toe had bestaan inzake controle 
van de naleving van het besluit “geluidshinder”. 

In dit dossier met tal van betrokkenen en uiteenlopende be-
langen heeft de Raad de voorkeur willen geven aan overleg 
en willen vermijden om één enkele verantwoordelijke aan te 
duiden voor deze situatie die na 20 jaar van “omwentelingen” 
niet langer zonder antwoord kan blijven.

Na verschillende hoorzittingen (een bestuurder van de Brus-
sels Airport Company, de Minister Céline Fremault belast met 
Leefmilieu) en de context van de situatie te hebben geschetst, 
heeft de Raad in dit initiatiefadvies zeven maatregelen voorge-
steld die als oplossingen zouden kunnen worden overwogen 
door de Werkgroep die met het dossier belast is:   
•  uitbreiding van de nachtprocedures tot 7 uur ’s morgens; 
•  ondersteuning van het masterplan van Brussels Airport, in 

de mate waarin dit plan de uitbreiding van piste 25L in het 
oosten voorziet teneinde vluchten boven de dichtstbevolkte 
zones te vermijden zonder de capaciteit van het verkeer op 
de luchthaven in het gedrang te brengen; 

•  versterking ‘s nachts van het vliegverbod voor de meest luid-
ruchtige vliegtuigen, op grond van duidelijke criteria waar-
over overleg is gepleegd; 

•  heractivering, zoveel mogelijk, van de vliegroute boven de 
Ring; 

•  invoering van software die luchtcontroleurs in de mogelijk-
heid stelt om de bepaling van de pistes om op te stijgen en 
te landen te objectiveren; 

•  oprichting van een autonoom interfederaal Instituut voor de 
controle van de procedures en de hinder (tevens belast met 
een rol inzake preventie / beheer van conflicten); 

•  verbetering van de rechtszekerheid van de vliegprocedures 
op basis van de volgende beginselen: mits naleving van de 
zes voornoemde acties kan een luchtvaartmaatschappij niet 
worden bestraft voor de overschrijding van een geluidsnorm 
boven een gewestelijk grondgebied indien blijkt dat zij voor 
de kwestieuze vlucht het geheel van de  instructies van de 
luchtcontroleurs heeft opgevolgd; en bij regelmatige over-
schrijdingen wordt bemiddeling door het interfederaal con-
trole-instituut voorzien.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-020-ESR
Initiatiefadvies betreffende administratieve 
vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging is een thema dat steeds te-
rugkeert in de adviezen die de Economische en Sociale Raad 
zowel op het vlak van stedenbouwkunde, leefmilieu, economie, 
fiscaliteit, … formuleert. De Raad ziet erop toe om een vereen-
voudiging van de formulieren, het gebruik van elektronische 
procedures, het hergebruik van gegevens, … te vragen. 

Gelijklopend dringt hij er steeds op aan dat deze administra-
tieve vereenvoudiging niet met een deregulering mag worden 
verward. 

De Raad is van plan om zijn samenwerking met Easybrussels, 
het Brussels Agentschap voor administratieve vereenvoudiging, 
aan te grijpen om zich nog meer over kwesties met betrekking 
tot administratieve vereenvoudiging te buigen, om zo de formali-
teiten van ondernemingen en burgers te vereenvoudigen.  

Aldus hebben de Raad en Easybrussels op 9 juni 2016 een sa-
menwerkingsakkoord ondertekend. Dit strekt ertoe de dialoog 
over kwesties met betrekking tot administratieve vereenvoudi-
ging tussen de gewestelijke en plaatselijke besturen enerzijds, 

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-002-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-002-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-020-esr/view
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en de ondernemingen anderzijds te versterken. De partijen 
verbinden zich in het kader en de naleving van hun bevoegd-
heden ertoe om: 
•  samen te overleggen over de verwachtingen van de onder-

nemingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het 
vlak van administratieve vereenvoudiging; 

•  een samenwerking tot stand te brengen; 
•  gemeenschappelijke projecten vast te stellen. 

In het kader van hun werkzaamheden hebben de leden van de 
Raad vertegenwoordigers van Impulse ontmoet die de lijst van 
de noden van de ondernemers 2016 zijn komen uiteenzetten, 
evenals een vertegenwoordiger van de FOD P&O betreffende 
e-procurement. 

Op basis van deze uitwisselingen heeft de Raad met name 
een initiatiefadvies inzake administratieve vereenvoudiging 
willen nemen. In dit advies stelt de Raad in eerste instantie 
enkele prioriteiten inzake stedenbouwkunde, leefmilieu, fisca-
liteit, overheidsopdrachten en overheidssteun vast, waarvoor 
hij meer administratieve vereenvoudiging wenst. Voor elk van 
zijn aanbevelingen somt hij de actoren op, waarvoor er volgens 
hem bij de concretisering ervan een rol moet zijn weggelegd. 
In tweede instantie plaatst de Raad de instrumenten op de 
voorgrond, die de administratieve vereenvoudiging zouden 
kunnen ondersteunen. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

GEZONDHEIDSZORG

A-2017-011-ESR
Initiatiefadvies betreffende de problematiek 
van de gewest- en grensoverschrijdende 
aspecten van de gezondheidszorg in het 
kader van de Zesde Staatshervorming 

Verschillende voorzieningen op het vlak van gezondheidszorg 
en bijstand aan personen werden ingevolge de Zesde Staats-
hervorming overgeheveld. Het doel van dit advies bestaat erin 
om de aandacht van de Regering erop te vestigen dat er drin-
gend moet worden overgegaan tot een volledige diagnose van 
de uitdagingen, die de grens- en gewestoverschrijdende stro-
men als gevolg van de regionalisatie van deze bevoegdheid 
met zich kunnen meebrengen.

De Raad heeft eraan herinnerd dat deze overheveling van be-
voegdheden vanaf december 2018 effectief zal plaatsvinden 

en dat het dus tijd is om de werkzaamheden aan te vatten, om 
zo operationele oplossingen te vinden opdat de overheveling 
geen teruggang van de rechten van de patiënten met zich zou 
meenbrengen. 

Dit advies heeft in eerste instantie gewezen op het belang van 
de sector van de gezondheidszorg in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen, 
en heeft in tweede instantie gewezen op de noodzaak om een 
ruime beraadslaging over de impact van de mobiliteit op het 
begrotingsvlak aan te vatten. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

TEWERKSTELLING 

A-2017-032-ESR
Initiatiefadvies betreffende de erkenning van 
de “missions locales “ en de lokale werkwinkels

De “missions locales” werden eind jaren ’80 en begin jaren 
’90 op initiatief van lokale actoren opgericht. Het zijn vereni-
gingen zonder winstoogmerk (VZW) die actief zijn op het vlak 
van sociaalprofessionele inschakeling (SPI). Zij bieden onthaal, 
advies en informatie inzake beroepsoriëntering, werkgelegen-
heid en opleiding. De “missions locales” lichten werkzoeken-
den meer bepaald in en werken met hen een beroepsproject 
uit. In sommige gevallen helpen zij bij de opstelling van een CV, 
verwijzen door naar opleidingsactiviteiten, bereiden het onder-
houdsgesprek voor en begeleiden na aanwerving. Zij vervullen 
tevens een animatie- en informatieve rol binnen een geografi-
sche perimeter, en bevorderen tewerkstellingsacties. 

De eerste “mission locale” werd opgericht te Sint-Gillis in 
1988. Dit initiatief zou vervolgens in acht andere gemeenten 
in de kern van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest navolging 
krijgen: Anderlecht en Vorst (1989), Sint-Joost en Schaarbeek 
(1990), Etterbeek, Brussel-Stad en Elsene (1991), en Molen-
beek (1994). De verschillende projecten van SPI voor Neder-
landstalige Brusselaars zullen worden gecoördineerd door 
het  Overleg Opleiding en Tewerkstellingsprojecten Brussel 
(OOTB), opgericht in 1991. 

Deze “missions locales” en lokale werkwinkels hebben zich 
ontwikkeld in functie van de noden waaraan zij moesten vol-
doen, ook al deelden zij als basisdoelstelling de sociaalprofes-
sionele inschakeling van de Brusselaars, en van de zwaksten 
in het bijzonder. 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-020-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-011-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-011-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-032-esr/view
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De wetgeving betreffende de “missions locales” en de lokale 
werkwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat: 
•  de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de on-

dersteuning van de “missions locales pour l’emploi” en de 
lokale werkwinkels; 

•  het besluit van 8 maart 2012 houdende uitvoering van de 
ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de onder-
steuning van de “missions locales pour l’emploi” en de lo-
kale werkwinkels.

Om te worden erkend onder de benaming van “mission locale“ 
of lokale werkwinkel, moet een vereniging zonder winstoogmerk 
een reeks voorwaarden nakomen die in artikel 7, §1 van de or-
donnantie van 27 november 2008 zijn opgesomd. Een van deze 
voorwaarden legt een bijzondere samenstelling van de Raad van 
Bestuur van elke “mission locale” op, waarin meer bepaald één 
lid uit de representatieve werknemersorganisaties en één lid uit 
de representatieve werkgeversorganisaties zijn vervat. Welnu, 
de “missions locales” ondervinden in verschillende mate moei-
lijkheden om de voorschriften van dit artikel na te leven.

In zijn advies vraagt de Raad bijgevolg om de operationele ver-
bintenis van Doelstelling 4 van Pijler 2 van de Strategie 2025 
te implementeren betreffende de oprichting van één interpro-
fessioneel overlegorgaan, ter vervanging van alle andere lokale 
instanties waarin de sociale gesprekspartners zetelen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gewestelijke 
aspecten van het kunstenaarsstatuut 

De Zesde Staatshervorming hevelt een aantal bevoegdheden 
over, die een doorslaggevende uitwerking op het tewerkstel-
lingsbeleid op het gewestelijk niveau hebben. Eén van de tal-
rijke geregionaliseerde voorzieningen is de “vermindering voor 
de tewerkstelling van kunstenaars”. 

Deze voorziening werd oorspronkelijk gecreëerd om de inzetbaar-
heid van kunstenaars een nieuwe dynamiek te geven en om de 
aantrekkingskracht van de artistieke sector te verbeteren aan de 
hand van een werkgeversbijdragenvermindering voor de tewerk-
stelling van kunstenaars onder bezoldigd of gelijkgesteld statuut.

Dit initiatiefadvies heeft het belang van de culturele sector, die 
als strategisch voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in ter-
men van tewerkstelling en zichtbaarheid op het internationaal 
toneel wordt beschouwd, op de voorgrond geplaatst en heeft 

aanbevelingen geformuleerd die van de “vermindering voor de 
tewerkstelling van kunstenaars” een hefboom kunnen maken 
die de geografische ligging van de hoofdstad versterken.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-035-ESR 
Initiatiefadvies betreffende het betaald 
educatief verlof

Bij aanvang van de werkzaamheden, in maart 2016, nam 
de Erkenningscommissie Betaald Educatief Verlof een aantal 
overgangsbeslissingen ter uitvoering van haar nieuwe be-
voegdheid van de erkenning van opleidingen inzake betaald 
educatief verlof. 

Zo besliste de Commissie om, wegens de opgelopen vertra-
ging bij de start van de werkzaamheden, de erkenning voor 
een aantal reeds aangevangen opleidingen retroactief toe te 
kennen. Voor de reeds voorheen door de Federale Erkennings-
commissie toegestane erkenningen van onbepaalde duur, be-
sliste ze om de geldigheid ervan te respecteren, voor zover 
het opleidingsorganisme jaarlijks een evaluatieverslag van de 
opleiding overhandigt. Ten slotte wenste de Commissie ook in 
deze aanvangsfase - en in afwachting van een bespreking ten 
gronde - gebruik te blijven maken van de door de Federale 
Erkenningscommissie vastgelegde lijst met erkenningscriteria. 

Op basis van de opgedane ervaring vond de Commissie in fe-
bruari 2017 de tijd rijp voor een bespreking van het systeem 
op het betaald educatief verlof in zijn geheel en de lijst met 
erkenningscriteria in het bijzonder. 

Omdat de werkzaamheden van de Commissie passen binnen 
het ruimer kader van het betaald educatief verlof als onderdeel 
van het werkgelegenheidsbeleid, werd het advies ingewonnen 
van de Raad over de oriëntaties die hij aan het betaald educa-
tief verlof wenst te geven. Deze oriëntaties moesten ingaan op 
de lijst met erkenningscriteria die de Commissie kan gebrui-
ken bij de behandeling van de aanvraagdossiers. 

De Raad heeft zich uitgebreid over de vraag van de Commissie 
gebogen en verstrekte een initiatiefadvies aan de Minister van 
Tewerkstelling over het betaald educatief verlof, alsmede in 
het bijzonder enkele beschouwingen louter ter attentie van de 
Commissie betreffende de lijst met erkenningscriteria. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-032-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-034-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-034-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-035-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-035-esr/view
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2.1.2.2 Bijdragen
De bijdrage is het resultaat van de eerste overlegfase tussen 
de Regering en de sociale partners in het kader van de ge-
deelde prioriteiten van S2025. Net zoals een advies van de 
Raad bevat deze bijdrage, in de vorm van beschouwingen, de 
bijdragen 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 zeven bijdragen geleverd.

A-2017-012-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van 
ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden 
van discriminatie op het vlak van tewerkstelling 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van de gedeelde prioriteiten van de Strategie 
2025 gaat de Minister van Economie en Tewerkstelling sa-
men met de sociale partners op zoek naar een akkoord over 
een voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend be-
strijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Dit voorontwerp van ordonnantie stelt in hoofdzaak twee soor-
ten discriminatietesten in, die bedoeld zijn om feiten aan het 
licht te brengen aan de hand waarvan men kan vermoeden dat 
er een discriminatie bestaat: 
•  de praktijktest die hoofdzakelijk discriminaties op het vlak 

van aanwerving wil bestrijden. Deze bestaat uit het versturen 
door inspecteurs van de gewestelijke werkgelegenheidsin-
spectie van twee gelijkaardige CV’s, die enkel verschillen op 
één criterium dat het “geteste” discriminerende criterium is; 

•  de mystery call dat zich ervan wil vergewissen dat een werk-
gever geen discriminerende vragen vanwege een mogelijke 
klant aanvaardt. Dit instrument zal in de eerste plaats worden 
gehanteerd ten aanzien van de dienstenchequebedrijven en 
tewerkstellingsagentschappen die onder de bevoegdheid 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen. 

Beide tests zullen enkel mogen worden gebruikt na klachten 
of omwille van sterke vermoedens van discriminerende prak-
tijken.

De volledige bijdrage kan op onze website worden ge-
raadpleegd.

A-2017-026-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp 
van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de activeringsmaatregelen van de 
werkzoekenden

Dit voorontwerp van besluit zet de hoofdlijnen uit van een 
Brusselse Activa-voorziening die de noden en verwachtingen 
van de bij Actiris ingeschreven niet-werkende werkzoekenden 
doeltreffend kan beantwoorden, waardoor tot een versterking 
van een coherent tewerkstellingsbeleid op de schaal van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bijgedragen. 

De wijzigingen die aan de Activa-voorziening werden aan-
gebracht, strekken ertoe om de toegangsvoorwaarden voor 
de Brusselse niet-werkende werkzoekenden te versoepelen, 
waardoor hun overgang naar duurzame en kwaliteitsvolle ba-
nen wordt vereenvoudigd. 

De drie luiken van de Activa-voorziening - “generieke” Activa, 
Activa verminderde arbeidsgeschiktheid en opleidingsincenti-
ve - worden aldus opnieuw uitgedacht, rekening houdend met 
de werkelijkheden en eigenheden van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

De  volledige  bijdrage  kan  op  onze website worden 
geraadpleegd.

A-2017-088-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp 
van ordonnantie houdende verschillende 
procedurewijzigingen inzake tewerkstelling 
en economie

De Minister van Economie en Tewerkstelling heeft de sociale 
partners een voorontwerp van ordonnantie houdende verschil-
lende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie 
voorgelegd.

Het betreft verschillende wijzigingen die voortkomen uit ope-
rationele problemen, nieuwe Europese regels of de uitvoering 
van de Zesde Staatshervorming. Deze hebben betrekking op 
de volgende wetgevingen:

•  herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalin-
gen 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
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De indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvragen wordt 
verkort tot één jaar voor opleidingen gevolgd vanaf het school-
jaar 2017-2018 om het financiële en budgettaire beheer van 
de bevoegdheid van het betaald educatief verlof te vergemak-
kelijken, evenals de desbetreffende financiële planning ervan.

•  wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers 

Het overleg in het kader van de wettelijke wijzigingen inzake de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt onderge-
bracht en gerationaliseerd. De Adviesraad voor de tewerkstel-
ling van buitenlandse werknemers wordt vervangen door de 
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

•  gerechtelijk wetboek 

In de artikelen 4 en 6 worden de Rechtbank van eerste aanleg 
en de Arbeidsrechtbank aangeduid om respectievelijk kennis 
te nemen van de geschillen met betrekking tot opgelegde ad-
ministratieve geldboetes in economische aangelegenheden en 
deze met betrekking tot opgelegde administratieve geldboetes 
in werkgelegenheidsaangelegenheden.

Artikel 5 maakt de Arbeidsrechtbanken bevoegd voor de or-
donnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen 
discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van te-
werkstelling.

•  ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op 
de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de be-
voegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren, 
en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk 
in geval van inbreuk op deze reglementeringen 

Artikel 7 voert een machtiging in voor het aanduiden van de 
bevoegde diensten voor het uitoefenen van het toezicht op de 
toepassing van de verordening (EU) 2016/589 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 13 april 2016 betreffende 
een Europees netwerk, de toegang van werknemers tot mobi-
liteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten, 
en tot wijziging van de verordeningen (EU) nr. 492/2011 en 
(EU) nr. 1296/2013. Aangezien deze verordening rechtstreeks 
van toepassing is, moeten enkel het toezicht en de controle 
van deze regelgeving nog in de Brusselse rechtsorde worden 
voorzien.

•  ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde re-
gels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij 
de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie 

Artikel 8 bouwt vanuit juridisch oogpunt de mogelijkheid uit 
voor het Bestuur om te communiceren over de genomen be-
slissingen inzake administratieve geldboetes, alsook over de 
gerechtelijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn ge-
gaan aan verschillende instanties die betrokken kunnen zijn, 
zoals het arbeidsauditoraat, het parket, de FOD Werkgelegen-
heid, de andere gewestelijke inspectiediensten, …

•  ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor 
werkzoekenden 

Artikel 9 beoogt de schrapping van de woorden “het leefloon 
[…] als bedoeld in […] de wet van 26 mei 2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” in pa-
ragraaf 1 van artikel 11 van de ordonnantie op de stages.

De volledige bijdrage kan op onze website worden ge-
raadpleegd.

De Raad heeft vier bijkomende bijdragen uitgebracht die niet 
op zijn internetsite kunnen worden geraadpleegd. Deze heb-
ben namelijk betrekking op: 
•  een voorstel (PowerPoint) wat betreft de overgang tussen 

de oude en nieuwe versie van de voorziening voor oudere 
werknemers (herziening van de doelgroepvoorzieningen - 6 
februari 2017);

•  een beleidsnota wat betreft de Polen Opleiding-Werkgele-
genheid ( 3 juli 2017);

•  een nota betreffende de invoering van een label voor on-
dernemingen die opleidingen verstrekken (2 oktober 2017);

•  een voorontwerp van besluit tot invoering van een premie 
voor zelfstandigen (13 oktober 2017).

2.1.2.3 Adviezen na 
aanhangigmaking bij de Raad

DIVERSITEIT/GELIJKHEID VAN KANSEN 

A-2017-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake het 
doeltreffend bestrijden van discriminatie op 
het vlak van tewerkstelling in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van ordonnantie streeft de uitvoering na van 
maatregel 8 “Het sanctioneren van ondernemingen die discri-

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-010-ces/view
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mineren bij aanwerving”, voorzien in de nieuwe bijkomende 
maatregelen inzake diversiteit en discriminatiebestrijding bij 
aanwerving (Tienmaatregelenplan).  

Dit voorontwerp voert twee soorten van discriminatietests in, 
tegen voorwaarden, die op feiten moeten wijzen die het be-
staan van een vorm van discriminatie laten vermoeden: 
•  de praktijktest: de verzending door de inspecteur van de 

gewestelijke werkgelegenheidsinspectie van twee gelijkaar-
dige CV’s die enkel verschillen op één criterium dat mogelijk 
discriminerend is (leeftijd, woonplaats, afkomst, handicap, 
…); 

•  de mystery call: het contacteren van werkgevers om te zien 
of zij ingaan op discriminerende verzoeken van mogelijke 
klanten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

ECONOMIE

A-2017-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 22 april 2010 houdende 
het statuut van de reisagentschappen en 
voorontwerp van besluit tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 27 september 2012 houdende 
het statuut van de reisagentschappen

Wat betreft de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van de beroepskwalificaties, organiseren de 
ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de 
reisagentschappen en het besluit van 27 september 2012 
houdende het statuut van de reisagentschappen het vergun-
nings- en controlestelsel voor de reisagentschappen op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Een nieuwe Europese richtlijn 2013/55/EU heeft op dit vlak 
bepaalde vereisten voor de erkenning van de beroepskwali-
ficaties voor de uitoefening van een gereglementeerd beroep 
versoepeld. Hierbij dient opgemerkt dat een verticale omzet-
ting in het kader van het vergunningsstelsel voor de activiteit 
van reisagent de rechtstreekse discriminatie tussen personen 
die hun opleiding in België hebben gevolgd en onderdanen van 
andere Lidstaten zou versterken. 

Het is omwille van deze reden dat dit voorontwerp van ordon-
nantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 hou-
dende het statuut van de reisagentschappen en het vooront-
werp van besluit tot wijziging van het besluit van 27 september 
2012 houdende het statuut van de reisagentschappen komaf 
maken met elke eis inzake beroepskwalificatie in de voorwaar-
den om de activiteit van reisagentschap uit te oefenen. Het 
beginsel van een voorafgaandelijk vergunningsstelsel voor de 
activiteit van reisagentschap en de andere voorwaarden inzake 
toegang tot het beroep blijven evenwel behouden.   

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-021-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende 
uitvoering van de ordonnantie van 21 
november 2013 betreffende de erkenning van 
vennootschappen als activiteitencoöperatie 
met het oog op de toekenning van toelagen

Dit voorontwerp van besluit maakt de ordonnantie uitvoerbaar 
die de erkenning en de financiering van de activiteitencoöpe-
raties omkadert. Het verleent de activiteitencoöperaties bijge-
volg een echte erkenning. 

Het verduidelijkt meer bepaald het begeleidingsproces van 
de projectontwikkelaar (uitvoerbaarheidsvoorwaarden van het 
economisch project), definieert het begrip gunstige overgang, 
bepaalt de variabele bedragen van de toelage, het minimum 
aantal begeleide projectontwikkelaars en de evaluatie- en con-
trolemodaliteiten

De ingestelde regelgeving zal eveneens toelaten om de finan-
ciering van de activiteitencoöperaties te omkaderen. Deze zou-
den voortaan via een specifieke basisallocatie van de gewes-
telijke begroting, en niet meer via facultatieve toelagen worden 
gefinancierd. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-010-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-013-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-013-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-021-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-021-ces/view
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A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het 
Nationaal Hervormingsprogramma van België 
2017

Net zoals de andere Lidstaten en teneinde de verschillende 
economische beleidsvoeringen te coördineren, heeft België 
zijn Nationaal Hervormingsprogramma uitgewerkt. Dit Pro-
gramma tracht de ambitieuze doelstellingen te behalen die de 
Strategie “Europe 2020” heeft vastgesteld, door concrete ant-
woorden te geven op de aanbevelingen die de Europese Raad 
heeft geformuleerd.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is heel nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van een economisch beleid dat coherent is 
met de federale maatregelen, dat aangepast is aan de gewes-
telijke realiteiten en dat kwaliteitsvolle banen ten behoeve van 
de Brusselaars creëert. Het Gewest heeft in een vorm van een 
bijdrage zijn steentje hiertoe bijgedragen.

De geformuleerde opmerkingen gaan in op alle thema’s die 
de Brusselse economie structureren, gaande van opleiding en 
tewerkstelling, tot fiscaliteit, mobiliteit, leefmilieu en armoede-
bestrijding.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-029-ESR
Oriëntatienota over de hervorming inzake de 
steun aan de ondernemingen ter bevordering 
van de economische expansie

De doelstellingen die de hervorming van de ordonnantie be-
treffende steun aan de ondernemingen ter bevordering van de 
economische expansie nastreeft, werden in verschillende do-
cumenten aangekondigd, zoals de Gewestelijke beleidsverkla-
ring 2014-2019, de Strategie 2025, het Gewestelijk Program-
ma voor Circulaire Economie (GPCE) en de Small Business Act 
(SBA).

Vijf algemene en transversale beginselen begeleiden deze her-
vorming :
•  het leven van de ondernemingen vereenvoudigen, in het bij-

zonder van de ZKO’s en KMO’s in samenhang met de SBA, 
door de EXPA-voorziening (economische expansie) duidelij-
ker en toegankelijker te maken;

•  de steunmaatregelen opnieuw toespitsen op de noden van 
de KMO’s en ZKO’s tijdens hun levenscyclus en deze ver-
sterken;

•  de voorziening bijwerken opdat deze ten dienste zou staan 
van de economische projecten en sectoren van de toekomst;

•  synergiën en coherentie tot stand brengen tussen het beleid 
inzake economie - tewerkstelling - opleiding, teneinde deze 
te ontzuilen;

•  de overgang van de Brusselse economie naar een koolsto-
farme economie aanmoedigen en de nieuwe economische 
modellen en de industriële reconversie ondersteunen.

De Raad heeft het gewaardeerd dat alle partijen die van na-
bij of van ver bij deze belangrijke beleidswerf zijn betrokken, 
werden geraadpleegd en heeft zich verheugd over de globale 
visie van de toekomstige EXPA-voorziening omwille van het 
feit dat de oriëntatienota alle steunparameters insloot die in de 
besluiten zullen zijn vervat. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende 
uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 
1994 betreffende de bevordering van de 
buitenlandse handel van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De begeleiding van de Brusselse exportbedrijven die zich op 
een internationale schaal willen ontwikkelen, is één van de 
grootste bekommernissen van de Brusselse beleidsvoeringen. 

Het stimuleren van de export is van strategisch belang voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, omdat deze heel wat banen 
en niet te verwaarlozen fiscale ontvangsten genereert.

In dat kader heeft men de financiële stimulansen voor de ex-
port herzien, teneinde de al geldende maatregelen aan te pas-
sen aan de verwachtingen en noden van de exportbedrijven, 
maar ook voor diegenen die de stap naar export willen zetten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-028-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-028-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-029-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-029-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-030-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-030-esr/view
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A-2017-045-ESR
Ontwerp van het Nationaal Actieplan 
(NAP) “Ondernemingen en Mensenrechten”

Dit ontwerp van Nationaal actieplan “Ondernemingen en Men-
senrechten” werd uitgewerkt door de federale Regering en de 
Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestregeringen, onder im-
puls van de instellingen van de Europese Unie. 

In 2005 werd een Europees referentiekader ingesteld, waar-
mee het onderwerp ondernemingen en mensenrechten op een 
unieke manier benaderd kan worden en dat gebaseerd is op 
drie pijlers: 
•  de verplichting voor de Staat om personen te beschermen 

tegen schendingen van mensenrechten door derden, inclu-
sief ondernemingen; 

•  de verantwoordelijkheid van ondernemingen om de men-
senrechten te respecteren; 

•  de noodzaak om slachtoffers van mensenrechtenschendin-
gen toegang te verschaffen tot effectieve remediëring.  

Dit ontwerp van Nationaal Actieplan omvat 33 acties en voert 
de richtlijnen inzake ondernemingen en mensenrechten uit, die 
dit referentiekader operationaliseren. Het gaat om 31 richtlij-
nen, die op 17 juni 2011 door de Raad voor de Mensenrechten 
van de Verenigde Naties werden goedgekeurd en die uitdruk-
kelijk verwijzen naar het Handvest van de Verenigde Naties 
inzake mensenrechten en de Verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) inzake fundamentele beginselen en 
rechten op het werk. Deze zijn bedoeld om de gevolgen van de 
bestaande normen en praktijken voor de landen toe te lichten 
en ze in één logisch en samenhangend kader te verankeren. 

Dit ontwerp van Nationaal actieplan herbevestigt de steun van 
België aan een aantal engagementen die in andere forums 
werden aangegaan (richtlijnen van de Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), engage-
menten die op het niveau van de IAO werden aangegaan). Het 
draagt bij tot de inspanningen van België met het oog op de 
vervulling van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 
Tevens concretiseert dit ontwerp van NAP de engagementen 
van de overheden inzake ondernemingen en mensenrechten 
door de mensenrechten te introduceren in het kader van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en duurzame 
ontwikkeling door maatschappelijk verantwoord ondernemer-
schap actief te ondersteunen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-052-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de 
steun voor de economische ontwikkeling van 
de ondernemingen

De steun voor de economische ontwikkeling van de onderne-
mingen, de zogenaamde EXPA-steun, vormt een voorziening 
waarin verschillende steunmaatregelen en subsidies zijn ver-
enigd die onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zijn voor 
ondernemingen, zelfstandigen en kandidaat-overnemers van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze worden momenteel 
bepaald en geregeld door de organieke ordonnantie van 13 
december 2007.

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe, doorheen de 
hervormingsvoorzieningen die het vermeldt, de gewestelijke 
doelstelling te ondersteunen inzake ondersteuning van de ont-
wikkeling van economische activiteiten die tewerkstelling en 
meerwaarde voor het Gewest kunnen opleveren. De geplande 
herziening is een bekrachtiging van het voornemen van de Re-
gering om transversale houding aan te nemen in het kader van 
een geïntegreerde visie die gericht is op samenhang, cohesie 
en de versterking van de synergiën tussen de beleidsvoeringen 
op het vlak van economie, tewerkstelling en opleiding. 

Vijf algemene en transversale beginselen begeleiden deze her-
vorming :
•  het leven van de ondernemingen vereenvoudigen, in het bij-

zonder van de ZKO’s en KMO’s in samenhang met de Small 
Business Act, door de EXPA-voorziening leesbaarder en ge-
makkelijker toegankelijk te maken;

•  de steunmaatregelen opnieuw op de noden van de KMO’s en 
ZKO’s tijdens hun levenscyclus afstemmen en versterken;

•  de voorziening bijwerken opdat deze ten dienste zou staan 
van de economische projecten en sectoren van de toekomst;

•  synergiën en samenhang tot stand brengen tussen de be-
leidsvoeringen inzake economie-tewerkstelling-opleiding 
teneinde deze te ontzuilen;

•  de overgang van de Brusselse economie naar een koolsto-
farme economie en de nieuwe economische modellen en de 
industriële omschakeling ondersteunen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-045-ces/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-028-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-052-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-052-esr/view
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A-2017-054-ESR
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking 
tot de erkenning en de ondersteuning van het 
sociale ondernemerschap

Het voorontwerp van ordonnantie strekt er meer bepaald toe 
om verder te gaan dan het vorige kader dat door de ordon-
nantie van 18 maart 2004 ten uitvoer werd gelegd en dat het 
toeliet om de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid en inschakelingsondernemingen te finan-
cieren. Dit kader was in hoofdzaak ontworpen om bepaalde 
sociale ondernemingen of verenigingen te erkennen en te 
financieren, waarvan het oogmerk de sociaal-professionele 
inschakeling van kwetsbare doelgroepen is: het ging dus om 
sociale inschakelingseconomie.

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt bovendien ertoe om 
rekening te houden met de gevolgen van de Zesde Staatsher-
vorming en om aldus de nieuwe bevoegdheden die het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van sociale economie 
werden verleend, te integreren. 

Anderzijds voorziet Doelstelling 10 van de Strategie 2025 uit-
drukkelijk dat: “De sociale ondernemingen (afkomstig uit de 
sociale economie) moeten aanzien worden als economische 
modellen met transversaal potentieel voor deze acht domei-
nen. De sociale ondernemingen die in hun economisch project 
een sociaal oogmerk en een democratisch en participatief be-
stuur opnemen, kunnen immers een belangrijke rol vervullen 
in de Brusselse economische ontwikkeling”.

De nieuwe perimeter die voor de Brusselse sociale economie 
werd vastgesteld, is uitgebreid naar een rechtspersonen van 
publiek recht en houdt eveneens rekening met de EMES- 
benadering4, die de sociale economie en het sociale onderne-
merschap doorheen drie dimensies afbakent: de economische 
en sociale dimensie en governance.

Op basis van deze diverse elementen moet het voorstel tot 
hervorming van de PIOW- en IO-voorzieningen worden be-
schouwd als een ontwikkeling van het Brussels wettelijk kader, 
waarvan de grondbeginselen de volgende zijn :
•  een soepele en ruime erkenningsprocedure; 

4 Het Europees EMES-netwerk is een Europese verzameling van 
universitaire onderzoekscentra en individueel erkende onderzoekers, 
met als doel geleidelijk aan een Europees corpus van theoretische 
en empirische kennis over de sociale economie en het sociaal 
ondernemerschap op te bouwen. 

•  een vermogen om banen te creëren die zowel de beroeps-
overgang als -inschakeling beogen; 

•  een stabiel mandaat en financiering van de inschakelings-
programma’s; 

•  een versterkte ondersteuning van de sociale ondernemingen 
als economische actoren; 

•  een governance in overeenstemming met de evolutie van 
het Brussels kader.  

Het huidige Overlegplatform van de Sociale Economie zal door 
de Adviesraad voor het sociale ondernemerschap (ARSO) wor-
den vervangen. Het personeel van de Economische en Sociale 
Raad zal het Secretariaat ervan waarnemen.

Anderzijds zouden de benamingen PIOW en IO verdwijnen en 
onder de unieke benaming van sociale inschakelingsonderne-
ming samensmelten.

Dit voorontwerp van ordonnantie heft de ordonnantie van 18 
maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van 
de PIOW en IO en de ordonnantie van 26 april 2012 betreffen-
de de sociale economie en de erkenning van IO en PIOW met 
het oog op de toekenning van toelagen (die nooit in werking 
is getreden) op.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-062-ESR 
Voorontwerp van ordonnantie op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging

De bijzondere wet van 13 juli 2001 heeft de bevoegdheden 
met betrekking tot begraafplaatsen en lijkbezorging naar de 
Gewesten overgeheveld. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
blijft de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbe-
zorging de referentie. Deze legt het kader vast binnen hetwelk 
begraafplaatsen en gemeentelijke of intercommunale crema-
toria kunnen worden gecreëerd. Hij regelt het akkoord van de 
gemeente betreffende de concessies van grafmonumenten of 
columbaria. Tevens beoogt deze wet de begraafplaatsen en 
de wijzen van lijkbezorging: kisting, transport van stoffelijke 
overschotten, begraving, crematies, alsook de indicaties op 
grafmonumenten.

Dit voorontwerp van ordonnantie actualiseert de wet van 1971. 
Het behoudt de fundamentele principes, zoals het respecteren 
van de laatste wil, het openbaar en neutraal karakter van de 
begraafplaatsen en de gemeentelijke autonomie ter zake. Ten 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-054-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-054-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-062-esr/view
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aanzien van de wens van de gemeentelijke overheden om de 
organisatie van de begraafplaatsen te verbeteren en van de 
verwachtingen van de Brusselse bevolking, voert het enkele 
aanpassingen in, meer bepaald de exclusieve creatie van een 
asbegraafplaats, de autonomie van de gemeenten inzake de 
afbakening van zones andere dan voor de begraving en uit-
strooiing van assen, de mogelijkheid tot nieuwe wijzen van 
lijkbezorging, een procedure inzake toelating tot begraving die 
gelijk is aan deze van crematie, de verduidelijking van het be-
grip doodsbeenderhuisje, het vervoer van stoffelijke overschot-
ten door de begrafenisondernemingen en het grafmonument 
met plaatselijke historische waarde.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-082-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot vastlegging van de procedures 
voor het aanvragen en de vereffening van de 
subsidies beoogd door de ordonnantie van 
16 juli 1998 betreffende de toekenning van 
subsidies om investeringen van openbaar nut 
aan te moedigen

De regels tussen het Bestuur en de begunstigden inzake aan-
vraag en vereffening van de subsidies zijn vervat in verschillen-
de toepassingsbesluiten van de ordonnantie van 16 juli 1998 
betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van 
openbaar nut aan te moedigen.

De toepassingsbesluiten zijn in één ontwerpbesluit samenge-
voegd. Dit heeft betrekking op de lijst van de te verstrekken 
documenten, de te vervolledigen administratieve formaliteiten, 
de regels die het beheer van de begeleidingscomités rege-
len, alsook de investeringscategorieën die voor een subsidie 
in aanmerking komen en deze die van een subsidie tegen een 
verhoogd percentage kunnen genieten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

ENERGIE

A-2017-038-ESR 
Voorontwerp van ordonnantie van xx/xx/
xxx tot wijziging van de ordonnantie van 
19 juli 2001 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de ordonnantie van 
1 april 2004 betreffende de organisatie van 
de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, betreffende wegensretributies inzake 
gas en elektriciteit en houdende wijziging van 
de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
ordonnantie van 12 december 1991 houdende 
oprichting van begrotingsfondsen

De wijzigingen die dit voorontwerp van ordonnantie heeft aan-
gebracht, streven verschillende doelstellingen na die hierna 
worden uiteengezet.
•  Een einde stellen aan het beginsel van de progressieve ta-

rifering5 gelet op de besluiten van Brugel. Brugel heeft im-
mers de pertinente parameters voor het opmaken van een 
model van progressieve tarifering bestudeerd en besloten 
dat de invoering van een dergelijk tariferingsysteem niet op-
portuun was. 

•  Het consumentenbeschermingsstelsel verbeteren en meer 
in het bijzonder de consumenten die in aanmerking komen 
voor het statuut van “beschermde klant”. Het voorontwerp 
van ordonnantie integreert verschillende elementen betref-
fende de consumentenbescherming, maar de belangrijkste 
maatregel bestaat erin het statuut van “beschermde klant” 
te reorganiseren. Deze reorganisatie gebeurt op basis van 
de besluiten van Brugel, dat het mechanisme van solidaire 
tarifering heeft bestudeerd. Concreet zijn de verplichtingen 
die met het statuut van “beschermde klant” gepaard gaan 
lichter gemaakt, om dit statuut aantrekkelijker te maken 
voor personen die in gebreke van betaling zijn en voldoen 
aan de erkenningsvoorwaarden van het statuut. 

•  Een rechtskader vaststellen voor de geleidelijke installatie 
van een nieuwe technologie van zogeheten “slimme” elek-
triciteits- en gastellers. Dit kader moet het enerzijds toela-
ten om een anarchistische ontwikkeling van deze tellers te 

5 In mei 2014 liet één van de wijzigingen die aan de ordonnantie van 
19  juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
werden aangebracht, het toe om een progressieve tarifering van de 
elektriciteit voor residentiële verbruikers in te voeren.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-062-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-082-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-082-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-038-esr/view
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voorkomen en anderzijds om voorwaarden te waarborgen 
waarbij het privéleven wordt gerespecteerd.

•  Twee nieuwe openbaredienstopdrachten creëren. Hiertoe 
krijgt Sibelga de opdracht toevertrouwd om de plaatselijke 
en gewestelijke overheden te begeleiden in het kader van 
de gewestelijke projecten die er enerzijds naar streven om 
energie-efficiënte maatregelen in openbare gebouwen te 
promoten) en om anderzijds zonnepanelen op openbare 
gebouwen te plaatsen. Deze twee opdrachten vormen de 
voortzetting van het gewestelijk lucht-klimaat-energieplan 
en kaderen binnen de gewestelijke doelstellingen voor 
de vermindering van broeikasgassen en de productie van 
hernieuwbare energie, zoals deze in het “Burden sharing”- 
akkoord werden vastgesteld. Ze zullen worden gefinancierd 
met de ontvangsten uit het klimaatfonds en met andere mid-
delen die het Gewest ter beschikking stelt. 

•  Het gasnetwerk (dat momenteel is voorzien van aardgas met 
lage calorische werking) omschakelen om de levering van 
aardgas met hoge calorische werking toe te laten. De om-
schakeling van het gasnetwerk zal zich van 2020 tot 2023 
spreiden. Het voorontwerp van ordonnantie voorziet dat Si-
belga dit proces plant en coördineert. Het voorontwerp van 
ordonnantie vertrouwt dezelfde actor de opdracht toe om 
over deze omschakeling van het gasnetwerk te communi-
ceren.

•  Een rechtskader vaststellen dat is aangepast aan de spe-
cifieke technische situatie van het tractienet spoor in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het elektriciteitsnet 
van de MIVB.

•  Verschillende Europese richtlijnen in de Brusselse wetgeving 
omzetten.

•  Bepaalde termijnen en procedures en de opdrachten van 
Brugel en zijn geschillendienst aanpassen om de werking 
van de gas- en elektriciteitsmarkten te bevorderen en te 
verbeteren.

•  De zesde versie uitvoeren van het handboek ter beschrijving 
van de regels, de procedures en het communicatieprotocol 
die worden gevolgd voor de uitwisseling, tussen de distribu-
tienetbeheerder en de leveranciers, van technische en com-
merciële informatie betreffende de toegangspunten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 20  januari 2017 tussen de Federale 
Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de verdeling van de Belgische 
klimaat- en energiedoelstellingen voor de 
periode 2013-2020 

In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit het Ky-
otoprotocol, en teneinde de Europese energie- en klimaatdoel-
stellingen tegen 2020 te halen, hadden de Europese Raad en 
het Europees Parlement in december 2008 het klimaat-ener-
giepact voor de periode 2013-2020 aangenomen. 

Het intern Belgisch beleidsakkoord over de verdeling van de 
inspanningen die België moet leveren en van de Belgische op-
brengsten (NVDR: “Burden-sharing”) werd gesloten in decem-
ber 2015. Dit akkoord omvat de vier volgende luiken:
•  vermindering van de Belgische niet-ETS6-broeikasgasuit-

stoot tegen 2020. 
•  uitbreiding van het aandeel van de hernieuwbare energie-

bronnen in het Belgisch eindverbruik van energie. 
•  verdeling van de opbrengsten van veilingen van CO2-emis-

sierechten voor de periode 2013-2020 toegekend aan Bel-
gië. 

•  de bijdrage van elke entiteit bepalen tot de jaarlijkse Belgi-
sche bijdrage in de internationale klimaatfinanciering tijdens 
de periode 2016-2020. 

Deze “Burden sharing” is vastgelegd in het samenwerkings-
akkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische 
klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. 

Wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn de maat-
regelen, die moeten worden getroffen om zijn doelstellingen 
te bereiken, vastgelegd in het gewestelijk lucht-klimaat-ener-
gieplan.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

6  Emission Trading Scheme.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-038-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-041-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-041-esr/view
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A-2017-047-ESR 
Voorontwerp van besluit tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 17 december 2015 betreffende 
de promotie van groene stroom

Dit voorontwerp van besluit gaat over tot de omzetting van de 
richtlijn 2015/1513 van het Europees Parlement en de Raad 
van 9 september 2015 tot wijziging van de richtlijn 98/70/CE 
betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en 
tot wijziging van de richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 

De wijzigingen aangebracht aan het besluit van de Brusselse 
Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van 
groene stroom zijn een antwoord op een advies van de Raad 
van State die vraagt om de modaliteiten betreffende de duur 
en de intrekking van de erkenning als certificatieorganisme op 
te nemen in een regeringsbesluit, eerder dan in een ministe-
rieel besluit.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 
houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE)

De wijzigingen die dit voorontwerp van ordonnantie invoert, 
moeten het toelaten om de conforme omzetting van twee 

richtlijnen7 mogelijk te maken en om aldus tegemoet te komen 
aan de bezwaren en vragen die de Europese Commissie heeft 
geformuleerd.

Anderzijds strekt deze wijziging van de ordonnantie van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing ertoe om dit Wetboek aan te passen ten 
aanzien van de elementen die bij de interne evaluatie ervan 
bij Leefmilieu Brussel en bij de evaluatie van de wetgeving 
betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPB)-werken 
op te voorgrond werden geplaatst.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-085-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende het plan 
voor lokale actie voor het gebruik van energie 
(PLAGE)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert verschillende initi-
atieven in het kader van doelstellingen die het heeft onder-
schreven en de verbintenissen die het is aangegaan zowel op 
het vlak van energie- en klimaatbeleid, als van vermindering 
van emissies van luchtverontreinigende stoffen. Het is in deze 
context dat het BWLKE voorziet dat de tenuitvoerlegging van 
een plan voor lokale actie voor het gebruik van energie voor 
bepaalde actoren verplicht wordt.

Het hoofddoel van de PLAGE’s is om de energiecultuur te ont-
wikkelen en te versterken binnen instellingen die over grote 
vastgoedparken beschikken. Dit om deze ertoe te brengen om 
enerzijds een dagelijks en proactief beheer van hun energie-
verbruik te verzekeren en anderzijds om, zonder dat dit nood-
zakelijkerwijs zware investeringen inhoudt, de energie-effici-
entie van hun gebouwen/installaties te verbeteren.

Sinds 2006 nodigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ge-
meenten, ziekenhuizen, onderwijsnetten en vastgoedmaat-
schappijen van openbare dienst uit om zich vrijwillig in het 

7 Enerzijds richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, 
tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en 
houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/
EG, en anderzijds richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van 
gebouwen.

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-047-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-047-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-061-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-061-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-085-esr/view
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PLAGE-programma in te schrijven. De behaalde resultaten zijn 
afdoend en de wil om deze dynamiek te versterken heeft de 
Regering dus ertoe aangezet om de opmaak van een PLAGE 
voor de volgende actoren  verplicht te maken: 
•  elke vennootschap of vereniging die eigenaar of gebruiker is 

van gebouwen die samen een vastgoedpark vormen waar-
van de oppervlakte groter of gelijk is aan 100.000 m²; 

•  de overheden die eigenaar of gebruiker zijn van gebouwen 
die samen een vastgoedpark vormen waarvan de oppervlak-
te groter of gelijk is aan 50.000 m2.

Bovendien zijn de federale, gewestelijke en gemeenschappelij-
ke overheden rechtstreeks aan het PLAGE onderworpen (er is 
geen enkele oppervlakte-drempel vastgesteld), om deze open-
bare actoren zo aan te sluiten op de Europese doelstelling die 
wordt vermeld in artikel 5 van richtlijn 2012/27/EU dat vraagt 
om erop toe te zien dat “jaarlijks 3 % van de totale vloeropper-
vlakte van verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom 
zijn van en gebruikt worden door hun centrale overheid, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake energiepresta-
ties te voldoen”.

Concreet zal Leefmilieu Brussel een becijferde globale doel-
stelling inzake vermindering het energieverbruik bepalen en 
zal het een duidelijke procedure vaststellen om de maatre-
gelen ten uitvoer te leggen die tot deze vermindering moet 
leiden. Bovendien zal Leefmilieu Brussel de indicatieve doel-
stellingen bepalen voor elk gebouw dat een onderdeel van 
een vastgoedpark is (om als onderdeel van een vastgoedpark 
te worden beschouwd, zal een gebouw een oppervlakte van 
minstens 250 m² moeten hebben en op het grondgebied van 
het Gewest zijn gelegen). Elke indicatieve doelstelling zal op 
basis van inspanningsschalen worden vastgesteld en bijgevolg 
in de vorm van een te behalen percentage vermindering van 
energieverbruik worden uitgedrukt. De globale doelstelling zal 
overeenstemmen met de som van de indicatieve doelstellin-
gen en zal dwingend zijn (in tegenstelling tot de indicatieve 
doelstellingen).

Aldus wil men de actoren in staat stellen om hun strategieën 
uit te werken om zo vrij mogelijk hun globale doelstellingen te 
behalen.

Om een uniforme, coherente en onpartijdige evaluatie te waar-
borgen, zal de naleving van elke globale doelstelling aan de 
hand van het “International Performance Measurement and 
Verification protocol” worden geobjectiveerd. Een admini-
stratieve geldboete zal het niet behalen van de globale doel-
stelling bestraffen. Deze geldboete zal worden vastgesteld 
op 0,06 euro per kWh dat deze doelstelling overschrijdt. Het 
ontwerpbesluit voorziet echter de mogelijkheid om deze geld-

boete niet op te leggen indien een actor kan aantonen dat 
er bijzondere omstandigheden bestaan die zijn actie hebben 
belemmerd. Bovendien zullen strafrechtelijke sancties de ge-
vallen kunnen bestraffen van tekortkomingen aan de meest 
fundamentele verplichtingen van de procedure tot tenuitvoer-
legging van het PLAGE.

Krachtens de bepalingen van het ontwerpbesluit zullen tot 
slot de actoren die onder het toepassingsveld van het PLA-
GE vallen, maar die ofwel een gelijkwaardig stelsel ten uitvoer 
hebben gelegd, ofwel over een energieaudit beschikken in-
dien deze betrekking heeft op een “aanzienlijk deel”8 van het 
betrokken vastgoedpark, van de PLAGE-voorziening kunnen 
worden vrijgesteld.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

EUROPA/INTERNATIONAAL

A-2017-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het multilateraal akkoord 
tussen bevoegde autoriteiten betreffende de 
automatische uitwisseling van inlichtingen 
inzake financiële rekeningen, ondertekend te 
Berlijn op 29 oktober 2014

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met het multila-
teraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de 
automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële 
rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014. Ten-
einde fraude en belastingontwijking te bestrijden, besloten de 
Ministers van Financiën van de G20 om de samenwerking tus-
sen de fiscale besturen verder uit te werken door middel van 
de uitwisseling van inlichtingen. Met het oog op de realisatie 
van deze doelstelling werd de OESO ermee belast om een Ge-
meenschappelijke Standaard voor rapportering en zorgvuldig-
heid (de CRS1-standaard) uit te werken, die als basis voor dit 
akkoord fungeert.

Dit akkoord voorziet de automatische uitwisseling van inlich-
tingen betreffende de financiële rekeningen in fiscale aangele-
genheden tussen de verschillende jurisdicties die het akkoord 
hebben ondertekend. Het voorziet tevens een strikte vertrou-

8 Dit wil zeggen: een deel dat overeenstemt met meer dan 80% van de 
oppervlakte van het betrokken vastgoedpark.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-085-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-005-esr/view
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welijkheid van de gegevens en bevat een reglement voor we-
derzijds overleg.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-016-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
tot wijziging van het samenwerkingsakkoord 
van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 
de uitvoering van de overeenkomst tot verbod 
van de ontwikkeling, de productie, de aanleg 
van voorraden en het gebruik van chemische 
wapens en inzake de vernietiging van deze 
wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, 
ondertekend te Brussel op 17 december 2015

Het samenwerkingsakkoord, gedaan te Brussel op 17 decem-
ber 2015 wijzigt dat van 2 maart 2007 betreffende de uitvoe-
ring van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de 
productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van che-
mische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, 
gedaan te Parijs op 13 januari 1993. 

Deze overeenkomst verbiedt een hele categorie van chemi-
sche wapens en voorziet de internationale verificatie en de 
vernietiging ervan. Krachtens artikel VII moet elke Lidstaat 
afdoende nationale maatregelen nemen ter uitvoering van 
de overeenkomst en de Organisatie voor het Verbod op Che-
mische Wapens (OVCW) inlichten over de legislatieve en ad-
ministratieve maatregelen die werden genomen om ze uit te 
voeren. Deze instantie heeft in haar jaarlijkse rapporten vast-
gesteld dat België niet al zijn verplichtingen nakwam. Het voor-
liggende samenwerkingsakkoord dat op 17 december 2015 
werd ondertekend, heeft tot doel om enkele bepalingen van 
het oorspronkelijke samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 
te wijzigen, waarin de OVCW en andere instellingen leemten 
en fouten hebben vastgesteld. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de 
instemming met verdrag nr. 130 betreffende de 
geneeskundige verzorging en de uitkeringen 
bij ziekte, en de bijlage, aangenomen door de 
Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 
53ste zitting te Genève op 25 juni 1969

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met het verdrag nr. 
130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkerin-
gen bij ziekte, evenals met de bijlage die op 25 juni 1969 werd 
aangenomen te Genève tijdens de 53ste sessie van de Interna-
tionale Arbeidsconferentie. Dit verdrag gaat over tot de herzie-
ning van het verdrag nr. 24 inzake ziekteverzekering (industrie) 
en van het verdrag nr. 25 inzake ziekteverzekering (landbouw) 
van 1927, die niet meer aan de huidige opvattingen van so-
ciale zekerheid beantwoordden. Het voorziet in de toekenning 
van verstrekkingen in natura, zowel van preventieve als van 
curatieve aard, alsook in uitkeringen in geval van arbeidsonge-
schiktheid en in begrafenisuitkeringen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie voor de 
instemming met het facultatief protocol bij 
het verdrag tegen foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing, aangenomen te New York op 18 
december 2002

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met het faculta-
tief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede,  
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, dat op 
18 december 2002 te New York werd aangenomen.

Dit facultatief protocol voorziet een preventief beschermings-
mechanisme dat in het verlengde ligt van het verdrag voor wat 
de bepalingen ervan betreft die de Staten ertoe verplichten om 
op een preventieve wijze tegen folterpraktijken of -handelingen 
en onmenselijke en onterende behandelingen op te treden. 
Het voorziet een dubbel, zowel internationaal als nationaal, 
controlemechanisme. Hiertoe creëert het een nieuw orgaan, 
het Subcomité ter voorkoming van foltering en andere wrede, 
onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen. 
De onafhankelijke deskundigen van dit Subcomité zijn ermee 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-005-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-016-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-016-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-017-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-017-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-018-esr/view
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belast om regelmatig bezoeken te brengen aan de plaatsen 
waar personen van hun vrijheid zijn beroofd. Deze deskundi-
gen zullen een gelijkaardige controle uitoefenen met deze die 
al wordt uitgevoerd door het Europees Comité ter voorkoming 
van foltering, dat door het Europees verdrag ter voorkoming 
van foltering werd opgericht. De ondertekenende Staten moe-
ten tevens hun eigen nationaal preventiemechanisme oprich-
ten voor de controle op de behandeling van privépersonen die 
van hun vrijheid zijn beroofd, en om naar de bevoegde over-
heden toe aanbevelingen en voorstellen of opmerkingen op de 
wetgeving te formuleren. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de 
instemming met internationale verdragen - (1) 
de Stichting Europese Unie - Latijns- en Centraal-
Amerika en de Caraïben; (2) de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst EU-Nieuw-
Zeeland en (3) de overeenkomst inzake 
politieke dialoog en samenwerking tussen de 
EU en Cuba 

Deze voorontwerpen van ordonnanties stemmen in met de 
verdragen die de Europese Unie heeft ondertekend met be-
trekking tot: (1) de Stichting Europese Unie - Latijns- en Cen-
traal-Amerika en de Caraïben, ingesteld in het kader van het 
strategisch partnerschap tussen Latijns- en Centraal-Amerika 
en de Caraïben en de EU; (2) de partnerschaps- en samenwer-
kingsovereenkomst EU-Nieuw-Zeeland, die een coherent en 
juridisch dwingend kader voor de betrekkingen van de EU met 
Nieuw-Zeeland creëert en (3) de overeenkomst inzake politie-
ke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-040-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het Protocol betreffende de 
Overeenkomst nr. 29 op de dwangarbeid van 
1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014

Dit protocol vervolledigt het verdrag nr. 29 op dwangarbeid 
teneinde de leemten op te vullen door rekening te houden met 
de evolutie van de context en de arbeidsvormen sedert het 
aannemen van het verdrag in 1930. Het bevestigt de noodzaak 
om preventie- en beschermingsmaatregelen tegen dwangar-
beid te nemen, maar ook om aan slachtoffers rechtsmiddelen 
en verhaalmechanismen te bieden. Ook wordt de samenwer-
king tussen de lidstaten van de IAO aangemoedigd teneinde 
het voorkomen en afschaffen van elke vorm van dwang- of 
verplichte arbeid te verzekeren.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-048-ESR
Akkoord tussen het Koninkrijk België en 
het Europees Ruimtevaartagentschap 
betreffende het Centrum van het Europees 
Ruimtevaartagentschap in Redu, gedaan te 
Brussel op 24 mei 2017

Het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees 
Ruimtevaartagentschap betreffende het Centrum van het Eu-
ropees Ruimtevaartagentschap in Redu, dat op 24 mei 2017 
te Brussel werd gesloten, gaat over tot de herziening van het 
basisverdrag van 1966 tussen België en de Europese Orga-
nisatie voor Ruimteonderzoek (ESRO) voor de oprichting van 
een station voor satelliet-telemetrie in Redu. Dit verdrag werd 
in 1975 overgenomen door het Europees Ruimtevaartagent-
schap (ESA). Het was immers noodzakelijk om dit verdrag te 
herbekijken teneinde het centrum van een  geschikt juridisch 
kader te voorzien voor de ontwikkeling van zijn activiteiten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-018-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-019-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-019-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-040-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-040-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-048-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-048-esr/view
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A-2017-049-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende 
omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de 
Raad van 15 februari 2011 betreffende de 
administratieve samenwerking op het gebied 
van de belastingen en tot intrekking van 
richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 
40, §1 van de ordonnantie van 12 december 
2016 houdende het tweede deel van de fiscale 
hervorming 

Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 be-
treffende de administratieve samenwerking op het gebied van 
de belastingen en de verplichte internationale uitwisseling 
tussen bevoegde fiscale besturen werd bij ordonnantie op het 
niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omgezet.

Anderzijds hebben er zich in het kader van het tweede luik van 
de fiscale hervorming moeilijkheden voorgedaan wat de toe-
pasbaarheid van artikel 40, §1 van de ordonnantie van 12 de-
cember 2016 betreft, die een overgangsbepaling voorziet die 
de cumulatie van de woonbonus met het abattement op het 
registratierecht verbiedt.

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe om richtlijn 
2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 om te zetten, 
waardoor aldus het karakter van automatische uitwisseling 
van informatie bij voortijdige fiscale beslissingen op het grens-
overschrijdend vlak wordt uitgebreid, en om wijzigingen aan 
te brengen die de goede toepassing van artikel 40, §1 van de 
ordonnantie van 12 december 2016 verzekeren voor wat het 
begrip “aanslagjaar” betreft.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-068-ESR
Voorontwerpen van ordonnanties houdende 
instemming met akkoorden tussen de 
Belgische-Luxemburgse Unie en (1) Barbados; 
(2) Kosovo; (3) Montenegro; (4) Tadzjikistan en 
(5) Togo

Deze voorontwerpen van ordonnanties stemmen in met de Bila-
terale Investeringsakkoorden (BIA) tussen de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie (BLEU) en (1) Barbados; (2) Kosovo; 
(3) Montenegro; (4) Tadzjikistan en (5) Togo, die nog niet in 

werking hadden kunnen treden, omdat de onderhandelingen 
over de nieuwe investeringsakkoorden tot aan de goedkeu-
ring van een nieuwe BLEU-modeltekst werden opgeschort. De 
stopzetting van de onderhandelingen was eveneens te wijten 
aan de onzekerheid betreffende de bevoegdheid van de Lid-
staten om BIA’s af te sluiten na de inwerkingtreding van het 
verdrag van Lissabon op 1 december 2009, omdat deze een 
exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie werden.

De BIA hebben tot doel om investeringen wederzijds aan te 
moedigen en te beschermen. Ze bieden investeerders waar-
borgen om van een maximale bescherming te genieten, zoals 
een rechtvaardige en billijke behandeling van de investering, 
de toepassing van de clausule van de meest begunstigde na-
tie, de schadevergoeding ingeval beroving van eigendom, de 
vrije inkomstenoverdracht en de instelling van een rechtskader 
aan de hand waarvan geschillen op het vlak van investeringen 
kunnen worden geregeld en er een beroep op internationale 
arbitrage kan worden gedaan. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-071-ESR
Toepassing van het verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur op het 
niveau van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie

Het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) in 
de Economische en Monetaire Unie, meer in het algemeen het 
“Europees begrotingspact” genaamd, werd op 2 maart 2012 
in Brussel ondertekend door de Staats- en Regeringshoofden 
van 25 Lidstaten van de Europese Unie, en is op 1  januari 
2013 in werking getreden. Dit verdrag voorziet voor de onder-
tekenende Staten de verplichting om de bepalingen van artikel 
3, §1 van het verdrag in te voeren in hun nationaal recht, door 
middel van bij voorkeur grondwettelijke dwingende en perma-
nente bepalingen, teneinde de naleving ervan doorheen de 
nationale begrotingsprocessen te verzekeren. Dit artikel voert 
de “gulden regel” in, waardoor de Staten zich ertoe verbinden 
om begrotingen in evenwicht of in overschot te hebben en om 
geen structureel tekort van 0.5% van hun bruto binnenlands 
product (BBP) te overschrijden

Artikel 4, §3 van de ordonnantie van 20 december 2013 voor-
ziet dat het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) 
ten minste één keer per jaar een openbare evaluatie van de 

http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-049-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-049-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-068-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-068-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-071-esr/view
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naleving van de sociale en milieudoelstellingen maakt. Artikel 
4, §6 geeft het BISA eveneens de opdracht om uiterlijk op 31 
december 2017 tot een algehele evaluatie van de toepassing 
van het VSCB over te gaan. De Regering moet vooraf via de 
Economische en Sociale Raad het advies van de sociale part-
ners inwinnen. Het is in deze context dat de Raad dit advies 
heeft opgemaakt. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

FISCALITEIT

A-2017-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 20  februari 2017 tussen de Federale 
Overheid, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het 
beheer van de dienst voor de regularisatie van 
gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare 
fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van 
een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare 
fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van 
een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de 
tijd en tot bestrijding van misbruik en fiscale 
fraude

De verdeling van de fiscale bevoegdheden onder de verschil-
lende bestuursniveaus vereist een nauwe samenwerking tus-
sen de deelstaten en de Federale Staat.

Om een efficiënte samenwerking te verzekeren, werd een ak-
koord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals 
Gewest de Federale Overheid gesloten. Dit voorziet de invoe-
ring van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal 
verjaarde kapitalen, alsook de creatie van een voorziening voor 
het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke 
belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen. 

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe het Brussels Par-
lement formeel te laten instemmen met het ondertekende sa-
menwerkingsakkoord en om een aantal technische wijzigingen 
aan de fiscale wetboeken aan te brengen, om zo fraudes en 
misbruiken doeltreffend te bestrijden.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
wetgevende aanpassingen met het oog 
op de overname van de dienst onroerende 
voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

De ontwikkeling van een harmonieus, coherent en geïnte-
greerd Brussels fiscaal beleid is een ambitieus doel dat de 
Brusselse Regering zich heeft gesteld. 

Omdat ze de overname van de dienst onroerende voorheffing 
en het beheer van het mechanisme voor het innen van de ont-
vangsten ervan wil voorbereiden, is de Brusselse Regering tot 
een hele reeks wetgevende aanpassingen overgegaan.

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe om deze fisca-
le voorziening op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest coherenter te maken door rekening te houden met de 
gewestelijke eigenheden en werkelijkheden.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
de wijzigingsbepalingen in het licht van 
de overname van de dienst onroerende 
voorheffing en van de wijziging van de 
ordonnantie van 21 december 2012 tot 
vaststelling van de fiscale procedure in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van de Zesde Staatshervorming is de dienst on-
roerende voorheffing naar de Gewesten overgeheveld. Er is 
voorzien om de Gewesten de taken toe te vertrouwen inzake 
de vaststelling van de belastbare basis, de berekening van de 
belasting en de behandeling van geschillen.

Brussel Fiscaliteit zal alle dossiers betreffende de onroerende 
voorheffing behandelen, en meer bepaald deze die vóór de 
effectieve overheveling van deze bevoegdheid naar het Gewest 
werden geopend.

Anderzijds zijn er, om de uitwisseling van informatie tussen 
Brussel Fiscaliteit en de notarissen in het kader van het in-
ningsproces te vereenvoudigen, wijzigingen van technische 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-071-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-009-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/nl/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-009-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-039-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-039-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-050-esr/view
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aard aan de ordonnantie van 21 december 2012 aangebracht.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot aanpassing 
van de gewestelijke regelgeving aan 
de hervorming van de werking van de 
hypotheekbewaring en van het beheer van de 
patrimoniumdocumentatie

Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe de in de Brussel-
se regelgeving gehanteerde terminologie met betrekking tot 
de hypotheken en de patrimoniumdocumentatie aan te pas-
sen aan de wijzigingen die in de nieuwe structuur van de FOD  
Financiën werden doorgevoerd. 

Zo werden hoofdzakelijk de volgende begrippen gewijzigd: 
•  het begrip van “ontvanger van de registratie” wordt vervan-

gen door “ontvanger bij het bevoegde kantoor van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”; 

•  het begrip van “hypotheekkantoor” wordt vervangen door 
“het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van 
de Patrimoniumdocumentatie”;

•  het begrip van “hypotheekbewaring” wordt vervangen door “de 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”;

•  het begrip van “de ontvanger van de registratie” wordt ver-
vangen door “de ontvanger”; 

•  het begrip van “de bevoegde ontvanger van de registratie” 
wordt vervangen door “de bevoegde ontvanger van de Alge-
mene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie”. 

Het voorontwerp van ordonnantie stelt geen enkele wijziging 
ten gronde voor.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de 
overname van de verkeersbelastingen

Krachtens het Regeerakkoord 2014-2019 zal de opdracht in-
zake de inning van de belasting op de inverkeerstelling en van 
de verkeersbelasting naar de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel Fiscaliteit worden overgeheveld.

Om de effectieve overname ervan te verzekeren, zullen er 
praktische modaliteiten moeten worden vastgesteld.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd. 

LEEFMILIEU

A-2017-003-ESR 
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit

De wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwa-
liteit beoogt de omzetting van de richtlijn 2015/1480 van de 
Europese Commissie van 28 augustus 2015 tot wijziging van 
diverse bijlagen bij de richtlijnen 2004/107/EG9 en 2008/50/
EG10 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van de regels betreffende de referentiemethoden, de validatie 
van gegevens en de locatie van de bemonsteringspunten voor 
de beoordeling van de luchtkwaliteit

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-004-ESR 
Ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 
2016-2020

Het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 
is rond drie pijlers gestructureerd. Ten eerste beschrijft het de 
verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de 
impact ervan op verschillende sectoren die als kwetsbaar voor 
klimaatverandering worden beschouwd. Vervolgens geeft het 
ontwerpplan een overzicht van de belangrijkste bestaande en 
lopende (gewestelijke en federale) initiatieven met betrekking 
tot klimaatadaptatie. Tot slot worden er 11 gecoördineerde ac-
ties in geïdentificeerd, die op nationaal vlak moeten worden 
ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende ac-
toren efficiënter te maken.

9 Richtlijn 2004/107/EG tot vaststelling van de streefwaarden voor 
de concentraties arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen in de lucht.

10 Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht 
voor Europa.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-050-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-063-ces/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-063-ces/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-064-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-064-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-003-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-003-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-004-esr/view
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Het ontwerpplan heeft een tweevoudige doelstelling. Enerzijds 
moet het duidelijke en beknopte informatie verschaffen over 
het Belgische adaptatiebeleid en de uitvoering ervan. Ander-
zijds identificeert het maatregelen van nationale omvang om 
de samenwerking te kunnen versterken en een synergie te 
kunnen ontwikkelen tussen de verschillende (Federale en Ge-
westelijke) Regeringen op het vlak van adaptatie.

Op 7 december 2016 heeft de Nationale Klimaatcommissie 
het ontwerpplan goedgekeurd. De Minister van Energie, Leef-
milieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, 
heeft het vervolgens ter advies van de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling (FRDO) voorgelegd. Zij heeft de FRDO 
verzocht om zijn advies uit te brengen samen met de gewes-
telijke overleginstanties die waarnemend lid zijn van de FRDO.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-007-ESR 
Ontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring 
van het Gewestelijk Programma voor 
pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

Het onderhavige ontwerp van Programma wil de acties die 
in het eerste gewestelijk Programma voor pesticidenreductie 
voor de periode 2013-2017 werden aangevat, voortzetten, 
uitdiepen en/of aanvullen.

Ter herinnering, het aannemen van dit Programma voor pes-
ticidenreductie past in het kader van de Europese richtlijn 
2009/128/EG11, die een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden 
vaststelt.

Deze aanpassing van de Brusselse wetgeving op het vlak van 
pesticidengebruik is meer bepaald gebaseerd op een evaluatie 
van de geldende voorschriften en van de concrete ervaringen 
inzake uitvoeringen van de nieuwe regelgeving op het terrein.

11  Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire 
actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. 
Deze richtlijn wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
omgezet door de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een 
pesticidegebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De doelstelling van het onderhavige ontwerp van Programma 
bestaat erin om een hoger beschermingsniveau te garanderen 
voor de Brusselaars, en meer bepaald voor de meest kwetsba-
re bevolkingsgroepen, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
op Europees niveau te laten uitgroeien tot een hoofdrolspeler 
in het toepassen van alternatieve praktijken voor pesticiden.

Om dit doel te behalen, bepaalt het ontwerp van Programma 
de volgende vijf prioritaire actiepijlers :
•  geen pesticiden meer gebruiken in alle ruimten die open zijn 

voor het publiek;
•  het gebruik van pesticiden sterk beperken in privétuinen en 

-domeinen;
•  de bescherming voor kwetsbare groepen, met inbegrip van 

de professionele gebruikers, opvoeren;
•  de natuur en de ecosysteemdiensten beschermen;
•  een stedelijke landbouw ontwikkelen die verenigbaar is met 

het behoud van de ecosystemen.

Deze moeten als richtsnoer dienen voor alle regelgevingen, 
projecten en acties die in de loop van de volgende vijf jaar 
worden uitgevoerd.

Omwille van zijn wetgevend kader beoogt het ontwerp van 
Programma in hoofdzaak de vermindering van de risico’s en 
de effecten die met gewasbeschermingsmiddelen samen-
gaan. Niettemin zijn bepaalde geplande acties ook op biociden 
gericht.

Tot slot gaat een bijzondere aandacht uit naar de verbetering 
van de interregionale samenwerking en wordt de samenhang 
van de in het ontwerp van Programma geplande acties met 
andere thema’s die met de pesticidenproblematiek zijn ver-
bonden (ontwikkeling van de natuur, kwaliteit van het water 
en de bodem, duurzame stedelijke landbouwproductie, groene 
ruimten en minerale openbare ruimten, …) verzekerd. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-004-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-007-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-007-esr/view
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A-2017-008-ESR 
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 2 februari 2012 betreffende de afvang en 
het vervoer van kooldioxide voor geologische 
opslag

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Europese richtlijn 
betreffende de geologische opslag van kooldioxide12 door het 
besluit van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het ver-
voer van kooldioxide voor geologische opslag omgezet.

Niettemin heeft de Europese Commissie de aandacht van het 
Gewest gevestigd op een mogelijke onvolledige omzetting van 
artikel 12, §1 van deze richtlijn. Bijgevolg heeft ze gevraagd 
om na te gaan of de vereisten van de door dit artikel voorzie-
ne bepalingen wel degelijk zijn omgezet en om haar zo nodig 
een ontwerp-omzettingsmaatregel en een tijdschema voor de 
vaststelling ervan toe te zenden.

Uit nazicht is gebleken dat het besluit van 2 februari 2012 ar-
tikel 12 van de richtlijn betreffende de geologische opslag van 
kooldioxide inderdaad niet integraal omzet. Dit ontwerpbesluit 
heeft dus tot doel om tot een omzetting van de ontbrekende 
bepalingen over te gaan.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-023-ESR 
Ontwerp van besluit tot verplichting van het 
inwinnen van het advies van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en 
Dringende Medische Hulp (DBDMH) voor 
bepaalde ingedeelde inrichtingen

Overeenkomstig artikel  2 van het besluit van 20 mei 1999  
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verplichting van 
het inwinnen van het advies van de DBDMH in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor bepaalde ingedeelde inrichtingen, 
heeft het advies van de DBDMH betrekking op alle veiligheids-

12  Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide 
en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/
EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad.

maatregelen die elke exploitant moet nemen om:
•  mensen en goederen tegen brandgevaar te beschermen;
•  het ontstaan van brand te vermijden, elke beginnende brand 

op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen;
•  de hulpdiensten te verwittigen en zowel de redding van per-

sonen als de bescherming van goederen in geval van brand 
te vergemakkelijken.

Op basis van een feedback blijkt het noodzakelijk om de lijst 
van ingedeelde inrichtingen die aan het advies van de DBDMH 
zijn onderworpen, te herzien. Dit is nu net het voorwerp van dit 
ontwerp van besluit, dat inrichtingen aan deze lijst toevoegt en 
eruit schrapt. 

Tevens voorziet dit ontwerp van besluit een bepaling die het 
een bevoegde overheid toelaat om een advies van de DBDMH 
voor een inrichting te eisen, ook al is deze niet a priori aan 
dit advies onderworpen. Om misbruiken te voorkomen en om 
een exploitant geen onvoorziene last op te leggen, verduidelijkt 
het ontwerp van besluit echter dat in dat geval de bevoegde 
overheid de kosten van de dossierbehandeling die de DBDMH 
aanrekent, op zich zal moeten nemen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-024-ESR 
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat 
en Energiebeheersing

Krachtens artikel 3.2.16. van het BWLKE is de Regering ge-
machtigd om een lage-emissiezone (LEZ) te creëren en om 
de perimeter ervan, haar permanent karakter, de toeganke-
lijkheidscriteria, evenals de uitzonderingen en het tijdschema 
te bepalen. Er is evenwel gebleken dat deze wettelijke basis 
onvolledig is, met name inzake controles en sancties. Dit voor-
ontwerp van ordonnantie vult het BWLKE in deze opzichten 
aan.

In de mate waarin de Regering van plan is om controle- en 
onderzoeksbevoegdheden toe te vertrouwen aan ambtenaren, 
dient men absoluut over een wettelijke grondslag te beschikken. 
Dezelfde logica geldt voor de bepaling van repressief gedrag en 
van de sancties die van toepassing zijn. De opname van deze 
beginselen in een ordonnantie dringt zich op omwille van het 
constitutioneel beginsel van de wettelijkheid van de straffen 
(artikel 14 van de Belgische grondwet bepaalt: “Geen straf kan 
worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet”).

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-008-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-008-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-023-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-023-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-024-ces/view
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Het voorontwerp van ordonnantie voorziet – met eerbied voor 
de wetgeving op de bescherming van de privésfeer – dat de 
controles zullen geschieden met behulp van automatische ca-
mera’s die verbonden zijn met een kopie van de databank van 
de overheidsdienst die belast is met de inschrijving van de 
voertuigen.

Het voorontwerp van ordonnantie machtigt tenslotte de Re-
gering om overgangs- en latentieperiodes te bepalen. Er is 
voorzien dat geen enkele boete wordt opgelegd tijdens een 
overgangsperiode. De controles zullen evenwel effectief wor-
den doorgevoerd en er zullen verwittigingen worden verstuurd 
voor voertuigen die in overtreding zijn. De latentieperiode is 
een periode tijdens dewelke geen enkele administratieve boe-
te zal worden opgelegd voor elke overtreding die met een zelf-
de voertuig wordt begaan. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-025-ESR 
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met de wijziging aan het protocol 
van Göteborg van 30 november 1999 bij het 
verdrag van 13 november 1979 betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over lange afstand, inzake vermindering 
van verzuring, eutrofiëring en ozon op 
leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève 
en voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van xx/xx/201x tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
uitvoering van een aantal bepalingen van het 
protocol bij het verdrag van 1979 betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over lange afstand, ter bestrijding van 
verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, 
met bijlagen, ondertekend te Göteborg op 
30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 
2012 te Genève

Het verdrag betreffende de grensoverschrijdende luchtver-
ontreiniging over lange afstand vormt het belangrijkste inter-
nationaal rechtskader tot regeling van de samenwerking en 
de maatregelen voor een geleidelijke vermindering van de 
luchtverontreiniging teneinde haar schadelijke gevolgen voor 

de volksgezondheid en het leefmilieu te beperken. Sindsdien 
werden verschillende protocollen aan het verdrag toegevoegd 
om strikte reductiedoelstellingen op het vlak van luchtveront-
reiniging vast te leggen.

Het protocol van Göteborg neemt maatregelen met betrekking 
tot verschillende verontreinigende stoffen (zwavel, stikstofoxy-
den, ammoniak en vluchtige organische stoffen) tot voorko-
ming of beperking van de overschrijdingen van de kritieke 
lasten van verzuring en nutriëntstikstof, evenals van kritieke 
ozonniveaus voor de volksgezondheid en de vegetatie. Dit pro-
tocol werd op 13 september 2007 door België bekrachtigd en 
is op 12 december 2007 in werking getreden. Aangezien is 
gebleken dat er grotere inspanningen moesten worden gele-
verd om de doelstellingen te verwezenlijken die zij zich hadden 
gesteld, hebben de deelnemende partijen het protocol van 
Göteborg gewijzigd. Zo bepaalt het gewijzigd protocol enerzijds 
nieuwe nationale verbintenissen om de uitstoot van polluenten 
te beperken en legt het anderzijds nieuwe doelstellingen op 
voor kleine stofdeeltjes waarop het protocol tot dan toe geen 
betrekking had. Deze wijziging van het protocol van Göteborg 
vervolledigt bovendien de verplichtingen van de deelnemende 
partijen wat betreft de rapportage van de uitstoot van veront-
reinigende stoffen en van de gemaakte vorderingen inzake 
technologie en onderzoek.

Deze amendering bezit een gemengd karakter. Een bekrach-
tiging door België ervan is bijgevolg slechts mogelijk na in-
stemming van de drie Gewesten en van de Federale Overheid. 
Omwille van dit gemengd karakter werd een ontwerp van sa-
menwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepa-
lingen van het protocol van Göteborg (verdeling van de aan 
België opgelegde emissieplafonds onder de Gewesten, rap-
portage betreffende de emissies toevertrouwd aan de Gewes-
ten, en de opdracht voor de Federale Overheid om concrete 
maatregelen te treffen met als doel bij te dragen tot het berei-
ken van de gewestelijke emissieplafonds).

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-024-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-025-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-025-esr/view
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A-2017-033-ESR 
Voorontwerp van ministerieel besluit dat 
de soorten plastic zakken nader omschrijft 
die afwijken van het gebruiksverbod van de 
plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld 
in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 1 december 
2016 betreffende het beheer van afvalstoffen

In het kader van zijn beleid inzake het beheer van afvalstoffen, 
is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer bepaald van plan 
om de hoeveelheid afvalstoffen die door plastic zakken voor 
eenmalig gebruik worden gevormd, te verminderen. Bijgevolg 
heeft het Gewest besloten om dergelijke zakken te verbieden. 
In deze context werden verschillende afwijkingen van dit ver-
bod bepaald. 

Twee soorten plastic zakken blijven onbegrensd in de tijd toe-
gelaten, meer bepaald: 
•  de plastic zakken voor eenmalig gebruik bestemd voor de 

verpakking van voedingswaren die in de kleinhandel worden 
verkocht die vochtig zijn of vloeistoffen bevatten die kunnen 
vloeien. Om te worden toegelaten moeten deze zakken ech-
ter verzegeld, biogebaseerd13 (minimum 40% gehalte aan 
biogebaseerde stof tussen 2015 en 2018 en 60% vanaf 
2025) en thuis composteerbaar zijn; 

•  de “zeer lichte” plastic zakken voor eenmalig gebruik die 
worden gebruikt voor de primaire verpakking van waterplan-
ten en waterdieren.

Daarentegen zijn er andere afwijkingen die dan weer voor 
een welbepaalde tijdsspanne worden toegekend, meer be-
paald:
•  het gebruik van de plastic kassazakken voor eenmalig ge-

bruik (toegelaten tot 30 november 2017 voor zover de klein-
handelaars deze vóór 1 september 2017 hebben betaald);

•  het gebruik van plastic zakken voor eenmalig gebruik die 
bestemd zijn voor de primaire verpakking van groenten en 
fruit die in bulk verkocht worden (toegelaten tot 29 februari 
2020, voor zover deze zakken biogebaseerd (minimum 40% 
gehalte aan biogebaseerde stof vanaf 2018) en thuis com-
posteerbaar zijn).

Tot slot verduidelijkt het voorontwerp van besluit dat de zakken 

13  NVDR: Wordt gezegd van een product of materiaal dat volledig of 
gedeeltelijk uit biologische grondstoffen is vervaardigd. (Opmerking: 
biologische grondstoffen zijn doorgaans het voorwerp van één of 
meerdere fysische, chemische of biologische behandelingen in de 
loop van het productieproces).

met een dikte hoger dan 50 micron worden geacht “herbruik-
baar” te zijn en in dat opzicht toegelaten blijven.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-044-ESR 
Ontwerpbestek voor de opmaak van het 
milieueffectenrapport betreffende het 
voorontwerp van het plan voor het beheer van 
grond- en afvalstoffen

De ordonnantie betreffende de evaluatie van de impact van 
sommige plannen en programma’s op het leefmilieu14 veron-
derstelt de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) bij de 
opstelling van nieuwe gewestelijke plannen. 

Het MER moet de mogelijke en belangrijke effecten bepalen, 
beschrijven en evalueren van de uitvoering van het plan voor 
het leefmilieu en desgevallend toelaten om de verschillende 
voorschriften aan te vullen of te heroriënteren die worden voor-
gesteld door de plannen die worden opgesteld. Het begeleidt 
bovendien het plan wanneer het aan een openbaar onderzoek 
zal worden onderworpen. 

Dit ontwerp van bestek betreft de opstelling van het MER be-
treffende het voorontwerp van beheersplan voor de grond- en 
afvalstoffen. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

14 Ordonnantie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van 18 maart 2004 (BS 30.03.2004), aangevuld door het 
addendum (BS 18.05.2004) dat overgaat tot de omzetting van richt-
lijn 2001/42/EC van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2001. 

Bron: Shutterstock

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-033-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-033-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-044-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-044-esr/view
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A-2017-046-ESR 
Ontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 24 januari 2002 betreffende de 
kwaliteit van het leidingwater 

Dit ontwerpbesluit gaat over tot de omzetting van de Europese 
richtlijn 2015/1787 van 6 oktober 2015  tot wijziging van de 
bijlagen II en III bij richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende 
de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. 
Hierin worden met name de voorwaarden bepaald voor het ne-
men van monsters en voor de analyse van het via het netwerk 
verdeelde water.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-058-CES
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 28 oktober 2010 
betreffende de ruimtelijke informatie in 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 
voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering 
van de ordonnantie van 28 oktober 2010 
betreffende de ruimtelijke informatie in het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De bepalingen die in het voorontwerp van ordonnantie zijn 
voorzien, moeten het toelaten om de vraag om verduidelijking 
die de Europese Commissie betreffende de omzetting van 
richtlijn 2007/2/EG15 heeft geformuleerd, te beantwoorden.

Het voorontwerp van besluit is dan weer vereist om de omzet-
ting van richtlijn 2007/2/EG te voltooien. Het werd bovendien 
opgesteld rekening houdend met verschillende opmerkingen 
vanwege de Commissie voor de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

15  Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke 
informatie in de Europese Gemeenschap (INSPIRE).

A-2017-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende 
de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke 
omgeving

Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai werd omgezet in de ordonnantie betreffende 
de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. Bij 
deze omzetting werd bijlage II van deze richtlijn in het Brussels 
recht opgenomen. Welnu, deze bijlage werd vervangen bij de 
goedkeuring van richtlijn 2015/996 van de Commissie van 19 
mei 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalings-
methoden voor lawaai overeenkomstig richtlijn 2002/49/EG 
van het Europees Parlement en de Raad.

Het onderhavige voorontwerp van ordonnantie vervangt dus 
deze bijlage in het Brussels recht.

Aangezien de betrokken bijlage technische normen bepaalt 
(die bij de werkzaamheden betreffende de omzetting geen be-
oordelingsruimte laten), en om de automatische integratie van 
de eventuele volgende wijzigingen van de Europese wetgeving 
in de Brusselse wetgeving toe te laten, wordt er een dynami-
sche verwijzing naar bijlage  II van richtlijn 2015/996 in het 
voorontwerp van ordonnantie ingevoerd.

Anderzijds is er voorzien om de Regering te machtigen om de 
ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 
stedelijke omgeving te wijzigen, om zo de vereiste maatrege-
len voor de uitvoering van Europese verplichtingen te nemen. 
Aldus zal de Regering de eventuele louter technische wijzi-
gingen, die nieuwe Europese richtlijnen inzake geluidshinder 
opleggen, vlug kunnen omzetten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-046-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-046-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-058-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-058-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-059-ces/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-059-ces/view
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A-2017-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het amendement op het 
protocol van Montreal bij het verdrag van 
Wenen ter bescherming van de ozonlaag, 
inzake substanties die de ozonlaag aantasten, 
aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016

De internationale verbintenissen en doelstellingen betreffen-
de de bescherming van de ozonlaag zijn bepaald in het ver-
drag van Wenen en meer in het bijzonder in diens protocol 
van Montreal over stoffen die de ozonlaag aantasten, dat op 
16 september 1987 werd aangenomen. 

Het protocol van Montreal had echter ook een averechts effect. 
Ter vervanging van de belangrijkste stoffen die verantwoorde-
lijk zijn voor de aantasting van de ozonlaag (NVDR: chloorfluor-
koolstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen), werden er immers 
nieuwe moleculen ontwikkeld (NVDR: fluorkoolwaterstoffen). 
Welnu, hoewel deze laatsten de ozonlaag inderdaad sparen, 
zijn het eveneens krachtige broeikasgassen en kunnen ze in 
dat opzicht bijdragen tot de opwarming van de aarde.

Bijgevolg hebben de staten die partij zijn bij het protocol van 
Montreal het amendement van Kigali opgesteld teneinde dit 
averechts effect te verhelpen.

Aangezien dit amendement een gemengd karakter heeft, kan 
België het bijgevolg enkel ratificeren nadat de drie Gewesten, 
alsook de Federale Overheid ermee hebben ingestemd. Dit is 
het voorwerp van het onderhavige voorontwerp van ordonnan-
tie. Er moet echter worden benadrukt dat de Brusselse regel-
geving al in overeenstemming is met de bepalingen van het 
amendement van Kigali, voor wat zijn bevoegdheden betreft. 
Deze instemming brengt bijgevolg geen enkele wijziging van 
de Brusselse regelgeving ter zake met zich mee.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-066-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 
betreffende de beperking van de emissies van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht 
door middelgrote stookinstallaties

Teneinde het regelgevend kader te vervolledigen dat op de ver-
brandingssector van toepassing is, werd richtlijn 2015/219316 
aangenomen. Deze stelt emissiegrenswaarden van zwaveldi-
oxide (SO2), van stikstofoxide (NOx) en van fijnstof vast voor 
stookinstallaties waarvan het nominaal thermisch vermogen 
tussen 1 en 50 MW begrepen is (in ons Gewest gaat het 
hoofdzakelijk om verwarmingsketels en inwendige verbran-
dingsmotoren van noodstroomaggregaten en warmtekracht-
koppelingen). Anderzijds is er voorzien dat er ook maatregelen 
worden geëist voor koolstofmonoxide (CO) voor alle installaties.

De omzetting van deze richtlijn vormt het voorwerp van het 
voorontwerp van besluit (de omzettings-termijn is vastgesteld 
op 19 december 2017). Dit laatste wijkt op bepaalde vlakken 
af van het Europees voorschrift (vluggere uitvoeringstermij-
nen inzake emissiegrenswaarden, vaststelling van emissie-
grens-waarden voor koolstofmonoxide, vrijstellingen toege-
staan door de richtlijn maar niet hernomen). Deze afwijkingen 
worden door de Brusselse wetgever gerechtvaardigd door de 
noodzakelijkheid en de dringendheid om de luchtkwaliteit van 
het Gewest te verbeteren. Wanneer de emissiegrenswaarden 
van het voorontwerp van besluit afwijken van wat de richtlijn 
voorschrijft, stemmen deze ofwel overeen met deze die in het 
Vlaams Gewest van kracht zijn, ofwel met deze die al in het 
kader van de milieuvergunningen werden opgelegd.

Tot slot werden bepaalde vrijstellingen die de richtlijn mogelijk 
heeft gemaakt, niet door de Brusselse wetgever weerhouden, 
omdat ze niet opportuun werden geacht ten aanzien van de 
Brusselse realiteit.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

16  Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en van de 
Raad van 25 november 2015 “inzake de beperking van de emissies 
van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote 
stookinstallaties».

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-060-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-060-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-066-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-066-esr/view
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A-2017-067-ESR 
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter 
uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 
tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 
2013 houdende het Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, voor 
wat betreft de lage emissiezones

Krachtens het BWKLE werd in de loop van het jaar 2016 een 
voorontwerp van besluit uitgewerkt tot vaststelling van diverse 
bepalingen die het toelaten om de LEZ te creëren. De Raad 
was aangaande dit voorontwerp van besluit geraadpleegd en 
had op 7 juli 2016 het advies A-2016-053-ESR uitgebracht. 
Ter herinnering, het algemeen principe van een LEZ is om het 
verkeer van voertuigen te verbieden waarvan de motoren niet 
voldoen aan bepaalde milieunormen in een welbepaald grond-
gebied. Deze voorziening werd al sinds enkele jaren in Antwer-
pen en in verschillende Europese steden ten uitvoer gelegd. 

Welnu, het BWLKE is onvolledig gebleken om de creatie van 
deze LEZ tot een goed einde te brengen (vooral op het vlak van 
voorzieningen om de naleving van de LEZ te controleren en 
van mogelijke vervolgingen tegen overtreders). Er moest dus 
een voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van het 
BWLKE worden aangenomen. Dit hield de herschrijving in van 
het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de bepalingen 
die het toelaten om de LEZ te creëren.

Tijdens deze herschrijving werden bepaalde te verbeteren/te 
wijzigen elementen in het voorontwerp van besluit op de voor-
grond geplaatst. Ten aanzien van de tekst die de Raad in 2016 
was voorgelegd, zijn dit de belangrijkste wijzigingen die zich in 
het voorontwerp van besluit hebben voorgedaan :
•  De invoering van een nieuw hoofdstuk met betrekking tot de 

controle van de LEZ. Concreet zullen de in België ingeschre-
ven voertuigen worden gecontroleerd aan de hand van een 
netwerk van ANPR17-camera’s die aan een gegevensbank 
van de DIV18 zijn gekoppeld (tegen eind 2017 zullen 60 ca-
mera’s operationeel zijn en in 2018 200). In het buitenland 
ingeschreven voertuigen zullen voorafgaandelijk moeten 
zijn geregistreerd. Anderzijds zullen wegcontroles mogelijk 
blijven en zullen deze op zowel Belgische als buitenlandse 
voertuigen betrekking hebben.

17  Automatic Number Plate Recognition.

18  Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen.

•  De herziening naar boven toe van de geldboetes. Anderzijds 
stelt het voorontwerp van besluit een procedure ter inning 
van de geldboetes en een dwangprocedure in. Tevens wordt 
er voortaan de identiteit van de ambtenaar in verduidelijkt tot 
wie men eventuele klachten moet richten. De in het kader 
van deze geldboetes geïnde bedragen zullen aan het kli-
maatfonds worden gestort en zullen tot de financiering van 
de LEZ bijdragen.

•  De invoering van een systeem van “pass day”. Dankzij dit 
systeem zullen personen met een voertuigen dat niet aan de 
toegangscriteria van de LEZ voldoen, de mogelijkheid heb-
ben om deze te betreden. De prijs van een “pass day” zal 
35€ (voor 1  dag) bedragen en een persoon zal maximaal 
8 « pass day” per jaar kunnen verkrijgen.

•  De uitdrukkelijke uitsluiting van de voorziening van de LEZ 
van wegen die toegang bieden tot de transitparkings en tot 
de Ring van buiten de LEZ.

•  De herziening van de lijst van afwijkingen. Bepaalde afwijkin-
gen zijn toegevoegd, andere zijn geschrapt.

Bovendien wordt de benaming van de afwijkingen verduide-
lijkt. Tot slot is er voortaan voorzien dat een aantal afwijkingen 
het voorwerp van een voorafgaandelijke aanvraag (bij Brussels 
Fiscaliteit) zullen moeten zijn.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van 
de interventienormen en saneringsnormen

Er moeten verschillende wijzigingen worden aangebracht 
aan het besluit tot vaststelling van de interventienormen en 
saneringsnormen, teneinde de samenhang van dit besluit te 
waarborgen met de recente wijzigingen die aan de ordonnan-
tie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde 
bodems werden aangebracht.

Bron: https:lez.brussels

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-067-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-053-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-067-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-073-esr/view
https:lez.brussels
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Concreet voorziet een bepaling voortaan de gevallen van ver-
moedens van verontreiniging door een stof waarvoor geen 
enkele norm is bepaald. In dat geval zal de bodemverontrei-
nigingsdeskundige een adequate norm moeten voorstellen, 
waarbij hij zich baseert op bodem- en grondwaternormen die 
in het Vlaams Gewest, of bij ontstentenis in het Waals Gewest, 
of bij ontstentenis in een buurland van kracht zijn, of bij ont-
stentenis op een norm die hij vaststelt op basis van erkende 
blootstellingsnormen of van gegevens uit wetenschappelijke 
literatuur. De voorgestelde waarde zal hetzelfde statuut heb-
ben als de saneringsnorm en de interventienorm die zich al in 
het besluit bevinden. 

Tevens bepaalt het voorontwerp van besluit dat de normen van 
de kwetsbaarheidsklasse “woonzone” (en niet meer de inter-
ventienormen “bijzondere zones”) van toepassing zijn voor de 
zones van parken, begraafplaatsen en de erfdienstbaarheids-
zones rond bossen en wouden die in het bijzonder betrekking 
hebben op residentiële wijken die grenzen aan bosgebied. De 
NATURA 2000-zones blijven dan weer ingedeeld als “bijzonde-
re” zone, dit om ze een maximale beschermingsgraad te bieden. 

Bovendien heeft feedback bepaalde praktische moeilijkheden 
op de voorgrond geplaatst betreffende de geldende interven-
tienormen in beschermingsgebieden voor grondwaterwinning. 
Bijgevolg stelt het voorontwerp van besluit voor om de verde-
ling van de interventienorm door twee tot het eigenlijke grond-
water te beperken (en dus om deze voor het vaste deel van de 
bodem te annuleren). Anderzijds voorziet het voorontwerp van 
besluit om uitdrukkelijk te vermelden dat de waarde die voor 
het grondwater wordt berekend, niet lager mag zijn dan de 
saneringsnorm.

Tot slot stelt het voorontwerp van besluit twee bepalingen in 
samenhang met het GBP voor :
•  de herformulering van bepalingen die verwijzen naar de 

concepten van “bestemmingszone in het GBP” en “feitelij-
ke bestemming”. Het doel is om de dubbelzinnigheid rond 
het gebruik van deze concepten weg te nemen (die meer in 
het bijzonder moeilijkheden stelt in de sterk gemengde zo-
nes, de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving 
(OGSO) en de zones van gewestelijk belang (ZGB)); 

•  de toekenning van een kwetsbaarheidsklasse voor terrei-
nen die niet volgens het GBP zijn ingedeeld. Concreet zullen 
deze terreinen in de kwetsbaarheidsklasse van het meest 
strikte aangrenzende perceel worden ondergebracht. Deze 
bepaling lijkt noodzakelijk in de mate waarin deze terreinen, 
hoewel ze niet volgens het GBP zijn ingedeeld, het voorwerp 
van bodemstudies kunnen uitmaken.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van 
de type-inhoud van het risicobeheervoorstel, 
van het saneringsvoorstel, van de aangifte 
voorafgaande aan de behandeling van 
beperkte duur en van de modaliteiten van 
aanplakking van de behandeling van beperkte 
duur

In zoverre de gewijzigde bodemordonnantie voortaan de be-
handeling van beperkte duur in enkele welbepaalde gevallen 
toelaat, moeten de bepalingen van een dergelijke behandeling 
dus worden vastgesteld.

De werken die in het kader van de behandeling van beperk-
te duur worden verricht, mogen niet langer dan 180  dagen 
duren. Bovendien moet diegene die deze behandeling van 
beperkte duur uitvoert enerzijds een formulier van voorafgaan-
delijke aangifte bij Leefmilieu Brussel indienen en anderzijds 
erop toezien dat de door de Regering opgemaakte aanplakking 
correct op de bouwplaats wordt aangebracht.

De type-inhoud van het formulier van voorafgaandelijke aan-
gifte en het aanplakkingsmodel zijn vastgesteld in bijlage 3 van 
het voorontwerp van besluit. Tevens stelt deze bijlage enkele 
bijkomende voorwaarden voor toegang tot de bouwplaats vast, 
teneinde zowel het leefmilieu als de personen te beschermen. 

Het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud 
van het risicobeheervoorstel, van het saneringsvoorstel en van 
het beperkte saneringsvoorstel is ingetrokken. Enkele bepa-
lingen van dit besluit zijn echter hernomen, waarbij enkele 
technische en semantische aspecten ervan werden gewijzigd 
(bijlagen 1, 2 en 4 van het voorontwerp van besluit).

Tenslotte zijn er overgangsmaatregelen vastgesteld om de 
geldigheid te bekrachtigen van de beslissingen die tussen de 
inwerkingtreding van de gewijzigde ordonnantie en de inwer-
kingtreding van het onderhavige voorontwerp van besluit zijn 
genomen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-073-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-074-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-074-esr/view
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A-2017-075-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van 
het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling 
van de type-inhoud van het verkennend 
bodemonderzoek en het gedetailleerd 
bodemonderzoek en van hun algemene 
uitvoeringsmodaliteiten

Opdat de nieuwe bepalingen van de bodemordonnantie zou-
den kunnen worden toegepast, moet de type-inhoud van het 
verkennend bodemonderzoek :
•  voorzien dat het type van verontreiniging verplicht wordt 

vastgesteld in de fase van de bodemverkenning, teneinde 
vlugger te kunnen bepalen welk type van behandeling er 
nodig is, alsook wie de houder van verplichtingen is;

•  het geval voorzien waarin een bodemverkenning het toelaat 
om de verontreiniging af te bakenen. Dit denkbeeldige geval 
houdt in dat de uitvoering van een gedetailleerd bodemon-
derzoek (voorafgaandelijk aan het risico-onderzoek of het 
saneringsproject) niet meer nodig is;

•  het feit integreren dat de afbakening van de weesveront-
reinigingen op het aangrenzend terrein niet meer wordt ge-
vraagd.

Anderzijds is het voorontwerp van besluit het voorwerp van 
wijzigingen die zich niet in het kader van de herziening van de 
ordonnantie doen gelden. Deze streven de volgende doelstel-
lingen na: 
•  de structuur van het besluit verbeteren;
•  bepaalde tabellen duidelijker maken;
•  enerzijds de te bestuderen perimeter in functie van het aan-

leidinggevend feit verduidelijken en anderzijds de verwach-
tingen in het geval dat een terrein als het voorwerp van een 
verkennend bodemonderzoek is geweest;

•  de volgende twee verplichtingen schrappen: 
-  de verplichting om standaardanalysepakketten te re-

aliseren wanneer de enige risicoactiviteit een opslag 
van stookolie is;

-  de verplichting om vluchtige minerale oliën stelselma-
tig te analyseren in samenhang met bepaalde risicoac-
tiviteiten.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-076-CES
Ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
toekenning van premies voor de uitvoering van 
bodemonderzoeken en behandelingswerken 
van weesverontreiniging

Het besluit tot bepaling van het stelsel van premies voor de 
uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken 
van weesverontreiniging moet worden gewijzigd om de sa-
menhang ervan te waarborgen met de recente wijzigingen die 
aan de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van 
verontreinigde bodems werden aangebracht. Bij de herziening 
van de ordonnantie heeft de wetgever immers geoordeeld dat 
de huidige financiële steunmaatregelen ontoereikend waren 
en heeft hij besloten om deze te versterken om zo de plich-
tenhouders beter te helpen het hoofd te bieden aan weesver-
ontreinigingen.

Het ontwerpbesluit voorziet dus dat de premies de integrale 
onderzoekskosten kunnen dekken, die voor particulieren en 
KMO’s met een weesverontreiniging samengaan. De maxi-
mumbedragen van de premies werden ook verhoogd.

Gelijklopend stelt het ontwerpbesluit enkele bepalingen vast, 
die het moeten toelaten om een verhoging van de prijzen van 
de onderzoeken te voorkomen die de verhoging van de bo-
dempremies met zich zou kunnen meebrengen.

Anderzijds zal een gedetailleerd bestek, dat door de bodem-
verontreinigingsdeskundige is opgemaakt en dat gelijkaardig 
aan het bestek van de opdrachtencentrale is gestructureerd, 
voortaan bij het indienen van een premie-aanvraag worden 
geëist. Dit om de verschillende posten van het bestek en van 
de factuur met deze van de opdrachtencentrale te kunnen ver-
gelijken.

Tevens geeft het ontwerpbesluit uitdrukkelijk aan dat de acto-
ren, aan wie een premie inzake de uitvoering van onderzoeken 
of behandelingswerken van weesverontreiniging worden toe-
gekend, in geen geval deze premies met andere steunmaatre-
gelen zullen kunnen cumuleren.

Tot slot is er ter wille van de administratieve vereenvoudiging 
voorzien dat een wettelijke vertegenwoordiger van een plich-
tenhouder een premie-aanvraag kan indienen (op voorwaarde 
dat deze door de plichtenhouder werd gemachtigd).

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-075-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-075-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-076-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-076-esr/view
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A-2017-083-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
instemming met het samenwerkingsakkoord 
van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het 
Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betreffende 
de uitvoering van de verordening (EG) nr. 
1221/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 november 2009 inzake 
de vrijwillige deelneming van organisaties 
aan een communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS19), en tot intrekking 
van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de 
beschikkingen 2001/681//EG en 2006/193/EG 
van de Commissie

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met het op 12 mei 
2017 aangenomen samenwerkingsakkoord teneinde de bepa-
lingen van de Europese verordening EMAS, die zowel onder de 
bevoegdheid van de Federale Overheid als van één of meerde-
re Gewesten valt, in België van toepassing te maken.

Het doel van de EMAS-reglementering is om een referentiesy-
steem m.b.t. milieubeheer te creëren dat gebaseerd is op het 
principe van een continue verbetering van de milieuprestaties 
door het beheersen van de impact van de activiteit van de 
deelnemende organisaties. De belangrijkste engagementen 
hiertoe zijn de volgende:
•  de milieureglementering naleven;
•  controleerbare verbeterdoelstellingen vastleggen; 
•  hun personeel aanmoedigen de milieuprestaties van de or-

ganisatie te verbeteren;
•  een milieuverklaring publiceren en actualiseren die bestemd 

is voor externe communicatie en hun conformiteit door een 
derde, geaccrediteerde of erkende partij laten controleren.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

19  Eco-Management and Audit Scheme.

A-2017-084-ESR 
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering betreffende de wijziging van 
bepaalde voorschriften inzake industriële 
emissies

Het doel van dit ontwerpbesluit is om wijzigingen aan te bren-
gen aan de Brusselse reglementering betreffende vluchtige 
organische stoffen, verbranding van afvalstoffen en het besluit 
van 21 november 2013 inzake preventie en vermindering van 
verontreiniging door industriële emissies. Dit in het kader van 
het antwoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de 
“EU Pilot”, die door de Europese Commissie aan België is be-
zorgd en die een lijst opmaakt van de gevallen van niet-con-
formiteit met de richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 
inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging).

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

MOBILITET

A-2017-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering 
van een kilometerheffing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen 
bedoeld of gebruikt voor het vervoer van 
goederen over de weg, ter vervanging van het 
Eurovignet

Krachtens artikel 39 van de ordonnantie van 29 juli 2015 moe-
ten het tarief van de kilometerheffing en het bedrag van de eraan 
verbonden boetes op 1 juli van elk jaar worden geïndexeerd. 

Bron: Shutterstock

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-083-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-083-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-084-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-084-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-027-ces/view
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Welnu, één van de indexcijfers die nodig zijn voor de bereke-
ning is slechts ten vroegste in de maand juni van het betrokken 
jaar beschikbaar, wat onvoldoende tijd laat om de indexatie 
van de bedragen te implementeren in de programmatie en de 
infrastructuur die de inning en invordering van de kilometer-
heffing ondersteunen. 

Dit voorontwerp van ordonnantie gaat daarom over tot de wijzi-
ging van de regels voor de berekening van de indexatiecoëffi-
ciënt die in artikel 39 van de ordonnantie van 29 juli 2015 zijn 
voorzien. De coëfficiënt zal voortaan worden vastgesteld op 
basis van de deling van het indexcijfer van de consumptieprij-
zen van de maand maart (in plaats van mei) van het betrokken 
jaar door hetzelfde indexcijfer voor de maand mei 2016.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-051-ESR
Ontwerpbestek betreffende het 
milieueffectenrapport van het ontwerp van 
gewestelijk mobiliteitsplan (GMP - Good Move)

De ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een ka-
der inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige 
bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit 
voorziet, in haar artikel 8, de procedure voor de uitwerking van 
het gewestelijk mobiliteitsplan. Paragraaf 2 verduidelijkt meer 
in het bijzonder dat: “De Regering een ontwerp van gewestelijk 
mobiliteitsplan opstelt, evenals een milieueffectenrapport. 

Daartoe stelt zij een ontwerpbestek van MER op met betrekking 
tot het ontwerp van gewestelijk mobiliteitsplan. Het milieuef-
fectenrapport wordt opgemaakt conform de bepalingen van de 
ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffec-
tenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s. 

De Regering legt het ontwerpbestek van het milieueffectenrap-
port om advies voor aan de adviesorganen waarvan de Rege-
ring de lijst vaststelt. […].”. 

De Raad is één van de instanties die in het kader van de toepassing 
van dit artikel van de ordonnantie moeten worden geraadpleegd. 

Het om advies van de Raad voorgelegde ontwerpbestek be-
paalt welke thema’s er zullen worden geanalyseerd in het 
MER, dat met het gewestelijk mobiliteitsplan gepaard zal gaan. 
Het MER heeft tot doel om de vermoedelijk niet te verwaarlo-
zen effecten van de uitvoering van het plan op het milieu te 
identificeren en te beoordelen, en om de diverse voorschriften 
die worden voorgesteld door het plan dat momenteel wordt 
uitgewerkt, eventueel aan te vullen of te heroriënteren

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-057-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende de 
rijopleiding en het rijexamen van categorie 
van motorvoertuigen B

Naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming zijn de Gewes-
ten wat het verkeersveiligheidsbeleid betreft, bevoegd gewor-
den voor: “de reglementering inzake de scholing en examens 
betreffende de kennis en de vaardigheid die nodig zijn voor het 
besturen van voertuigen van elke categorie, met inbegrip van de 
organisatie en erkenningsvoorwaarden van rijscholen en exa-
mencentra en met inbegrip van het toezicht op de rijgeschikt-
heid van de bestuurders en de kandidaat-bestuurders die lijden 
aan een vermindering van hun functionele vaardigheden, met 
uitzondering van de federale bevoegdheid inzake het bepalen 
van de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het be-
sturen van voertuigen, met dien verstande dat de inwoners van 
een Gewest vrij zijn om een rijschool te kiezen die, of examen 
af te leggen in een centrum dat in een ander Gewest is gelegen 
en met dien verstande dat een in een bepaald gewest erkende 
rijschool eveneens in de andere Gewesten werkzaam mag zijn”. 

De belangrijkste wijzigingen die dit ontwerpbesluit aan de hui-
dige situatie aanbrengt, zijn de volgende: 
•  de stageperiode wordt verlengd; 
•  een risicoperceptietest wordt ingevoerd; 
•  een Eerste hulp bij ongevallen (EHBO)-opleiding wordt ver-

plicht; 
•  twee scholingstrajecten worden toegevoegd (vier scho-

lingstrajecten in het totaal); 
•  een praktische handleiding en een logboek voor kandi-

daat-bestuurders worden ingevoerd; 
•  het aantal talen (Frans, Nederlands, Duits en Engels) waarin 

het examen kan worden afgelegd, wordt beperkt. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

Bron: GOB

http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-051-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-051-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-057-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-057-esr/view
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A-2017-069-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van het tarief van de boetes in het kader van 
de kilometerheffing en tot wijziging van het 
fiscaal statuut van de oldtimers in het kader 
van de verkeersbelasting

De huidige ordonnantie van 29  juli 2015 tot invoering van een 
kilometerheffing voor zware voertuigen heeft een administratieve 
geldboete ten bedrage van 1.000€ ingevoerd. Dit stelsel houdt 
geen rekening met het soort overtreding, noch met de ernst ervan. 
Dit voorontwerp van ordonnantie strekt er dus toe om:
•  tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Europese 

Commissie;
•  zich, na overleg, aan te sluiten op de bepalingen met betrek-

king tot de sancties van de andere Gewesten; 
•  een stelsel van variabele geldboeten in te stellen naargelang 

de ernst van de overtreding en het soort overtreding; 
•  het beginsel van proportionaliteit tussen de geldboeten en 

de heffing na te leven, opdat administratieve geldboeten niet 
als strafrechtelijke geldboeten zouden kunnen worden be-
schouwd; 

•  te voorkomen dat ondernemingen uit de transportsector 
ernstige economische moeilijkheden ondervinden door een 
onbewuste of onopzettelijke opeenstapeling van geldboeten 
in het kader van de kilometerheffing.

Anderzijds wijzigt het ontwerp van ordonnantie het fiscaal sta-
tuut van de oldtimers.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-086-ESR
Aanbevelingen betreffende de Focus Good 
Choice van het gewestelijk mobiliteitsplan

Momenteel wordt het gewestelijk mobiliteitsplan uitgewerkt in 
een proces van overleg en mede-opbouw met heel wat ac-
toren (mobiliteitsactoren, gemeenten, verenigingen, burgers, 
sociale partners, …). Dit plan zal een regelgevende waarde 
hebben. 

Good Move bestaat uit zes focussen (strategische actieplan-
nen) die op zich uit verschillende acties bestaan: 
•  Good Neighbourhood strekt ertoe om grote verkeersluwe 

“woonerven” tussen de grote stedelijke assen, in samen-
werking met de gemeenten, te creëren; 

•  Good Network strekt ertoe om een performant geheel van 
structurerende mobiliteits-netwerken en duidelijke prioritei-
ten in het verdelen van de ruimte te realiseren; 

•  Good Service strekt ertoe om de diensten van het openbaar 
vervoer op een efficiënte wijze te integreren in de andere 
vormen van mobiliteit, met het oog op een vlot en flexibel 
gebruik; 

•  Good Choice beoogt een coherent beheer van de vraag, ter 
ondersteuning van de gewenste individuele en collectieve 
keuzes voor een duurzame stedelijke mobiliteit; 

•  Good Partner strekt ertoe om het gewestelijk leadership een 
nieuwe dynamiek te geven, om zo een effectieve aansturing 
in een geest van partnerschap en transparantie te verzeke-
ren; 

•  Good Knowledge strekt tot het verbeteren van de kennis, het 
verzamelen en verwerken van gegevens (enquêtes, statistie-
ken, big data), monitoring op basis van indicatoren, uitwisse-
ling en benchmarking met andere steden en hulpmiddelen 
voor de besluitvorming. 

Tijdens een workshop op 10 november 2017 werd de leden 
van de Economische en Sociale Raad, evenals andere acto-
ren, de focus Good Choice en de verschillende acties ervan 
uiteengezet. Deze focus wordt door drie belangrijke dimensies 
gedragen: vestiging (ruimtelijke ordening), tarifering/ fiscaliteit 
en bewustmaking. 

Teneinde de coördinatoren van Good Move, evenals de Rege-
ringsleden hun aanbevelingen ter hand te stellen, hebben de 
leden van de Raad besloten om een advies op te stellen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

A-2017-014-ESR 
Voorontwerp van kaderordonnantie betreffende 
de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

De ontwikkelingssamenwerking is een gedeelde bevoegdheid 
van het federale niveau, de Gewesten en Gemeenschappen 
en de gemeentelijke entiteiten. In het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden door het Gewest, de 19 gemeenten en de bur-
germaatschappij al tal van initiatieven inzake ontwikkelings-
samenwerking genomen. Tot op heden beschikt het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest echter niet over een wetgevende tekst 
om zijn beleid inzake ontwikkelingssamenwerking te sturen.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-069-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-069-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-086-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-086-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-014-esr/view
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Dit voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe om een kader 
aan te reiken met een geheel van gemeenschappelijke doel-
stellingen, waarden en normen, instrumenten en evaluatie-
mechanismen, die het toelaten om een coherent gewestelijk 
beleid te voeren en om aldus aan de Brusselse ontwikkelings-
samenwerking een echte identiteit te geven.

De Brusselse ontwikkelingssamenwerking gaat voor een 
inclusieve en duurzame ontwikkeling, evenals voor de eer-
bied voor de mensenrechten, teneinde enerzijds de leefom-
standigheden van de bevolking in ontwikkelingslanden te 
verbeteren, en om anderzijds bij te dragen tot een billijke en 
solidaire consolidering van de internationale gemeenschap. 
Dit beleid zal bovendien bijdragen tot de doelstellingen in-
zake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
zich inzetten voor de verbintenis van de “Officiële Ontwik-
kelingshulp” om tenminste 0,7% van het bruto nationaal 
inkomen aan de officiële ontwikkelingssamenwerking te 
besteden.

Het Gewest wil zijn inspanningen op het vlak van ontwikke-
lingssamenwerking op stedelijke gebieden en problematieken 
toespitsen.

De Brusselse ontwikkelingssamenwerking zal de vorm van 
ofwel een projectfinanciering, ofwel een kennisoverdracht 
kunnen aannemen. Bovendien zal de Brusselse samenwerking 
zich in een humanitaire hulp kunnen vertalen.

Er zal een Brussels gewestelijk Comité voor ontwikkelingssa-
menwerking worden opgericht. Dit zal moeten instaan voor de 
politieke cohesie door het structureel overleg te organiseren 
met betrekking tot de initiatieven die in ontwikkelingslanden 
worden genomen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

OPENBARE MACHTEN

A-2017-077-ESR 
Ontwerp van besluit van de ordonnantie van 8 
december 2016 betreffende de integratie van 
de handicapdimensie en de beleidslijnen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van besluit gaat over tot de uitvoering van ar-
tikel 6 van de ordonnantie betreffende de integratie van de 
handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest. Het richt een Raad voor personen met een 
handicap op teneinde het burgerleven te kunnen raadplegen 
over vraagstukken van handistreaming, via vertegenwoordi-
gers van reeds bestaande adviesorganen (vertegenwoordigers 
van de Adviesraad “Aide aux Personnes et Santé” van de Fran-
se Gemeenschapscommissie, van de Adviesraad Welzijn van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van de Adviesraad 
voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelij-
ke Gemeenschaps-commissie). 

De opdracht van deze Raad voor personen met een handicap 
bestaat erin, op eigen initiatief of op verzoek van een Minister 
of Staatssecretaris, adviezen uit te brengen over alle materies 
met een mogelijke impact op de integratie van de handicap-
dimensie in de beleidslijnen van het Brussels Gewest. Deze 
Raad kan voorstellen inzake handistreaming formuleren en 
bijdragen tot de afschaffing van elke rechtstreekse en on-
rechtstreekse vorm van discriminatie ten aanzien van anders-
validen. Hij wordt tevens uitgenodigd om aan het begin, tijdens 
en aan het einde van een legislatuur adviezen uit te brengen 
over de strategische doelstellingen van de Brusselse Regering 
en de resultaten ervan.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-078-ESR
Voorontwerp van besluit van het Verenigd 
College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie tot vaststelling van 
het organigram van de bicommunautaire 
Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan 
Personen en Gezinsbijslag

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie heeft de Raad een ontwerp van besluit 
voorgelegd betreffende de organisatie van het Bestuur ter 
ondersteuning van de werking van de bicommunautaire 
Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezins-
bijslag (Iriscare). 

Het ontwerp van organigram voorziet dat het Bestuur zal  
bestaan uit:
•  vier directies: Directie Algemene Diensten, Directie Opera-

ties, Directie Gezins- en persoonsbeleid en Directie Zorgbe-
leid en Voorzieningen;

•  een dienst Budget en Beheerscontrole;
•  een cel Coördinatie en Strategie;

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-014-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-077-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-077-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-078-esr/view
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•  een cel Communicatie en PMO20;

•  een dienst Audit.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

OPLEIDING/ONDERWIJS

A-2017-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
de vrijstellingen van beschikbaarheid 
op de arbeidsmarkt wegens studies, 
beroepsopleidingen of stages

Ingevolge de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid 
met betrekking tot de vrijstelling van beschikbaarheid in het 
kader van het volgen van een stage, van een beroepsopleiding 
of van een studiehervatting naar het Brussels Gewest overge-
heveld.

Deze bevoegdheid wordt geregeld door artikelen 91, 92, 93 
en 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering en laat een vergoede 
werkzoekende toe om van de verplichtingen met betrekking 
tot zijn statuut te worden vrijgesteld (beschikbaar zijn op de 
arbeidsmarkt, actief naar werk zoeken, elke werkaanbieding 
aanvaarden) gedurende de periode van de studies, opleidingen 
of stages.

Op 1 juli 2015 heeft de Federale Overheid nieuwe maatrege-
len (wijzigingen artikel  94, §6 van het koninklijk besluit van 
25 november 1991) genomen betreffende de vrijstellingen die 
in het kader van de alternerende opleiding worden toegekend. 
Deze versoepelen het aantal uitkeringen die nodig zijn om van 
de vrijstelling te genieten, maar verstrengen andere voorwaar-
den, zoals het feit dat de werkzoekende geen diploma of ge-
tuigschrift van het hoger secundair onderwijs mag hebben en 
dat de opleiding tot een knelpuntberoep moet voorbereiden.

Het voorontwerp van ordonnantie past de voorwaarden voor 
het toekennen van een vrijstelling aan :
•  opdat zoveel mogelijk werkzoekenden er zouden kunnen van 

genieten, in samenhang met de prioriteiten en de strategie-
ën die de Brusselse Regering op het vlak van opleiding en 
stages heeft gesteld;

20  Project Management Office.

•  opdat deze zouden overeenstemmen met de noden en ei-
genheden van de Brusselse werkzoekenden. Zo worden de 
FIRST-stages automatisch vrijgesteld en wordt er een onder-
scheid gemaakt tussen secundair onderwijs en hoger on-
derwijs, alsook tussen alternerende opleiding en alternerend 
onderwijs.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-072-ESR
Nota tot bepaling van de strategische 
lijnen van een voorziening gedeeld door de 
operatoren inzake beroepsopleiding en het 
“Consortium de Validation des Compétences 
(CVdC)”, betreffende de certificatie van 
beroepsbekwaamheden, aangenomen door de 
Franse Gemeenschapsregering op 13 juli 2017

Het project bestaat erin, een certificatie uit te werken die wordt 
gedeeld door het geheel van de operatoren inzake beroeps- 
opleiding en het “Consortium de Validation des Compétences”, 
“Certificat de Compétence Professionnelle (CCP)” genaamd.

De invoering van dit gedeeld attest past in het kader van de 
algemene politieke wil om het recht op kwalificatie gedurende 
het hele leven te verwezenlijken, en om hiervoor bruggen te 
slaan tussen operatoren, en de certificatie van het geheel van 
de leerprocessen te bevorderen. Doel is de invoering van een 
eenvoudigere, meer coherente en leesbare voorziening voor 
het geheel van de betrokken partijen, gelet op de huidige ver-
snippering inzake beroepscertificatie. 

Zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 26 febru-
ari 2015 betreffende de oprichting en het beheer van een  
“Cadre Francophone de Certification (CFC) pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie”, is de certificatie het 
formele resultaat van een evaluatie- en validatieproces. Zo’n 
proces wordt verkregen wanneer een bevoegde overheidsin-
stantie, die ressorteert onder onderwijs of beroepsopleiding, 
aantoont dat een individu na een scholings-, opleidings- of 
validatieproces van zijn bekwaamheden de verworvenheden 
bezit die overeenstemmen met een vastgestelde norm. Het 
CFC is verenigbaar met het Europese Kwalificatiekader voor 
een leven lang leren. 

Een enig bekwaamheidsattest zal voordelen opleveren voor 
een leven lang leren en opleiding, inzake beroepsinschakeling 
en professionele mobiliteit, zowel voor de burgers als voor de 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-078-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-053-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-053-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-072-esr/view
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sociaaleconomische actoren. Het zal met rechtsgevolgen ge-
paard gaan, zoals: 
•  de toegang tot de gereglementeerde beroepen;
•  de toegang tot de selectieproeven voor de beroepen/be-

trekkingen/functies, gedefinieerd per niveau, binnen het 
federaal, communautair, gewestelijk en plaatselijk openbaar 
ambt;

•  een valorisatie in termen van loopbaanevolutie; 
•  sociale rechtsgevolgen zoals de aanvraag van inschake-

lingstoelagen voor jongeren onder de 21 jaar;
•  de heropname/voortzetting van opleidingen (via partner-

schapsakkoorden) bij een van de vijf operatoren ten gunste 
van de mobiliteit van leerlingen en van de levenslange op-
leidingen;

•  de heropname/voortzetting van opleidingen (via samenwer-
kingsakkoorden) in de onderwijssystemen (voltijds, alternan-
tie, hoger en sociale promotie). 

De nota voorziet dat de regulering van de enige certificatie van 
de beroepsbekwaamheden aan het CVdC wordt toevertrouwd, 
mits een overleg met de sociale gesprekspartners teneinde de 
coherentie van de werkingsmodaliteiten van het instrument te 
waarborgen.

Het volledig verslag kan op onze website worden geraad-
pleegd.

STEDENBOUWKUNDE EN 
RUIMTELIJKE ORDENING

A-2017-006-ESR 
Ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame 
ontwikkeling (GPDO)

Het ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling 
wil antwoorden bieden op de uitdagingen die voortvloeien uit 
de aanzienlijke bevolkingstoename die het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest sedert een vijftiental jaren kent. Zo wil het een 
instrument van globale planning zijn dat moet toelaten om de 
verdichting te beheersen, waarbij de mixiteit van het Gewest 
wordt verzekerd en men van Brussel een gewest maakt dat 
aantrekkelijker, sociaal inclusiever, concurrentiëler vanuit eco-
nomisch oogpunt, creatiever inzake onderzoek, en groener 
en doeltreffender is wat betreft het verbruik van energie en 
hulpbronnen. Hiertoe stelt het projecten voor die moeten wor-
den verwezenlijkt tegen 2025 en 2040 en op de vier volgende 
pijlers gebaseerd zijn: 

Pijler 1: Het grondgebied mobiliseren om nieuwe wijken 
te ontwikkelen en een ambitieuze woningproductie te 
bereiken 

Inzake woongelegenheid wil men het aanbod verhogen door 
alle mogelijkheden voor de productie van nieuwe woningen 
te bepalen, met name door een verdichting van de bestaande 
bebouwing. Zo kan het fenomeen van sociale dualisering en 
van de vastgoeddruk worden tegengegaan. 

De verdichting moet harmonisch en op een intelligente ma-
nier gebeuren teneinde aangename levensomstandigheden 
te verzekeren en toegang te verlenen tot degelijke woningen. 
De verdichting moet behalve woningprojecten eveneens de 
ontwikkeling van economische activiteiten omvatten (handel, 
ondernemingen…) en van collectieve voorzieningen.

Men heeft de ontwikkeling van tien polen21 voorzien die wor-
den beschouwd als zijnde “strategisch en prioritair”. 

Het ontwerp van GPDO bekrachtigt bovendien het begrip van 
“nabije stad” en moet erover waken dat elke wijk (“kern met 
een lokale identiteit”) beschikt over diensten, voorzieningen, 
openbare ruimten en kwaliteitsvolle groene ruimten.  

Pijler 2: Het grondgebied mobiliseren voor de ontwikke-
ling van een aangename, duurzame en aantrekkelijke 
leefomgeving 

De versterking van wat de Brusselaars met hun onmiddellijke 
omgeving verbindt en bijdraagt tot de kwaliteit van hun dage-
lijks leven vormt een van de doelstellingen van het ontwerp van 
GPDO. Deze doelstellingen moeten worden verwezenlijkt met 
behulp van maatregelen die de stad tot hun leefomgeving en 
werk- en vrijetijdsruimte maken.   

In deze context wil men de bescherming van het erfgoed en de 
architectuur steunen en ontwikkelen, evenals het landschap 
en het natuurpatrimonium versterken en beschermen. Het ont-
werp van GPDO besteedt in dit opzicht bijzondere aandacht 
aan geluidshinder en afvalbeheer.

Het ontwerp van GPDO moet tenslotte eveneens het evenwicht 
tussen de wijken verbeteren. Dat moet gebeuren door middel 
van een nieuwe zone van stedelijke herdynamisering en de 
voortzetting van het beleid van de duurzame-wijkcontracten.

21  Reyers, Josaphat, Heizel, de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst, 
de voormalige site van de NAVO, de Europese wijk, de wijk van het 
Zuidstation, de Deltasite, het Weststation en de sites van de kazernes 
van Etterbeek en Elsene.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-072-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-006-ces/view
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Pijler 3: Het grondgebied mobiliseren voor de ontwikke-
ling van de stedelijke economie 

De drievoudige ambitie van het ontwerp van GPDO ligt in het 
verlengde van de doelstellingen van de Strategie 2025. Het 
ontwerp van GPDO wil namelijk de vereiste voorwaarden creë-
ren om de economische activiteit op het gewestelijk grondge-
bied te verankeren, een internationale economische activiteit 
te ontwikkelen en om de economische aantrekkingskracht van 
de metropool te verhogen.  Zo moeten economische groei en 
jobcreatie met elkaar samengaan.

Het ontwerp van GPDO bevat hiertoe een reeks maatregelen die 
met name de ontwikkeling van de lokale werkgelegenheid mo-
gelijk moeten maken, de beheersing van het kantorenaanbod, 
de versterking van de grote assen van economische ontwikke-
ling, de steun aan de handel en aan de lokale economie, de op-
richting van polen opleiding-werkgelegenheid, evenals de steun 
aan de kennissectoren, het toerisme en het congrestoerisme. 

Deze maatregelen zullen zich in de eerste plaats richten op 
de volgende sectoren: de internationale sector en het toeris-
me, de milieunetwerken, de handel, het openbaar ambt, de 
non-profitsector en de stedelijke beroepen, de innoverende 
sectoren en de stedelijke industrie.

Pijler 4: Het grondgebied mobiliseren om van mobiliteit 
een duurzame ontwikkelingsfactor te maken 

De toenemende verkeersverzadiging vormt een van de belang-
rijkste uitdagingen van het Gewest (alle vervoersmiddelen en 
ongeveer 3 miljoen verplaatsingen elke dag). Het ontwerp van 
GPDO bevat daarom verschillende mobiliteitsmaatregelen die 
moeten toelaten om de volgende doelstellingen te verwezen-
lijken: 
•  beperking van de druk op het verkeersnetwerk door een mo-

dale overstap door het pendelverkeer met de auto op andere 
vervoersmiddelen;

•  bestendiging van de modale tendensen vastgesteld voor de 
verplaatsingen te Brussel (zoals verplaatsingen te voet en 
met de fiets);

•  versterking van de toegankelijkheid van de Brusselaars tot 
hun vervoersnetwerk;

•  beduidende verbetering van de kwaliteit van de openbare 
ruimten;

•  beperking van de impact van de mobiliteit op het milieu;
•  blijven pleiten voor een metropolitaans mobiliteitsbeleid bij 

het Vlaamse en Waalse gewest en bij de Federale Overheid, 
rekening houdend met het dringend karakter van de situatie.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-042-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van 
het aanvraagformulier van advies van de 
Dienst Brandweer en Dringende Medische 
Hulp betreffende de aanvragen voor 
stedenbouwkundige en/of milieu-attesten 
of vergunningen & voorontwerp van besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
bepaling van de termijnen voor het opsturen 
van advies van de Dienst Brandweer en 
Dringende Medische Hulp over de aanvragen 
tot stedenbouwkundige vergunningen 

De procedure voor adviesaanvragen bij de Dienst Brandweer 
en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest  wordt herzien in het kader van de globale hervorming 
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. 

Doel van het voorontwerp van besluit tot bepaling van de ter-
mijnen voor het uitbrengen  van adviezen door de DBDMH is te 
verhelpen aan de huidige situatie waarbij geen enkele termijn 
is voorzien voor de adviezen van de DBDMH. Dit zorgt voor 
onzekerheid in hoofde van de aanvragers en soms voor ab-
normaal lange termijnen. Het bepaalt de gevallen waarin de 
adviestermijn van de DBDMH inzake brandpreventie 60 dagen 
bedraagt omwille van de complexiteit van de dossiers. In de 
overige gevallen bedraagt de termijn 30 dagen.  

Doel van het voorontwerp van besluit tot bepaling van het aan-
vraagformulier voor adviezen van de DBDMH is de formalise-
ring van het aanvraagformulier van adviezen bij de DBDMH 
waarnaar zal moeten worden verwezen in de teksten die de 
samenstelling van dossiers van stedenbouwkundige en mi-
lieuattesten en vergunningen bepalen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-056-CES
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de 
bouwplaatsen op de openbare weg

De planning, coördinatie, toelating en uitvoering van bouw-
plaatsen op de openbare weg worden tot op heden door de 
ordonnantie van 3 juli 2008 omkaderd. Het computersysteem 
(Osiris) dat in 2014 in uitvoering van deze ordonnantie werd 
ingesteld, heeft tot doel om de procedures te automatiseren en 
om de behandeling van de dossiers te versnellen. 

http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-006-ces/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-042-ces/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-042-ces/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-056-esr/view
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Niettemin doen er zich in de huidige regelgeving tekortkomin-
gen voor en eerder dan de ordonnantie van 3 juli 2008 te wijzi-
gen en teneinde de tekst te vereenvoudigen, wordt een nieuwe 
ordonnantie met de grondslagen van de vorige voorgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen die in dit voorontwerp van ordon-
nantie werden ingevoerd, hebben betrekking op de volgende 
elementen: 
•  een visie op langere termijn (“hypercoördinatie”); 
•  een geherdefinieerd toepassingsgebied en een belangrijkere 

rol voor de Coördinatie-commissie van de bouwplaatsen; 
•  een herziening van de coördinatie- en toelatingsprocedures 

met een centrale rol voor Osiris; 
•  een actieve en passieve informatie; 
•  een vergoeding aan de handelaars ingeval van uitzonderlijke 

bouwplaatsen.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-065-ESR
Ontwerp van wijziging van het gewestelijk 
bestemmingsplan betreffende de Noord-
Zuidverbinding

De Regering wil aan de hand van deze wijziging van het GBP 
een performante openbare vervoersverbinding tussen het 
Noorden en het Zuiden van het Gewest creëren. Om de tech-
nische uitvoering van deze infrastructuur toe te laten, moet 
men twee kaarten van het GBP wijzigen.

Enerzijds moet kaart 6 “openbaar vervoer” worden gewijzigd, 
omdat 
•  deze momenteel niet in een tracé “met afzonderlijke baan” 

tussen het Noordstation en de stelplaats via Bordet voorziet;
•  ze voorziet in een tracé met afzonderlijke baan tussen de 

MIVB-stations Anneessens en Zuidstation dat technisch 

gezien niet meer verenigbaar is met een geoptimaliseerde 
exploitatie;

•  voor het station Albert moet worden voorzien in een kleine 
uitbreiding om het om te vormen tot een eindhalte voor de 
eigenlijke noord-zuidverbinding en, bij technisch geïndu-
ceerde uitbreiding, de trams 3, 4, 7 en 51.

Anderzijds moet  kaart 3 “ bodembestemming” worden gewij-
zigd, omdat:
•  voor de stelplaats Haren het gebied voor collectieve voor-

zieningen moet worden uitgebreid ten koste van een gebied 
voor stedelijke industrie en een gebied voor sport- of vrije-
tijdsactiviteiten in de open lucht;

•  voor de toegangen tot het geplande station op de Rigasqua-
re de structurerende ruimte moet worden uitgebreid ten 
koste van een klein groengebied. 

Dit ontwerp van wijziging van het GBP gaat gepaard met een 
milieueffectenrapport. Het zet, in de ruime zin, de gevolgen 
voor het leefmilieu van het project en van de verschillende be-
oogde alternatieven uiteen. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

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 openbaar on-
derzoek 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 Hoofdstede-
lijke Regering op 30 september 2010 een besluit genomen 
dat de besturen en instanties aanduidt die hun advies moeten 
uitbrengen over elk bijzonder bestemmingsplan en - desgeval-
lend - over het milieueffectenrapport.

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

De Raad heeft in 2017 deze bevoegdheid één maal uitgeoefend.

Bron: Shutterstock

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-056-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-065-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-065-esr/view
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A-2017-031-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de 
gemeente Anderlecht - wijzigingen

De doelstellingen van het ontwerp van BBP Biestebroek zijn: 
•  de kanaalzone herwaarderen en laten heropleven; 
•  de stedelijke verbindingen tussen de kanaaloevers herstel-

len; 
•  de verbindingen tussen de wijken verbeteren; 
•  een antwoord bieden op de bevolkingsgroei en de woonkwa-

liteit verbeteren; 
•  een mix van functies stimuleren door de haven- en produc-

tieactiviteiten beter te integreren in het stedelijk milieu; 
•  zorgen voor voldoende ontwikkeling van collectieve voorzie-

ningen en met name scholen. 

In juni 2016 werd de Raad al een eerste keer over dit ontwerp 
van BBP geraadpleegd, maar het dossier werd aangepast in-
gevolge het advies van de Overlegcommissie die op 28 no-
vember 2016 heeft plaatsgevonden.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

TEWERKSTELLING

A-2017-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende 
de tewerkstellingssteun in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Dit voorontwerp van ordonnantie is de juridische omzetting 
van de oriëntatienota betreffende de hervorming van de doel-
groepen die op 14 juli 2016 door de Brusselse Regering werd 
goedgekeurd.

De voorgestelde hervorming van het doelgroepenbeleid voor 
Brussel beoogt meer bepaald:
•  de vermindering en de vereenvoudiging van het aantal  

geërfde voorzieningen teneinde de gecreëerde voorzienin-
gen te versterken;

•  de verbetering van de leesbaarheid van de voorzieningen 
en het vergemakkelijken van de toegang tot deze voorzie-
ningen;

•  de afstemming van de middelen op de Brusselaars die nood 
hebben aan steun om werk te vinden, maar tevens om hun 
werk te behouden;

•  de beheersing van de budgettaire middelen;

•  een snelle overstap verzekeren tussen de kwalificerende 
voorzieningen (alternerend leren, individuele beroepsoplei-
ding (IBO),  …) en de voorzieningen inzake tewerkstelling 
(instapstages, inschakelingscontracten, artikelen 60, …).

De voorzieningen inzake tewerkstellingssteun richten zich tot 
de niet-werkende werkzoekenden die bij Actiris ingeschreven 
zijn, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonachtig zijn 
en voldoen aan de specifieke kenmerken en noden van de ar-
beidsmarkt. Deze voorzieningen zijn opgesplitst in vier assen:
•  inschakeling (inschakelingscontract, tewerkstellingsvoorzie-

ning voor inschakeling in de sociale economie, artikel 60);
•  activering (Activa, Activa verminderde arbeidsgeschiktheid, 

opleidingsincentive);
•  werkbehoud (oudere werknemers);
•  specifieke tewerkstellingssteun.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2016-015-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 
houdende maatregelen ter omzetting in de 
interne rechtsorde van richtlijn 2005/36/EG van 
7 september 2005 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, teneinde de richtlijn 
2013/55/EU van 20  november 2013 tot 
wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende 
de erkenning van beroepskwalificatie en 
verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende 
de administratieve samenwerking via het 
informatiesysteem interne markt om te zetten

Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroeps-
kwalificaties strekt ertoe, de vrijheden inzake het instellen en 
verlenen van diensten in de Europese binnenmarkt te waar-
borgen, door regels op het vlak van toegang tot het beroep uit 
te werken. Richtlijn 2013/55/EU wijzigt richtlijn 2005/36/EG 
door meer bepaald minder voorwaarden inzake toegang tot 
het beroep voor Europese burgers op te leggen. De scholings-
graad wordt sterk verlaagd, waarbij elk diploma van niveau “A” 
voortaan wordt aanvaard. Bovendien wordt de discriminatie 
ten overstaan van de Belgen benadrukt door de gelijkwaardig-
heid tussen een beroepservaring van 3 jaar, ongeacht de uit-
geoefende functie, en een diploma van niveau “A”. Anderzijds 

http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-031-ces/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-031-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-001-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-001-esr/view
http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-015-ces/view
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brengt richtlijn 2013/55/EU in hoofdzaak voor de gewestelijke 
bevoegdheden de volgende twee bijkomende wijzigingen aan: 
de invoering van de gedeeltelijke toegang in artikel 4septies en 
de Europese beroepskaart. 

Richtlijn 2013/55/EU diende tegen 18 januari 2016 te wor-
den omgezet, wat de Federale Overheid, noch de Gewesten 
hebben gedaan. Dientengevolge is deze richtlijn, omwille van 
haar duidelijk en nauwkeurig karakter, sinds die datum van 
toepassing, gezien het Bestuur de ondernemingsloketten dui-
delijke instructies ten overstaan van de Europese ingezetenen 
heeft gegeven.  

Op 25 juli 2016 heeft men zich tot de Raad gericht inzake een 
voorontwerp van besluit ter omzetting van richtlijn 2013/55/
EU, waarbij de bestaande discriminaties tussen Belgische 
en Europese ingezetenen werden afgeschaft, d.w.z. door de 
drempels die de richtlijn voorziet op iedereen toe te passen. 

Ingevolge twee interregionale overlegvergaderingen heeft 
de Brusselse Regering besloten om, net zoals de andere 
twee gewesten, de richtlijn a minima om te zetten, waarbij 
de toegangsdrempel tot het beroep enkel voor de Europese 
ingezetenen werd verlaagd, wat bijgevolg een discriminatie 
ten overstaan van de Belgische burgers inhoudt, voor wie de 
toegangsvoorwaarden beperkender zijn. Het voorontwerp van 
besluit drukt deze nieuwe beleidslijn uit.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-036-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 16 mei 
2003 tot uitvoering ven Hoofdstuk 7 
van Titel IV van de programmawet van 
24 december 2002 (I), betreffende de 
harmonisering en de vereenvoudiging van 
de regelingen inzake verminderingen van de 
socialezekerheidsbijdragen

Het doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2014 aan de gewesten 
werd overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervor-
ming, heeft betrekking op een reeks voorzieningen voor de 
integratie en het behoud van specifieke groepen van werk-
zoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. De Brusselse 
Regering heeft op dit gebied een hervorming ondernomen in 
nauw overleg met de sociale partners, in het kader van de 
gedeelde prioriteiten van de Strategie 2025. 

De werkzoekenden en oudere werknemers (55 tot 64 jaar) 
vormen een van de specifieke groepen die voor deze hervor-
ming werden weerhouden, net als de werkzoekenden jonger 
dan 30 jaar, de langdurig (18 maanden) en zeer langdurig 
werkzoekenden (24 maanden), en, op transversale wijze wat 
betreft deze drie groepen, de personen met een lage of zeer 
lage scholingsgraad, evenals de mindervaliden. 

In de vorm zoals deze voorziening werd geërfd door het Ge-
west, maakt de doelgroepenvoorziening oudere werknemers 
het voor een werkgever mogelijk om een vermindering van de 
werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid te genieten voor 
alle oudere werknemers vanaf 54 jaar, met een loonplafond 
vastgesteld op 13.401,07€. 

De hervorming, die door de Regering in overleg met de sociale 
gesprekspartners wordt voorgesteld, moet op termijn tot de 
wijziging van drie parameters leiden: de leeftijd (57-64 jaar), 
het referteloon (10.500€ per kwartaal) en een enige forfaitai-
re vermindering van de RSZ22-bijdrage (1.000€ per kwartaal). 
Deze hervorming wordt in verschillende fasen doorgevoerd: 
1. beperking van de voorziening tot de werknemers van 55 

tot 64 jaar waarvan het trimestrieel referteloon niet hoger 
is dan 12.000€ (doorgevoerd in 2016);

2. wijziging van het trimestrieel referteloonplafond van 
12.000€ tot 10.500€ (op 1 juli 2017);

3. beperking van het voordeel tot de werknemers van 57 
tot 64 jaar en uniformering van het forfaitair bedrag op € 
1.000,00 per kwartaal (op 1 juli 2018). 

Het voorontwerp van besluit gaat over tot de operationalisering 
van de tweede fase van deze hervorming. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

22  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-015-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-036-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-036-esr/view
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A-2017-037-ESR
Ministerieel besluit tot vaststelling van 
de modaliteiten voor de indiening en 
de behandeling van de aanvragen tot 
bijkomende indexaanpassingen in het kader 
van de dienstencheques

De regionalisering van de dienstencheques werd in de Strate-
gie 2025 geïdentificeerd als een gedeelde doelstelling, waar-
van de sturing en de uitvoering zal gebeuren in samenwerking 
met de sociale partners (Pijler 2, Doelstelling 8, Beleidswerf 5).

In die zin nam de Regering reeds eerder op verschillende tijd-
stippen het initiatief tot overleg met en raadpleging van de 
Raad over het voorontwerp van ordonnantie dienstencheques 
tot wijziging van de wet van 20 juli 2001, het voorontwerp van 
besluit dienstencheques tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 12 december 2001, en het voorontwerp van besluit Op-
leidingsfonds tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 
2007. Het overleg met en de raadpleging van de Raad gaf 
aanleiding tot de adviezen van 15 september en 22 december 
2016 en de bijdrage van 24 november 2016.

Voor het luik bijkomende indexering had de Regering reeds 
beslist om de toekenning ervan te onderwerpen aan drie te 
vervullen voorwaarden: 
•  het naleven van de 60%-regel inzake de aanwerving van 

bepaalde doelgroepen (jaarlijks aan te tonen); 
•  de ondertekening van het Brussels diversiteitscharter in de 

dienstenchequesector (geldigheidsduur van vijf jaar);
•  tenzij wanneer er in het kalenderjaar dat voorafgaat aan de 

berekening van het budget voor de opleidingskosten min-
der dan 2.000 dienstencheques werden ingediend bij het 
uitgiftebedrijf, beschikken over een vormingsplan aangepast 
aan de behoeften van de dienstenchequewerknemers en als 
dusdanig goedgekeurd door de Commissie opleidingsfonds 
dienstencheques (geldigheidsduur van drie jaar).  

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-043-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Regering betreffende de activeringsmaatregelen 
van de werkzoekenden

De inhoud van deze tekst werd voorheen al samengevat (zie 
in dat opzicht de bijdrage A-2017-026-ESR). Deze bijdrage 
heeft immers eveneens betrekking op dit voorontwerp van be-
sluit. 

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen 
de Federale Staat, het Waalse Gewest, het 
Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 
betreffende de coördinatie tussen het beleid 
inzake de arbeidsvergunningen en het beleid 
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de 
normen betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse arbeidskrachten en voorontwerp 
van ordonnantie houdende instemming 
met het samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, het Waalse Gewest, het 
Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 
betreffende de coördinatie tussen het beleid 
inzake de arbeidsvergunningen en het beleid 
inzake de verblijfsvergunningen en inzake de 
normen betreffende de tewerkstelling van 
buitenlandse arbeidskrachten

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp 
van ordonnantie houdende instemming met dit samenwer-
kingsakkoord beogen de gedeeltelijke omzetting van de richt-
lijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 betreffende de instelling van één enkele 
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor 
onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op 
het grondgebied van een lidstaat, voor wat betreft de bevoegd-
heden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houden-
de de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de 

Bron: Sodexo

http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-037-ces/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-037-ces/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-043-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-043-esr/view
http://ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-date/2017/a-2017-070-ces/view
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tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de 
invoering van één enkele procedure en waarvoor de Raad in 
april 2016 een advies had uitgebracht, werd voorgelegd aan 
de Raad van State.  

In zijn advies heeft de Raad van State er met name aan her-
innerd dat, gelet op de bevoegdheidsverdeling in deze aange-
legenheden, voor de omzetting van deze richtlijn een samen-
werkingsakkoord dient te worden gesloten tussen de Federale 
Overheid, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. 

Als gevolg van de adviezen van de Raad van State en bij toe-
passing van artikel 92bis, §3, c) van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werd een 
samenwerkingsakkoord opgesteld. Dit akkoord bakent de be-
voegdheden van de verschillende overheden inzake het verblijf 
en de tewerkstelling van de buitenlandse arbeidskrachten af en 
voert één enkele procedure in waarmee de richtlijn 2011/98/
EU gedeeltelijk wordt omgezet. Dit ontwerp van samenwer-
kingsakkoord, evenals de ordonnantie werden ter advies aan 
de Raad voorgelegd.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-081-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot 
uitvoering van het Hoofdstuk 7 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

Het doelgroepenbeleid dat op 1 juli 2014 aan de Gewesten 
werd overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervor-
ming, heeft betrekking op een reeks voorzieningen voor de 
integratie en het behoud van specifieke groepen van werk-
zoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt. De Brusselse 
Regering heeft op dit gebied een hervorming ondernomen in 
nauw overleg met de sociale gesprekspartners, in het kader 
van de gedeelde prioriteiten van de Strategie 2025.

De werkzoekenden en oudere werknemers (55 tot 64 jaar) 
vormen een van de specifieke groepen die voor deze hervor-
ming werden weerhouden, net als de werkzoekenden jonger 

dan 30 jaar, de langdurig (18 maanden) en zeer langdurig 
werkzoekenden (24 maanden), en, op transversale wijze wat 
betreft deze drie groepen, de personen met een lage of zeer 
lage scholingsgraad, evenals de mindervaliden.

In de vorm zoals deze voorziening werd geërfd door het Ge-
west, maakt de doelgroepenvoorziening Oudere werknemers 
het voor een werkgever mogelijk om van een vermindering van 
de werkgeversbijdragen inzake sociale zekerheid te genieten 
voor alle oudere werknemers vanaf 55 jaar, met een loonpla-
fond dat op 13.401,07€ is vastgesteld.

De hervorming, die door de Regering in overleg met de sociale 
gesprekspartners wordt voorgesteld, moet op termijn tot de 
wijziging van drie parameters leiden: de leeftijd (57-64 jaar), 
het referteloon (10.500€ per kwartaal) en een enige forfaitaire 
vermindering van de RSZ-bijdrage (1.000€ per kwartaal). Deze 
hervorming wordt in verschillende fasen doorgevoerd:
1. beperking van de voorziening tot de werknemers van 55 

tot 64 jaar waarvan het trimestrieel referteloon niet hoger 
is dan 12.000€ (doorgevoerd in 2016); 

2. wijziging van het trimestrieel referteloonplafond van 
12.000€ tot 10.500€ (op 1 juli 2017); 

3. beperking van het voordeel tot de werknemers van 57 
tot 64 jaar en uniformering van het forfaitair bedrag op 
1.000€ per kwartaal (op 1 juli 2018).

Het voorontwerp van besluit, dat ter advies aan de Raad is 
voorgelegd, gaat over tot de operationalisering van de derde 
fase van deze hervorming.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende 
verschillende procedurewijzigingen inzake 
tewerkstelling en economie

Tussen het ogenblik waarop de Raad zijn bijdrage inzake het 
bovenvermelde voorontwerp heeft uitgebracht (zie A-2017-
088-ESR) en het ogenblik waarop men zich tot hem heeft ge-
richt voor advies nadat het in eerste lezing langs de Regering is 
gegaan, werd de volgende wijziging aan het voorontwerp van 
ordonnantie aangebracht.

Naast de verwijzingen die in de samenvatting van het A-2017-
088-ESR worden vermeld, werd de volgende verwijzing toe-
gevoegd:

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-028-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-081-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-081-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-089-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-088-esr/view
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•  ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstel-
lingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In artikel 33 van de ordonnantie van 23 juni 2017 worden de 
woorden “van maximaal 1.000€” geschrapt.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

WELZIJN DER DIEREN 

A-2017-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren en 
ontwerpbesluit betreffende de bepaling van 
de datum van inwerkingtreding van artikel 6ter 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren

De bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde 
Staatshervorming besliste tot de overdracht van de bevoegd-
heden inzake dierenwelzijn van de Federale Staat naar de 
Gewesten. De wet van 14 augustus 1986 betreffende de be-
scherming en het welzijn der dieren bevat de basiswetgeving 
inzake dierenwelzijn en regels inzake het bezitten van dieren. 
Ook het welzijn van kermispony’s ressorteert onder deze wet.

Een wetenschappelijk verslag heeft aangetoond dat de levens-
omstandigheden van kermispony’s verre van optimaal zijn. 
Er werden verschillende klachten hieromtrent in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ingediend.

Het voorontwerp van ordonnantie strekt ertoe de organisatie 
en de uitbating te verbieden van attracties die gebruik maken 
van pony’s en paarden in het kader van kermissen en gelijk-
aardige evenementen op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal bij 
besluit op 1 januari 2019 worden vastgesteld.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-080-ESR
Een substantiële vermindering van het aantal 
dierproeven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: principenota 

De Staatssecretaris voor dierenwelzijn heeft zich tot de Raad 
gericht met betrekking tot een principenota, die de Brusselse 
Regering op 19 oktober 2017 heeft aangenomen en die ertoe 
strekt om het aantal dierproeven substantieel te verminderen. 

De Raad heeft ter zake het advies van operatoren uit de sector, 
ondernemingen, laboratoria en universiteiten gevraagd. 

Het Regeerakkoord van 2014 voorzag om de proeven op die-
ren tot het strikt noodzakelijke te beperken en om proeven 
op primaten geleidelijk te verbieden. De principenota bevat 
cijferdoelstellingen die ertoe strekken om het aantal dierproe-
ven tegen 2025 te verminderen. De doelstellingen verschillen 
naargelang het om zogeheten veiligheidstesten, fundamenteel 
onderzoek en toegepast onderzoek en tot slot de categorie on-
derwijs en opleiding gaat.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

2.1.2.4 Adviescommissie inzake 
Arbeidsbemiddeling

REGLEMENTERING
In toepassing van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffen-
de het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van het uitvoeringsbesluit van 12 
juli 2012, moeten de particuliere bureaus voor arbeidsbemid-
deling om de tewerkstellingsactiviteiten op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te mogen uitoefenen, 
naargelang het type van activiteiten die ze verrichten, voor-
af een erkenning als uitzendbureau hebben verkregen of een 
geregistreerde aangifte als particulier bureau voor arbeids- 
bemiddeling hebben verricht. 

Uitzendbureaus die uitzendactiviteiten wensen uit te oefenen 
in het Gewest moeten voorafgaand aan de opstart van hun 
activiteiten een erkenning als uitzendbureau hebben verkre-
gen die, na advies van de Economische en Sociale Raad, 
wordt verleend door de Brusselse Regering (delegatie aan 
de Minister bevoegd voor Tewerkstelling). Hiertoe dienen ze 
een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van het Brussels 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-089-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-055-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-055-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-080-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-080-esr/view
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Hoofdstedelijk Gewest en aan te tonen dat wordt voldaan aan 
de voorwaarden gesteld in de regelgeving 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 uitzendactiviteit  (gewone uitzendarbeid, uit-
zendarbeid kunstenaars of bouw). 

De uitzendbureaus die reeds erkend zijn in een andere gefede-
reerde entiteit kunnen, na een eenvoudige aanvraag bij het Mi-
nisterie 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 arbeidsbemidde-
ling zich slechts laten registreren (geen erkenning) bij de GOB: 
werving en selectie, bemiddeling van betaalde sportbeoefe-
naars en kunstenaars, en outplacement.

De erkenning als uitzendbureau wordt in eerste instantie toe-
gekend voor een periode van twee jaar, waarna ze kan worden 
vernieuwd tot een erkenning van onbepaalde duur. De regi-
stratie als particulier bureau voor arbeidsbemiddeling geldt in 
beginsel voor onbepaalde duur. 

Zowel de erkende uitzendbureaus als de geregistreerde parti-
culiere bureaus voor arbeidsbemiddeling zijn ertoe gehouden 
om jaarlijks vóór 30 juni een activiteitenverslag in te dienen bij 
de GOB. Dit activiteitenverslag heeft betrekking op de tewerk-
stellingsactiviteiten van het particulier bureau voor arbeidsbe-
middeling verricht tijdens het voorafgaande kalenderjaar.

Voor meer informatie over de regelgeving betreffende het ge-
mengd beheer van de arbeidsmarkt verwijzen wij naar de web-
site van de GOB: www.werk-economie-emploi.brussels.

ADVIEZEN
Tussen 1 januari en 31 december 2017 is de Adviescommis-
sie inzake Arbeidsbemiddeling van de Raad zes maal bijeen-
gekomen.

Op voorstel van zijn Adviescommissie inzake Arbeidsbemid-
deling heeft de Raad in 2017, zeven adviezen geformuleerd.

Aldus heeft de Raad vijf positieve adviezen geformuleerd voor 
nieuwe erkenningsaanvragen.

Twee uitzendbureaus hebben het voorwerp uitgemaakt van 
een opvolging door de Adviescommissie inzake Arbeidsbemid-
deling op financieel vlak over het volledige jaar 2017.

2.1.3  WG Administratieve 
Vereenvoudiging

De WG Administratieve Vereenvoudiging bij de Economische 
en Sociale Raad moet nadenken over vraagstukken op het 
vlak van administratieve vereenvoudiging. Deze WG bestaat 
uit leden van de Economische en Sociale Raad die de repre-
sentatieve organisaties van werknemers en werkgevers, de 
representatieve middenstandsorganisaties en deze van de 
werkgevers van de sociaal-profitsector vertegenwoordigen. De 
heer Charles Petit en Mevrouw Scholiers zijn respectievelijk 
Voorzitter en Ondervoorzitter van de WG. Ook personeelsleden 
van het Brussels Agentschap voor Administratieve Vereenvou-
diging, “Easybrussels” genaamd, dat in april 2014 werd opge-
richt na een beslissing van de Brusselse Regering, nemen als 
waarnemers aan de werkzaamheden van de WG deel.

De werkzaamheden van de WG Administratieve Vereenvoudi-
ging die in 2016 werden aangevat, werden in 2017 voortgezet 
met tot doel tot een lijst van aanbevelingen op het vlak van 
administratieve vereenvoudiging te komen.

Op 15 maart 2017 is de WG bijeengekomen om de besprekin-
gen met betrekking tot de prioriteiten op het vlak van admini-
stratieve vereenvoudiging af te ronden. Deze vergadering heeft 
geleid tot de concretisering van een initiatiefadvies (A-2017-
020-ESR), dat de Raad op 20 april 2017 heeft goedgekeurd.

In dit advies worden enkele prioriteiten voor de leden op het 
vlak van stedenbouwkunde, leefmilieu, fiscaliteit, overheids-
opdrachten en overheidssteun vastgesteld, waarvoor ze meer 
administratieve vereenvoudiging zouden willen. Anderzijds 
hebben ze ook enkele voorzieningen opgesomd die deze ad-
ministratieve vereenvoudiging zouden kunnen ondersteunen 
(better regulation, open data, stappen-ABC, vertrouwensbe-
ginsel, only once-beginsel, …).

Bovendien vertegenwoordigt het Secretariaat van de WG de 
ESRBHG in het Stuurcomité van Easybrussels, om zo een ver-
binding tussen het Agentschap en de Raad toe te laten. Dit Co-
mité, dat alle besturen die op het grondgebied van het Gewest 
zijn gevestigd en de ministeriële kabinetten integreert, volgt 
de werkzaamheden van het Agentschap voor Administratieve 
Vereenvoudiging op. 

Men dient te noteren dat er in doelstelling 7 van het plan voor 
administratieve vereenvoudiging 2015-2019 uitdrukkelijk een 
samenwerking tussen de ESRBHG en Easybrussels is voorzien 
en dat deze werd geconcretiseerd aan de hand van een sa-
menwerkingsakkoord tussen de Raad en het Agentschap, dat 
op 9 juni 2016 werd ondertekend.

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/home
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-020-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-020-esr/view
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2.1.4  WG Sociale Zaken en 
Gezondheid

De WG Sociale Zaken en Gezondheid die binnen de Economi-
sche en Sociale Raad werd ingesteld, heeft in 2017 zijn werk-
zaamheden actief voortgezet en zich aan heel wat strategische 
thema’s gewijd.

De leden van de WG zijn vijfmaal bijeengekomen om in te gaan 
op bepaalde uitdagingen met betrekking tot de Zesde Staats-
hervorming: gezondheidszorg, kinderbijslag en autonomiever-
zekering.

Heel wat deskundigen werden uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze werkzaamheden, die hebben geleid tot een aantal 
werknota’s en tot een initiatiefadvies betreffende de proble-
matiek van de gewest- en grensoverschrijdende aspecten van 
de gezondheidszorg in het kader van de Zesde Staatshervor-
ming23. Om deze adviezen te voeden, heeft de WG de Heer 
Philippe Henry de Generet, Kabinetslid van Minister Céline 
Fremault, ontmoet.

Wat gezondheidszorg en gehandicaptenbijstand betreft, zijn 
verschillende voorzieningen bij de WG betrokken, zoals be-
paalde terugbetalingen van de ziekteverzekering op het gebied 
van bejaardenzorg of functionele heropvoeding, bepaalde ele-
menten van de dagprijs van ziekenhuizen, alsook prestaties 
ten behoeve van gehandicapten. 

In dit advies heeft de Raad zich erover verontrust of, bij de 
voorbereiding van deze overhevelingen, de interregionale mo-
biliteitsaspecten voldoende in aanmerking werden genomen; 
deze a priori technische aspecten zijn voor het Brussels Ge-
west immers van groot belang, zowel vanuit het oogpunt van 
de patiënten en sociaal verzekerden, als van de zorgverstrek-
kers. In dit geval zou de interregionale mobiliteit heel in het 
bijzonder vanuit twee aspecten moeten worden beschouwd: 
zorgen verstrekt aan patiënten die in een ander Gewest zijn 
gedomicilieerd (pendelmobiliteit) en patiënten die in de loop 
van de behandeling hun domicilie van één Gewest naar een 
ander overbrengen (residentiële mobiliteit).

Tevens heeft de WG gewerkt rond de mogelijke instelling van 
een Brusselse autonomieverzekering, zoals deze al in het 
Vlaams Gewest bestaat en in het Waals Gewest zal worden 
gecreëerd. Hij heeft kennis genomen van de Vlaamse en Waal-

23  A-2017-011-ESR, Initiatiefadvies betreffende de problematiek van 
de gewest- en grensoverschrijdende aspecten van de gezondheids-
zorg in het kader van de Zesde Staatshervorming, 13 maart 2017.

se systemen en van de studie die Brussels Studies voor de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft 
verricht, met als titel “Naar een Brusselse autonomiever-
zekering” .

Deze studie werd op 19  oktober 2017 in het kader van de 
Debatten van de Raad voorgesteld door Daniel Dumont  - 
Hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan de ULB, Emmanuel 
Slautsky - Doctor in de rechten aan de ULB en Céline Mahieu - 
Hoogleraar “Approches sociales de la Santé à l'École de Santé 
publique” aan de ULB.

Deze studie gaat in op de kwestie van de bevoegdheid van 
de GGC, de financiering ervan, de afbakening van de kring 
van diegenen die aan de beoogde autonomieverzekering zijn 
onderworpen en de begunstigden, de drie organisatiemodellen 
en tot slot de haalbaarheid ervan.

Tot slot heeft de WG eveneens rond de regionalisatie van de 
kinderbijslag gewerkt.

2.1.5 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 opvolgingsnota op.

Deze analyse bestaat uit een vergelijking van de gepubliceer-
de tekst met het voorontwerp dat de Raad werd voorgelegd. 
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 schrappin-
gen in de gepubliceerde teksten die niet voortvloeien uit een 
vraag van de Raad, in het punt “varia” van de opvolgingsnota’s 
geïnventariseerd.

Al deze opvolgingsnota’s zijn beschikbaar op onze web-
site. 

Hierna vindt u een tabel met de lijst van de opvolgingsnota’s 
die in de loop van dit jaar 2017 werden opgesteld.

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-011-esr/view
http://www.ccc-ggc.brussels/nl
http://www.ccc-ggc.brussels/nl
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi
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STEDENBOUWKUNDE EN RUIMTELIJKE ORDENING

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie 
/ dit besluit werd 
bekendgemaakt 
in het Belgisch 
Staatsblad op

De Raad heeft de 
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

19 mei 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de duur-
zame wijkcontracten

5 december 2016 OVN-2017-019-ESR

7 juli 2016

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bes-
temmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de 
Heizelvlakte

7 juli 2017 OVN-2017-029-ESR

15 september 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oprichting 
van Brussel Stedenbouw & Erfgoed

29 juni 2017 OVN-2017-028-ESR

20 oktober 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Stads-
beleid

26 januari 2017 OVN-2017-014-ESR

24 november 2016
Voorontwerp van besluit betreffende de Stadsvernieuwingscontracten 
tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stadshe-
rwaardering

30 maart 2017 OVN-2017-025-ESR

22 december 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedri-
jfsvervoerplannen

9 juni 2017 OVN-2017-015-ESR

22 december 2016
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 
november 1990 betreffende de organisatie van het openbaar vervoer in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

18 juli 2017 OVN-2017-032-ESR

18 mei 2017

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoe-
ring van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 
zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over 
de weg, ter vervanging van het Eurovignet

29 juni 2017 OVN-2017-023-ESR

ECONOMIE, TEWERKSTELLING EN FISCALITEIT

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie 
/ dit besluit werd 
bekendgemaakt 
in het Belgisch 
Staatsblad op

De Raad heeft de 
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

17 maart 2016

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 verdelings-
criteria voor de subsidies toegekend aan de lokale besturen die gesubsi-
dieerde contractuelen tewerkstellen en het besluit van de Regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 november 2002 betreffende 
het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen

10 juni 2016 OVN-2017-021-ESR

21 april 2016

Voorontwerp van ordonnantie ter wijziging van de ordonnantie van 18 ja-
nuari 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

20 december 2016 OVN-2017-001-ESR

24 november 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de controle 
van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondge-
bied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2 maart 2017 OVN-2017-002-ESR

16 februari 2016

Ordonnantie houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen 
bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van 
inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 
oktober 2014

18 juli 2017 OVN-2017-033-ESR

18 mei 2017
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende 
uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevor-
dering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

21 augustus 2017 OVN-2017-034-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-019-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-029-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-028-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/vn-2017-014-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-025-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-015-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-032-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-023-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-021-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-a-2016-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-002-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-033-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-034-esr/view
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INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie 
/ dit besluit werd 
bekendgemaakt 
in het Belgisch 
Staatsblad op

De Raad heeft de 
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

21 april 2016

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

30 mei 2017 OVN-2017-018-ESR

20 oktober 2016
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

10 maart 2017 OVN-2017-010-ESR

20 oktober 2016
Ordonnantie houdende instemming met het verdrag van Minamata inzake 
kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013

24 april 2017 OVN-2017-007-ESR

LEEFMILIEU/ENERGIE

De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie 
/ dit besluit werd 
bekendgemaakt 
in het Belgisch 
Staatsblad op

De Raad heeft de 
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

18 februari 2016

Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord 
van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het 
samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, 
het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling 
voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap 
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 op te nemen in de regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

13 maart 2017 OVN-2017-008-ESR

17 maart 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de 
voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek 
toegankelijke inrichtingen

21 februari 2017 OVN-2017-026-ESR

19 mei 2016
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot 
opstelling van een kader voor het waterbeleid

10 januari 2017 OVN-2017-004-ESR

19 mei 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organi-
satie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende opleiding 
in het kader van de fytolicentie

9 mei 2017 OVN-2017-013-ESR

16 juni 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van 
pesticiden die glyfosaat bevatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
verbiedt

2 december 2016 OVN-2017-003-ESR

15 september 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de ener-
gieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieu-
vergunning

27 december 2016 OVN-2017-005-ESR

15 september 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het 
besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektro-
magnetische golven uitzenden en van het besluit van de Brusselse Hoo-
fdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde 
inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in toepassing van artikel 4 van de 
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

12 januari 2017 OVN-2017-024-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-018-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-010-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-007-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-008-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-026-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-004-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-013-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-003-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-005-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-024-esr/view
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De Raad heeft een 
advies uitgebracht 

op
betreffende de volgende ordonnantie / het volgende besluit

Deze ordonnantie 
/ dit besluit werd 
bekendgemaakt 
in het Belgisch 
Staatsblad op

De Raad heeft de 
volgende  

opvolgingsnota 
geschreven

15 september 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van 
pesticiden die fipronil of neonicotinoïden bevatten in het Brussels Hoo-
fdstedelijk Gewest verbiedt

10 februari 2017 OVN-2017-012-ESR

15 september 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van 
alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de ener-
gieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere 
uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het 
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

6 maart 2017 OVN-2017-035-ESR

20 oktober 2016

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 grondwa-
terwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in het 
Zoniënwoud

10 maart 2017 OVN-2017-009-ESR

24 november 2016
Ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van de bijscholing en tot 
opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs

12 januari 2017 OVN-2017-011-ESR

24 november 2016

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 vaststel-
ling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat 
van gebouwen

18 januari 2017 OVN-2017-022-ESR

24 november 2016
Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat 
voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden

31 januari 2017 OVN-2017-027-ESR

24 november 2016
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bode-
mattest

20 maart 2017 OVN-2017-006-ESR

22 december 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het 
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 
betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsre-
siduen

12 juni 2017 OVN-2017-016-ESR

16 februari 2017
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse 
besluiten betreffende de luchtkwaliteit

15 mei 2017 OVN-2017-020-ESR

13 maart 2017

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2017 tot 
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 
februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor 
geologische opslag

14 juni 2017 OVN-2017-017-ESR

http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-035-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-009-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-011-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-022-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-027-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-006-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-016-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-020-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/notes-de-suivi/per-datum/2017/ovn-2017-017-esr/view
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2.1.6  Werkzaamheden van 
de Kamer van de 
Middenstand 

2.1.6.1 Initiatiefadviezen van de 
Kamer van de Middenstand

A-2017-001-KvM
Initiatiefadvies betreffende een “minder 
hinder”-beleid in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Op 28 juni 2016 organiseerde de Kamer van de Middenstand 
een rondetafel over de bereikbaarheid van de handelskernen 
in de vijfhoek, evenals over de stand van zaken van de geplan-
de openbare werken in en rond het centrum van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Als gevolg van dit zeer informatieve evenement heeft de Kamer 
van de Middenstand verschillende aanbevelingen naar het Ge-
west en de gemeentelijke overheden toe willen formuleren, om 
zo de belangen van de contractanten, ondernemers en buurt-
bewoners zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, en om 
voor zover mogelijk de handelszaken bereikbaar te houden.

Ingeval van openbare werken ondergaan de ondernemingen 
immers, naast de gebruikelijke overlast, een inkomstenverlies 
omwille van de soms aanzienlijke omzetdalingen, en worden 
ze geconfronteerd met bijkomende problemen, zoals een 
moeilijke bereikbaarheid voor leveranciers en klanten, tijdelijke 
werkloosheid van het personeel, ... 

De Kamer van de Middenstand is dus van oordeel dat er bijge-
volg in het Brussels Gewest een “minder hinder”-beleid moet 
worden ingesteld. Tevens wenst ze dat er van zodra het om 
een grote bouwplaats gaat maatregelen voor de ondernemin-
gen worden uitgewerkt. Om de beslissingsbevoegde organen 
bij te staan, heeft de Kamer van de Middenstand een aantal 
punten geformuleerd die in dit beleid zouden moeten terug te 
vinden zijn.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

A-2017-002-KvM
Initiatiefadvies betreffende de aanbevelingen 
inzake regulering van de deeleconomie

De deeleconomie is een nieuw begrip dat zijn plaats vindt in de 
diepgaande transformatie die ons economisch model en onze 
huidige verbruikswijzen doormaken. Maar waarvoor staat de 
deeleconomie? Vormt zij een opportuniteit of een bedreiging 
voor de Brusselse zelfstandigen en KMO’s? En hoe kan men 
het best voordeel halen uit alle mogelijkheden van dit concept? 
Hoe kan men ze op een efficiënte wijze reguleren, zodat ze tot 
de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bijdraagt?

Om deze vragen te beantwoorden, waarover momenteel hef-
tige debatten worden gevoerd, heeft de Kamer van de Mid-
denstand, op basis van een studie waartoe Idea Consult de 
opdracht werd gegeven, een initiatiefadvies opgesteld dat 
zes aanbevelingen voor een doordachte regulering van de 
deeleconomie voorstelt:
•  de deeleconomie definiëren om tot een smart regulation te 

kunnen komen; 
•  dezelfde sociale en fiscale reglementering opleggen aan 

particulieren die diensten verlenen die deel uitmaken van 
de zone van smart regulation als aan de “traditionele” eco-
nomische actoren;

•  responsabilisering van de interventieplatformen in drie ge-
bieden; 

•  zich innovation friendly opstellen voor platformen die aan de 
reguleringen voldoen;

•  optimalisatie van de platformen van de circulaire economie;
•  de wet De Croo beschouwen als een overgangsfase naar 

een smart regulation waarover met de sectoren overleg is 
gepleegd.

Als bijlage bij het advies bevinden zich zeven verschillende 
strategieën die zelfstandigen en KMO’s ten overstaan van de 
deeleconomie kunnen aannemen, alsook een productanalyse.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-001-kvm/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-001-kvm/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-002-kvm/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-002-kvm/view
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A-2017-003-KvM
Initiatiefadvies betreffende de oprichting 
van de kredietbemiddelaar in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Aan de hand van dit advies heeft de Kamer van de Midden-
stand haar standpunt willen delen betreffende de oprichting 
van de Brusselse kredietbemiddelaar, die in de Small Business 
Act werd aangekondigd en die voor het eerste trimester 2018 
is voorzien. 

Deze structuur zal de opdracht krijgen om KMO’s bij te staan, 
die met verschillende problemen op het vlak van toegang tot 
het bankkrediet worden geconfronteerd. Dit is één van de pijn-
punten waarop Impulse in de lijst van de noden van de Brus-
selse ondernemers heeft gewezen. 

De Small Business Act stelt dat “De rol van de bemiddelaar 
vooral makkelijk begrijpbaar moet zijn, als neutraal, objectief 
en professioneel ervaren moet worden, zowel door de onder-
nemers als door de banken. Hij moet de banksector kennen 
en bij de banken een goede reputatie genieten. Met het oog 
op een operationalisering in 2017 zal een concreet voorstel 
(opdracht, beoordeling van de behoeften) eind 2016 afgewerkt 
worden door de gewestelijke begeleidingspool in samenwer-
king met de financieringspool en Febelfin. Deze maatregel zal 
inderdaad besproken worden in het kader van de opmaak van 
een charter met Febelfin (Maatregel 28). De kredietbemidde-
laar rapporteert aan de Minister in het kader van zijn opdracht”.

De Kamer van de Middenstand heeft in november 2017 Im-
pulse ontmoet en heeft verschillende aanbevelingen willen 
formuleren.

Het volledig advies kan op onze website worden geraad-
pleegd.

2.1.6.2 Colloquium van de Kamer 
van de Middenstand - Voor een 
doordachte regulering van de 
deeleconomie
Vormt de deeleconomie een kans of een bedreiging voor de 
Brusselse KMO’s? Hoe kan men een deeleconomie creëren die 
haar economische en sociale omgeving eerbiedigt? Wat is de 
impact op het creëren van rijkdommen in Brussel?

Op basis van een studie die Idea Consult heeft verricht, heeft 
de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale 
Raad op 17 mei 2017 in het Brusselse Parlement een collo-
quium georganiseerd om haar initiatiefadvies betreffende de 
aanbevelingen in termen van regulering van de deeleconomie 
voor te stellen.

Het colloquium was in verschillende delen gestructureerd:
•  inleiding door Minister van Economie en Tewerkstelling Di-

dier Gosuin;
•  uiteenzetting door Idea Consult inzake de belangrijkste re-

sultaten van de studie;
•  uiteenzetting door verschillende actoren van de deelecono-

mie inzake de volgende vraag: consumentengedrag, welke 
positioneringen?;

•  uiteenzetting door Finance.Brussels en Jonathan Schockaert, 
CEO van List Minut, inzake de volgende thema’s: deelecono-
mie: welke rentabiliteit? Welke business modellen?;

•  uiteenzetting door Idea Consult inzake de regelgevende best 
practices: voorbeeld van de stad Amsterdam;

•  aanbevelingen van de Kamer van de Middenstand door An-
ton Van Assche, Voorzitter.

Voor de KvM is het van fundamenteel belang om voordeel te 
halen uit de winsten van de deeleconomie voor de maatschap-
pij, waarbij de negatieve gevolgen ervan worden geminima-
liseerd en de mogelijke misbruiken zoveel mogelijk worden 
verminderd. Daarom vinden de Brusselse middenstandsor-
ganisaties het absoluut noodzakelijk om reguleringsmecha-
nismen in te stellen die aan diverse realiteiten zijn aangepast 
aan de hand van een meer geïndividualiseerde erkenning van 
de operatoren en een aanpassing aan de sectoren: een smart 
regulation.

Hiertoe moet het Gewest zich voorzien van een nieuwe eco-
nomische en juridische cel, die als opdracht zou hebben om:
•  de criteria inzake het onderscheid tussen de “in het oog te 

houden” en de “aan te moedigen” economie te bestuderen 
en te evalueren;

•  de onderhandelingen tussen platformen en sectoren voor 
te bereiden;

•  zich te buigen over de verdeling van goederen die al dan niet 
voor privégebruik zijn bestemd;

•  een inventaris op te maken van de  best practices tussen 
steden en Gewesten en om deze uit te wisselen.

De KvM stelt vijf aspecten vast waarop de controles van de 
overheden moeten worden toegespitst:
•  het oogmerk (winstgevend of niet);
•  de aard van wat er wordt uitgewisseld (goed of dienst); in-

dien het een goed is, gaat dit dan gepaard met een dienst 
of niet?; 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-003-kvm/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-003-kvm/view
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•  de frequentie van de activiteit (herhaling of niet);
•  het soort platform (enkel in contact brengen of tussenper-

soon voor uitwisseling);
•  de aard van de deelnemende partijen (particulieren of onder-

nemingen): blijft er nog een privégebruik bestaan?

Wanneer een zogenaamde deelactiviteit wordt gekenmerkt 
door een herhaling, wanneer ze winstgevend is en het om een 
dienstverlenende activiteit gaat of wanneer het delen van een 
goed met een dienst gepaard gaat, moet deze zich aan de 
sectorale regelgevingen onderwerpen:
•  ongenuanceerd ten overstaan van de conventionele dienst-

verleners, om geen oneerlijke concurrentie te creëren;
•  er moet een drempel inzake herhaling worden vastgesteld, 

via onderhandelingen met de platformen en de sectorale 
organisaties;

•  bovendien moeten de platformen en dienstverleners ver-
schillende voorwaarden en aanbevelingen naleven (zie 
A-2017-002-KvM).

De presentatieslides en het persbericht kunnen op onze 
website worden geraadpleegd.

2.1.6.3 Vademecum van de Kamer 
van de Middenstand over de niet-
rechterlijke wijzen om conflicten te 
regelen
Geschillen tussen ondernemers of tussen ondernemers en 
consumenten en/of met overheden zijn niet altijd eenvoudig te 
regelen of vereisen soms lange en dure gerechtelijke procedu-
res, die niet altijd pragmatische oplossingen op korte termijn 
bieden. Nochtans bestaan er heel wat private en publieke ac-
toren, evenals een rechtskader, die het toelaten om bepaalde 
geschillen op een constructieve wijze te regelen, en dit zonder 
verplichte tussenkomst van gerechtshoven en rechtbanken. 

Welnu, de bestaande alternatieven zoals bemiddeling en ar-
bitrage zijn onvoldoende gekend bij de Brusselse ondernemers 
en zelfstandigen.

De Kamer van de Middenstand heeft dus een vademecum la-
ten opmaken over de niet-rechterlijke wijzen om conflicten te 
regelen, teneinde hierover naar de zelfstandigen toe te sensi-
biliseren. 

Het eerste deel van het vademecum toont hoe geschillen bui-
ten de rechtbanken kunnen worden geregeld en hoe onder-
handeling, arbitrage en bemiddeling in functie van het soort 
geschil van nut kunnen zijn. Enkele ondernemers getuigen 
over hun ervaring ter zake.

Het tweede deel verduidelijkt wat men ingeval van een geschil 
concreet moet doen. Tevens omvat het een checklist voor on-
derhandelen en bemiddelen en een overzicht van enkele in-
stellingen, samen met een beslissingsboom en voorbeelden 
om ondernemers naar de juiste instantie te leiden.

Tot slot bevat het derde deel een overzicht van de bemidde-
lings- en arbitrage-instellingen.

Het volledig vademecum kan op onze website worden 
geraadpleegd.

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-kamer-van-de-middenstand/par-date/2017/a-2017-002-kvm/view
http://esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-de-la-chambre-des-classes-moyennes/van-de-kamer-van-de-middenstand/e-2017-003-kvm/view
http://esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-de-la-chambre-des-classes-moyennes/van-de-kamer-van-de-middenstand/e-2017-004-kvm/view
http://esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-de-la-chambre-des-classes-moyennes/van-de-kamer-van-de-middenstand/e-2017-006-kvm/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
7 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

87

Deze positieve punten konden echter een aantal meer pro-
blematische dossiers niet verhullen, zoals het tekortgescho-
ten overleg inzake de materies “fiscale hervorming” of “so-
ciaal-gezondheid”, het ontbreken van maatregelen inzake de 
reconversiecellen tewerkstelling-opleiding  of de hervorming 
van de voorziening van de PWA24-cheques. De sociale partners 
hebben nogmaals bevestigd dat ze een positieve uitkomst voor 
deze punten willen vinden.

Tot slot hebben de sociale partners de prioriteiten benadrukt, 
waarover ze wensen dat de Regering het met hen eens wordt: 
meer bepaald de mobiliteit, sociaal/gezondheid - waaronder 
de kinderbijslag die de Raad onder de wijze van de gedeelde 
prioriteiten wil zien worden behandeld, het Brussels Industrieel 
plan, de ontwikkeling van een visie voor het Brussels handels-
beleid, de Hoofdstedelijke gemeenschap en de creatie van een 
unieke plaatselijke overleginstantie op het vlak van tewerk-
stelling en opleiding, die de omkadering van de plaatselijke 
initiatieven moet verzekeren en de instrumenten ervan moet 
rationaliseren.

Bij deze - onvolledige lijst van - prioriteiten komen, in de marge 
van de Strategie 2025, drie aandachtspunten die respectie-
velijk betrekking hebben op de hervormingen die nog op het 
vlak van huisvesting moeten worden aangenomen - meer be-
paald de creatie van een universeel huurwaarborgfonds -, de 
noodzaak voor de gewestelijke overheden om (in overleg met 
het federaal niveau) dringend alle maatregelen te nemen die 
verhinderen dat de Poelaertwijk tot een enorme stadskanker 
wordt omgevormd, en tot slot de noodzakelijke instelling in het 
kader van de vluchten boven Brussel van een nauw politiek 
overleg waarbij de sociale partners worden betrokken.

De werkzaamheden rond thema’s die al werden aangevat, 
zullen binnen de Economische en Sociale Raad worden voort-
gezet, terwijl nieuwe belangrijke beleidswerven vlug in gang 
zullen worden gezet. Nu al afspraak voor de volgende Soci-
ale Top in juni 2018: de gelegenheid om een nieuwe tussen- 
tijdse balans op te maken en om een vruchtbare en heilzame 
samenwerking voor de sociaaleconomische ontwikkeling van 
ons Gewest te bestendigen.

24  Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschap.

2.2.1  Het Brussels Economisch 
en Sociaal Overlegcomité

Het BESOC is een overleginstantie die de Brusselse sociale 
partners en Regering verenigt en is slechts eenmaal bijeenge-
komen, op 26 september 2017 ter gelegenheid van de Sociale 
Top die sinds drie jaar vóór de opening van het parlementaire 
jaar wordt gehouden. Deze ontmoeting had als tweevoudige 
doelstelling om de balans op te maken van de acties die tij-
dens het voorbije jaar werden gevoerd, en om samen de be-
leidswerven van de Strategie  2025 te bepalen, waarvan de 
tenuitvoerlegging het voorwerp van een bijzondere aandacht 
tijdens het parlementaire jaar 2017-2018 zal zijn. 

De sociale partners hebben aan deze Sociale Top bijgedra-
gen door prioritaire beleidswerven te identificeren die ofwel 
aansluiten bij deze van de Regering, ofwel deze vervolledigen 
wanneer het niet om nieuwe maatregelen gaat. Onder deze 
laatsten zullen we de aanneming weerhouden van de eerste 
100% Brusselse sectorale akkoorden met de belangrijkste 
sleutelsectoren voor tewerkstelling en economische dynamiek 
voor het Gewest, de aanneming van een industrieel plan voor 
Brussel, de instelling van een Fonds voor de circulaire econo-
mie en de aanneming van een strijdplan tegen schooluitval in 
Brussel. In het totaal zal de Brusselse executieve niet minder 
dan 69 prioriteiten prioritair ten uitvoer leggen, in nauwe sa-
menwerking met de drijvende krachten van het Gewest.

Gebruik makend van dit overlegmoment met de Brusselse Re-
gering hebben de sociale partners eveneens heel wat grote 
stappen voorwaarts op de voorgrond geplaatst, meer bepaald 
de hervorming van de doelgroepen en van de economische 
steunmaatregelen voor ondernemingen, het sluiten van de be-
heersovereenkomsten van Actiris en Bruxelles Formation, de 
uitvoering van het Brussels GPCE en van de Small Business 
Act en de toevoeging van een 11de doelstelling aan de Stra-
tegie 2025 betreffende de mobiliteit, die al sinds lang werd 
gevraagd.

Bovendien hebben ze nogmaals hun gehechtheid bevestigd 
aan de vandaag welbekende voorziening van de gedeelde pri-
oriteiten, de nieuwe manier van sociaal overleg die in het kader 
van de Strategie 2025 de boventoon voert, met de wens dat 
deze werkwijze zou worden bestendigd en in de toekomst zou 
worden uitgebreid.

 2.2  Bevoegdheid van overleg
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 2.3  Organisaties waarvan de diensten van de Raad 

het secretariaat verzorgen

2.3.1  Brussels Economisch en 
Sociaal Overlegcomité

Zie supra 2.2.1

2.3.2  Overlegplatform van de 
Sociale Economie 

Tijdens het jaar 2017 is het Overlegplatform van de Sociale 
Economie, in zijn klassieke samenstelling, zesmaal bijeenge-
komen. 

Om aan een toekomstige ordonnantie betreffende het sociaal 
ondernemerschap en de uitvoeringsbesluiten ervan te wer-
ken, werden een tot bepaalde deskundigen uitgebreid Plat-
form en twee Werkgroepen ingesteld. Dit uitgebreid Platform 
is éénmaal bijeengekomen, WG 1 betreffende de indicatoren 
viermaal en WG 2 betreffende de inschakelingsprogramma’s 
vijfmaal. 

In 2017 hebben er dus in het totaal 16  vergaderingen (in 
de klassieke of uitgebreide samenstelling) van het Platform 
plaatsgevonden.

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 Plat-
form 54  adviezen voor projecten van inschakelingsonderne-
mingen (8) en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid (46) uitgebracht. Het ging om 38 aanvra-
gen tot vernieuwing van de erkenning, 13 nieuwe erkennings-
aanvragen en 3 aanvragen tot uitbreiding van de erkenning. 

Wat zijn opdracht inzake de financiering van de PIOW en IO 
betreft, heeft het Platform tijdens zijn vergadering van 29 juni 
2017 een voorstel van verdeling van de financiering voor 2017 
voor de erkende IO en PIOW onderzocht. 

Het Platform heeft kennis genomen van de tabel ter verdeling 
van de financiering die het Bestuur in functie van de beschik-
bare begroting (9.571.000  €) heeft opgemaakt, volgens de 

verdeelsleutel die al sinds 2008 wordt gehanteerd. Ten op-
zichte van 2016 werd de begroting met 605.000 € verhoogd. 
Deze bijkomende begroting dient om acht nieuwe structuren te 
financieren. Het overschot wordt verdeeld onder de structuren 
die een positieve evolutie van minstens twee voltijdse equiva-
lent (VTE) tussen 2016 en 2017 hebben doorgemaakt. In het 
totaal hebben 24  structuren een dergelijke evolutie doorge-
maakt en werd deze een verhoging van 8.780,71 € toegekend.

In een context van overgang tussen twee wetgevingen en gelet 
op de verhoging van de begroting die aan de sociale economie 
wordt besteed, heeft het Platform een gunstig advies inzake de 
verdeling van de financiering voor 2017 geformuleerd, waarbij 
enkele aandachtspunten werden vastgesteld waarmee bij de 
opmaak van de nieuwe ordonnantie rekening moet worden 
gehouden. 

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

Het tot bepaalde deskundigen uitgebreid Platform is op 26 april 
2017 bijeengekomen om te luisteren naar de uiteenzetting 
door het Kabinet van de Minister van Economie en Tewerkstel-
ling van de oriëntatienota, die de Regering op 30 maart 2017 
aangaande de toekomstige ordonnantie betreffende de socia-
le economie heeft goedgekeurd. Deze nota was in december 
2016 het uitgebreid Platform een eerste maal uiteengezet en 
is intussen geëvolueerd, meer bepaald op basis van beschou-
wingen die enkele leden van het Platform ter hand hebben 
gesteld. De gewijzigde nota heeft een richtsnoer voor het ver-
volg van de werkzaamheden gevormd, om zo tot de opmaak 
van een nieuwe ordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan 
te komen.

Er werden twee Werkgroepen ingesteld om de verschillende 
aspecten van deze oriëntatienota te bespreken. De deelne-
mers aan WG 1, waarvan de werkzaamheden op 30 mei 2017 
zijn aangevangen, hebben zich over de algemene aspecten 
gebogen en meer in het bijzonder over de omzetting van de 
EMES-kenmerken in indicatoren. 

De deelnemers aan WG 2 zijn dan weer ingegaan op de aspec-
ten die met het inschakelingsprogramma samengaan (zowel 
op de kwalitatieve als op de kwantitatieve aspecten) en op de 
financiering. 
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Vervolgens werd een officieel beroep gedaan op het Platform 
voor wat het voorontwerp van ordonnantie betreffende de er-
kenning en de financiering van het sociaal ondernemerschap 
betreft. Dit voorontwerp van tekst voert een hervorming van de 
PIOW- en IO-voorzieningen in, die moet worden beschouwd 
als een ontwikkeling van het Brussels wettelijk kader waarvan 
de grondbeginselen de volgende zijn: 
•  een soepele en ruime erkenningsprocedure;
•  een vermogen om banen te creëren die zowel de beroeps-

overgang als -inschakeling beogen;
•  een stabiel mandaat en financiering van de inschakelings-

programma’s;
•  een versterkte ondersteuning van de sociale ondernemingen 

als economische actoren;
•  een governance in overeenstemming met de evolutie van 

het Brussels kader. 

De leden van het Platform hebben op 26  september 2017 
hun advies uitgebracht. Dit is beschikbaar op de website van 
de Raad. De thema’s die in dit advies aan bod zijn gekomen, 
zijn meer bepaald het toepassingsgebied van de toekomstige 
ordonnantie, de kwestie van de verschillende erkenningsvoor-
waarden naargelang het om ondernemingen van privaatrecht 
of ondernemingen van publiekrecht gaat, de werknemers van 
het doelpubliek, de doelgroepen en het lidmaatschap van een 
Paritair Comité (PC), mandatering, financiering, begeleiding en 
de toekomstige Adviesraad voor het sociale ondernemerschap.

2.3.3  Overlegplatform voor de 
Werkgelegenheid

Op 5 oktober 2017 is het Platform bijeengekomen met op de 
agenda: 
•  het kaderakkoord betreffende de bijdragen van de privé- 

tewerkstellingsagentschappen aan het tewerkstellingsbeleid 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

•  de transparantie van de arbeidsmarkt;
•  een beraadslaging over de bestrijding van discriminatie en 

de gelijke behandeling op het vlak van tewerkstelling.

Deze drie punten passen wel degelijk in de opdrachten van 
het Platform, dat meer bepaald krachtens de ordonnantie van 
14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeids-
markt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende doel-
stellingen heeft :
•  de samenwerking bevorderen van de gezegde privé- 

tewerkstellingsagentschappen bij de tenuitvoerlegging van 
het gewestelijke werkgelegenheidsbeleid in het kader van 
overeenkomsten met Actiris;

•  waken over de toepassing van de ordonnantie van 4 sep-
tember 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de 
gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling.

Kaderakkoord betreffende de bijdragen 
van de privé-tewerkstellingsagentschappen 
aan het tewerkstellingsbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

De bijdragen van de privé-tewerkstellingsagentschappen 
aan het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevoerde 
tewerkstellingsbeleid kunnen, krachtens de ordonnantie van 
14 juli 2011, in de vorm van individuele samenwerkingen of 
een collectieve bijdrage bestaan. Ze worden bepaald in een 
akkoord dat wordt gesloten tussen de sociale partners van de 
betrokken beroepssector en de Regering, na advies van de 
ESRBHG. 

Een ontwerp van kaderakkoord dat een Werkgroep van het 
Platform in 2014 had opgesteld, werd tijdens de vergade-
ring van het Platform opnieuw ter sprake gebracht. Sindsdien 
is er heel wat veranderd: zowel de Strategie  2025 kan een 
impact hebben op het voorstel van kaderakkoord, als de be-
heersovereenkomst van Actiris die onlangs werd ondertekend. 
In de algemene bepalingen ervan worden de algemene ver-
bintenissen van de Regering beschreven, meer bepaald ten 
overstaan van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt: “Zij 
verbindt zich in het kader van de ordonnantie van 14 juli 2014 
betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe om de samenwerking 
met de privé-tewerkstellingsoperatoren en hun bijdrage aan 
het gewestelijk tewerkstellingsbeleid en de transparantie van 
de arbeidsmarkt te bevorderen”.

Het Platform van 5 oktober heeft besloten dat het ontwerp van 
kaderakkoord door een Werkgroep zou worden bijgewerkt en 
opnieuw op de agenda van een volgend Platform in 2018 zou 
worden geplaatst.

Transparantie van de arbeidsmarkt 

Het hierboven aangehaalde kaderakkoord moet onder meer 
bepalen welke informatie en statistische analyses de agent-
schappen en hun beroepsorganisatie het Brussels Observato-
rium voor de Werkgelegenheid en Opleiding (BOWO) ter hand 
moeten stellen om de transparantie van de arbeidsmarkt te 
verzekeren. 

De privé-tewerkstellingsagentschappen verstrekken het Be-
stuur  een deel van deze informatie op basis van een vragen-

http://esr.irisnet.be/commissie-platformen/overlegplatform-van-de-sociale-economie/avis/26-september-2017/view
http://esr.irisnet.be/commissie-platformen/overlegplatform-van-de-sociale-economie/avis/26-september-2017/view


JA
A

RV
ER

SL
A

G
 2

01
7 

  |
   

Ac
tiv

ite
ite

n 
va

n 
de

 R
aa

d

90

lijst, die jaarlijks ter hand wordt gesteld en door het Observa-
torium voor de Werkgelegenheid en Opleiding voor statistische 
doeleinden wordt behandeld. Deze verkregen informatie bevat 
fouten en laat het BOWO niet toe om valoriseerbare gegevens 
te publiceren teneinde de door de ordonnantie gevraagde 
transparantie aan te brengen.

Tijdens deze vergadering kwamen de moeilijkheden ter spra-
ke om intern en extern (via de kruispuntbank en de RSZ) alle 
noodzakelijke gegevens te verzamelen teneinde deze trans-
parantie te verzekeren. Er werd opnieuw een Werkgroep in-
gesteld om het Platform begin 2018 de nodige oplossingen 
aan te reiken. 

Beraadslaging over de bestrijding van 
discriminatie en de gelijke behandeling op het 
vlak van tewerkstelling

Er zal een monitoring van de diversiteit in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest worden ingesteld naar het model van de 
sociaaleconomische monitoring die UNIA en de FOD Werk-
gelegenheid op nationaal vlak verrichten. Het idee is om de 
evolutie van de diversiteit te kunnen opvolgen ten aanzien van 
alle specifieke maatregelen die op het niveau van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ten uitvoer worden gelegd. 

In het kader van de gedeelde prioriteiten heeft de RvB van 
de Economische en Sociale Raad op 24 november 2016 een 
“bijdrage” (met een advieswaarde) uitgebracht betreffende de 
nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd 
tegen discriminatie bij aanwerving (A-2016-092-ESR) die 
worden beschreven in een nota aan de Regering en een ad-
vies op 22 december 2016 betreffende de nieuwe aanvullende 
maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie 
bij aanwerving (A-2016-100-ESR).

Het Platform is ingegaan op het deel van de nota dat het 
Platform aanbelangde, meer bepaald maatregel  9 “de re-
flectieplaatsen in verband met diversiteit rationaliseren” en 
maatregel 10 “een diversiteitsmonitoring invoeren”, rekening 
houdend met de “bijdrage” van de Raad. De nota stelde voor 
om het Platform de zorg toe te vertrouwen om de reflectie-
plaats in verband met diversiteit te vertegenwoordigen en om 
de verzamelplaats voor de diversiteitsmonitoring te zijn, en om 
er deskundigen ter zake aan toe te voegen, zoals UNIA en het 
Instituut voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

2.3.4  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 gewestelijk op-
leidingsfonds dienstencheques van de opleidingskosten voor 
werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst 
dienstencheques. 

Om aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijke terug- 
betaling van de opleidingskosten moet de opleiding een ver-
band hebben met de uitgeoefende functie van de diensten-
chequewerknemer en daartoe vooraf zijn erkend. Het is de 
Minister bevoegd voor Tewerkstelling die beslist over de toeken-
ning van een erkenning na advies van de - bij de Raad ingerichte 
- Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques. Zowel de oplei-
dingen25 georganiseerd door een erkend dienstenchequebedrijf 
als deze georganiseerd door een externe opleidingsverstrekker 
komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling.

De gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten wordt 
niet toegestaan voor opleidingen die betrekking hebben op 
onderwerpen die normaal tijdens het onthaal van de diensten-
chequewerknemer door de werkgever moeten worden bespro-
ken26. Een aantal opleidingsonderwerpen worden daarentegen 
uitdrukkelijk beschouwd als verband houdend met de functie 
van de dienstenchequewerknemer27. De Commissie Oplei-
dingsfonds Dienstencheques onderzoekt de opleidingspro-
gramma’s en verstrekt binnen het vastgelegde regelgevende 
kader adviezen over het noodzakelijke verband tussen de voor-
gestelde opleiding en de functie die wordt uitgeoefend door de 
dienstenchequewerknemer.

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

26  Het gaat om de bespreking van de loon- en arbeidsvoorwaarden, 
taakomschrijving, werkorganisatie, afwezigheden, vakantie, admi-
nistratieve aangelegenheden, klachtenbehandeling, veiligheidsvoor-
schriften en arbeidsongevallen.

27  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. 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-092-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-100-esr/view
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De Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques is pari-
tair samengesteld en wordt voorgezeten door een vertegen-
woordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstelling. Een 
vertegenwoordiger van zowel Actiris, Bruxelles Formation als 
de VDAB wonen de vergaderingen van de Commissie bij met 
raadgevende stem.

ADVIEZEN
In 2017 is de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques 
14 maal bijeengekomen. Ze heeft 93 adviezen geformuleerd.

De Commissie heeft bovendien 167 opleidingsplannen aan 
een analyse onderworpen die waren ingediend door de erken-
de dienstencheque-ondernemingen in het kader van de bijko-
mende indexering. Zij heeft naar elk van deze ondernemingen 
een schrijven met opmerkingen en observaties gestuurd. 

2.3.5  Adviescommissie 
erkenning 
dienstencheque-
ondernemingen

REGLEMENTERING
De regelgevende bevoegdheid over de dienstencheques – met 
uitzondering van de regels behorend tot het arbeidsrecht – 
werd met de Zesde Staatshervorming overgedragen aan de 
gewesten.

Dienstenchequebedrijven die hun dienstencheque-activitei-
ten28 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen uitvoeren, 
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 de-

28  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.

cember 2001 verstrekt de bij de Raad ingerichte Adviescom-
missie erkenning dienstencheque-ondernemingen adviezen 
aan de Minister bevoegd voor Tewerkstelling over de aanvra-
gen tot erkenning als dienstenchequebedrijf. 

De Adviescommissie erkenning dienstencheque-ondernemin-
gen is paritair samengesteld en wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Tewerkstelling. 

ADVIEZEN
In 2017 is de Adviescommissie erkenning dienstencheque- 
ondernemingen vier  maal bijeengekomen en heeft ze een 
verdeeld advies, een gunstig advies en een ongunstig advies 
geformuleerd.

2.3.6  Erkenningscommissie 
Betaald Educatief Verlof

REGLEMENTERING
De regelgevende bevoegdheid over het betaald educatief ver-
lof – met uitzondering van de regels behorend tot het arbeids-
recht, de sociale zekerheid, het sociaal overleg en het loonbe-
leid – werd met de Zesde Staatshervorming overgedragen aan 
de gewesten. 

Werknemers uit de privésector of contractuele personeelsle-
den 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 terugbeta-
ling van de gedragen loonkost aanvragen bij Brussel Economie 
en Werkgelegenheid.

In toepassing van afdeling 6 van de herstelwet van 22 janu-
ari 1985 houdende sociale bepalingen en het uitvoerings-
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-
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dingen29. 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 daar-
naast – door middel van een halfjaarlijkse opvolging in aan-
wezigheid van een inspecteur van Financiën  – ook over de 
budgettaire situatie van de regeling op het betaald educatief 
verlof. Bij een overschrijding van de budgettaire doelstelling 
of een dreiging daarvan brengt zij de Minister bevoegd voor 
Tewerkstelling hiervan op de hoogte die – na een dringend ad-
vies van de Raad – de nodige corrigerende initiatieven 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 voorgezeten 
door een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor 
Tewerkstelling. Vertegenwoordigers van de Gemeenschapsmi-
nisters die het onderwijs en de voortdurende vorming tot hun 
bevoegdheid hebben, alsmede een vertegenwoordiger van zo-
wel Bruxelles Formation als de VDAB wonen de vergaderingen 
van de Commissie bij met raadgevende stem. 

Aantal behandelde en erkende aanvragen

Er zijn in 2017 zes vergaderingen geweest: op 14 februari, op 
9 mei, op 4 juli, op 29 augustus, op 10 oktober en op 12 de-
cember 2017.

29  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 
opgericht 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.

De Commissie heeft 97 erkenningsaanvragen betaald educa-
tief verlof behandeld. In 15 gevallen heeft de Commissie ge-
weigerd een erkenning toe te kennen.

De erkenningen worden steeds voor een duur van 1 jaar toe-
gekend. Daarna moet de organisator van de opleiding de ver-
nieuwing ervan aanvragen. Na afloop van de opleiding moet de 
organisatie de Commissie een evaluatieverslag betreffende de 
opleiding en de behaalde resultaten ter hand stellen. 

Onderzoeken van de opleidingstypes, meer 
bepaald gelet op de federale criteria

Tijdens de vergadering van de Erkenningscommissie van 14 fe-
bruari 2017 hebben de leden het, ingevolge een evaluatienota 
vanwege de Voorzitster over de eventuele aanneming van pre-
ciezere criteria, opportuun gevonden om deze kwestie naar de 
Economische en Sociale Raad door te verwijzen. Deze heeft op 
18 mei 2017 een initiatiefadvies geformuleerd waarin hij meent 
dat “de eerste opdracht van de Erkenningscommissie Betaald 
Educatief Verlof in werkelijkheid bestaat in de beoordeling van 
de aanvraagdossiers - geval per geval - op hun opportuniteit en 
dit in het licht van de uitgewerkte oriëntaties en erkenningscri-
teria. De toegepaste erkenningscriteria moeten daarbij evenwel 
niet bindend maar van indicatieve aard zijn”. 

De Commissie heeft 48 aanvragen betreffende getuigschriften 
(of postgraduaten) goedgekeurd, die door universiteiten of ho-
gescholen werden georganiseerd. 

De Commissie heeft 11 dossiers naar een Paritair Comité 
doorverwezen. De dossiers met betrekking tot taalcursussen 
werden geweigerd.

8 dossiers hadden betrekking op opleidingen coaching, ma-
nagement en bemiddeling, 8 op opleidingen tot preventieadvi-
seur/vertrouwenspersonen en 7 op opleidingen op verzoek van 
de werkgevers (fortio-evolution job).

Hoorzitting op verzoek van de 
vertegenwoordigers van de Commissie

De heer Lecomte, vertegenwoordiger van de Minister van Hoger 
Onderwijs, heeft op 10 oktober 2017 een uiteenzetting over de 
organisatie van het Franstalig hoger onderwijs gehouden.

De dames Goudeseune en Van Lint die de Vlaamse Gemeen-
schap vertegenwoordigen, hebben op 12 december 2017 een 
uiteenzetting over de organisatie van het hoger onderwijs in de 
Vlaamse Gemeenschap gehouden.
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2.3.7  Vergadering van de 
Regio-instanties voor 
Kwalificerend Onderwijs-
Vorming-Tewerkstelling 
(KOVA)

Het samenwerkingsakkoord dat op 20 maart 2014 tussen de 
Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Ge-
meenschapscommissie betreffende de uitvoering van Regio’s 
voor Kwalificerend Onderwijs-Vorming-Tewerkstelling werd 
gesloten, hierna het samenwerkingsakkoord, past in het kader 
van het gekruist beleid dat de toenadering en de afstemming 
van de voorzieningen en beleidsvoeringen inzake onderwijs, 
vorming en tewerkstelling beoogt. 

De tien KOVA-Regio-instanties werden begin 2015 ingesteld 
en hebben als hoofdopdracht de dialoog en het overleg op 
het sub-regionaal niveau (negen in Wallonië en één in Brussel) 
te organiseren tussen de sociale partners en de actoren van 
het kwalificerend onderwijs, beroepsopleiding, tewerkstelling 
en inschakeling. 

Ze hebben meer bepaald als opdracht om de sturing van het 
aanbod aan kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding te 
ondersteunen, door deze op de noden van de arbeidsmarkt 
en van de doelgroepen  af te stemmen; om enerzijds priori-
teiten in termen van aanbod aan kwalificerend onderwijs en 
vorming op het grondgebied aan de oppervlakte te laten ko-
men (“de gemeenschappelijke thema’s”) en om anderzijds de 
tenuitvoerlegging van concrete en innoverende projecten aan 
te moedigen, die via de “samenwerkingspolen” de verbetering 
van de voorzieningen van onderwijs, vorming en inschakeling 
beogen.

De Vergadering van de Regio-instanties is ermee belast om 
de werking van de Regio-instanties te coördineren, om de uit-
wisselingen van goede praktijken te verzekeren en om de co-
herentie en transversaliteit in de uitvoering van de opdrachten 
van de Instanties te ondersteunen. 

Zoals het samenwerkingsakkoord het voorziet, nemen de twee 
Waalse en Brusselse Economische en Sociale Raden beur-
telings het secretariaat van de Vergadering waar. In 2017 is 
deze vijfmaal bijeengekomen, afwisselend bij de CESW en de 
ESRBHG.

De Vergadering is enerzijds blijven instaan voor de gewone op-
drachten die haar in het kader van het samenwerkingsakkoord 

zijn toevertrouwd, en anderzijds hebben zij en haar secretari-
aat ook ingestaan voor de voorbereiding van de globale eva-
luatie van de voorziening door de verslagen van de Instanties 
te compileren en ze van commentaar te voorzien, waardoor ze 
aldus een jaarverslag van de Vergadering realiseerden.

De Regeringen van de Franse Gemeenschap en het College 
van de COCOF moeten na twee jaar tot deze evaluatie over-
gaan op basis van de verslagen en commentaren die de Ver-
gadering verstrekt, zoals artikel 20 van het samenwerkingsak-
koord van 20 maart 2014 dit voorziet.

De eerste vergadering heeft op 20 februari in Luik plaatsge-
vonden. Ze werd in hoofdzaak gewijd aan de voltooiing, ver-
spreiding en opvolging van de uitgave “T1” van het analytisch 
en prospectief verslag dat elke Regio-instantie jaarlijks moet 
verstrekken, en aan het op punt stellen van een gemeen-
schappelijke methodologie onder de Regio›s voor de opmaak 
van hun verslagen (methodologie in de steigers gezet tijdens 
een uitwisselingsvoormiddag tussen de Regio›s, die op 3 fe-
bruari 2017 heeft plaatsgevonden).

Deze vergadering heeft het ook toegelaten om het verslag voor 
te bereiden dat de Vergadering na twee jaar werking van de 
voorziening van de Regio-instanties moet opmaken. 

Tot slot heeft de Minister van Hoger onderwijs, de Heer Mar-
court, een adviesaanvraag aangaande de collectieve structu-
ren voor hoger onderwijs tot de Regio-instanties gericht. 

Deze structuren zijn platformen die kwaliteitsvolle infrastruc-
turen en uitrustingen ter beschikking stellen van hogere on-
derwijsinstellingen teneinde, in gezamenlijke organisatie en/of 
diplomering, een doorlopend opleidingsaanbod te ontwikkelen 
dat aan de plaatselijke sociaaleconomische noden beant-
woordt. Artikel 14 van het samenwerkingsakkoord voorziet dat 
er uitwisselingen en samenwerkingen kunnen bestaan tussen 
elke Regio-instantie en de universitaire Pool op het grondge-
bied waarop ze zich bevindt, alsook tussen de Vergadering van 
de Regio-instanties en de ARES30. Tevens voorziet het dat een 
hogere onderwijsinstelling, een universitaire Pool of de ARES 
het advies van een Regio-instantie kunnen vragen over elke 
kwestie betreffende de sociaaleconomische ontwikkeling van 
de betrokken KOVA-Regio, tot de tewerkstellingsnoden en tot 
de noden inzake vormings- en onderwijsaanbod. Deze advies-
aanvraag werd doorgegeven aan de Vergadering, die het door 
de Instanties te formuleren advies heeft besproken. 

30  Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur.
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De tweede vergadering heeft op 28 april bij de ESRBHG in 
Brussel plaatsgevonden. Gelet op het vertrek van de Voorzit-
ter van de Vergadering, de Heer Dehan (BECI), heeft de Heer 
Antoine (ACV) het Voorzitterschap ad interim waargenomen.

De kwestie van de methode, vervaldata en taakverdeling be-
treffende de activiteitenverslagen van de Instanties en de Ver-
gadering, alsook de vooruitzichten en vervaldata met betrek-
king tot het “T2”-verslag zijn ter sprake gekomen. 

De stand van zaken van de werkzaamheden rond de “table de 
correspondance ROME V3” van de Werkgroep “Correspondan-
ce ROME V3 - Nomenclature opérateurs”, die in 2016 werd 
ingesteld, werd eveneens uiteengezet.

Het ontbreken van een gezamenlijke “beroepen”-nomencla-
tuur als referentie voor de operatoren van het kwalificerend 
onderwijs, beroepsopleiding en tewerkstelling en de analisten 
van de arbeidsmarkt, bemoeilijkt immers het in overeenstem-
ming brengen van de gegevens die de verschillende actoren 
produceren, evenals de vertaling van de vastgestelde prioritei-
ten in termen van sectoren en beroepen door de KOVA-Regio’s 
in gegroepeerde basisopties of in opleidingsgebieden. De Ver-
gadering heeft het absoluut noodzakelijk gevonden om zich te 
wijden aan de ontwikkeling van correspondentietafels die het 
zullen toelaten om de nomenclaturen “beroepen/opleidingsge-
bieden/ gegroepeerde basisopties” die elke aanbieder wordt 
voorgesteld, af te stemmen op een externe referentienomen-
clatuur, de ROME V3. 

Op 19  juni heeft de Vergadering bij de CESW in Luik haar 
nieuwe Voorzitter, de Heer De Lame van de “Union wallonne 
des entreprises” en haar Ondervoorzitter, de Heer Buyssens 
van het ABVV-Brussel, gekozen.

Vervolgens hebben de Instanties elk hun analytische en pros-
pectieve verslagen uiteengezet, evenals de commentaren en 
aanbevelingen die ermee gepaard gaan. 

Wat de prioritaire krachtlijnen betreft waartoe de Vergadering 
heeft besloten (oriëntatie, alternerende stages en het gebruik 
van de pedagogische uitrustingen), is de Vergadering ingegaan 
op de stages en het alternerend leren. 

Tevens is er sprake geweest van de afstemming van de werk-
zaamheden van de Instanties op deze van de “Service fran-
cophone des métiers et des qualifications” (SFMQ), waarmee 
de Instanties (en de Vergadering) relaties onderhouden, alsook 
van de centralisatie van de multi-partnerschapsgegevens en 
-voorziening inzake levenslagen oriëntatie.

Een vierde vergadering heeft op 29 september bij de ESRBHG 
plaatsgevonden, waar de activiteitenverslagen van de Instan-
ties en het activiteitenverslag 2015-2016 van de Vergadering 
aan bod zijn gekomen. 

De Regio-instantie van Huy-Waremme heeft de samenwer-
kingspool “niveau  5” van het Europese certificatiekader en 
haar beraadslagingen en projecten inzake de creatie van 
hogere opleidingen van het korte type uiteengezet. Dit is een 
piste om tegemoet te komen aan de noden inzake technici 
(elektromecaniciens) van de ondernemingen uit het arrondis-
sement.

In oktober 2017 hebben de CESW en de ESRBHG het activitei-
tenverslag 2015-2016 van de Vergadering van de KOVA-Re-
gio’s opgesteld en gepubliceerd.

De laatste vergadering heeft op 4  december bij de CESW 
plaatsgevonden. De Vergadering heeft er ingestaan voor de 
opvolging van het activiteitenverslag 2015-2016. 

Wat de analytische en prospectieve verslagen 2017 betreft, 
werden de diagnoses en aanbevelingen binnen de gestelde 
termijnen verricht. Deze zijn beschikbaar op de portaalsite 
(http://bassinefe.be). 

Er werd een debat gevoerd over de manier waarop de priori-
teiten (“gemeenschappelijke thema’s”) in de verslagen kunnen 
worden uitgedrukt.

Wat de intersectorale werkzaamheden van de KOVA-Regio’s 
betreft, is het doel ervan om schaalvoordelen te verkrijgen en 
om ongelijke verzoeken bij de sectoren en houders van cijfers 
te voorkomen. In 2017 werd een eerste proefproject in die zin 
met de sector van het bouwwezen gevoerd. De evaluatie ervan 
werd als bevredigend beschouwd. 

Mevrouw Mainguet, wetenschappelijk medewerkster van het 
“l’Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Statistique” (IWEPS), en de Heer Hellendorf, directeur van het 
“Office francophone de formation en alternance” hebben de 
stand van zaken van de werkzaamheden betreffende de alter-
nerende opleiding en de stageplaatsen uiteengezet.

http://bassinefe.be/
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2.3.8  De Strategische Commissie 
voor begeleiding en advies 
aan ondernemingen

Ingevolge de oprichting van het Brussels Agentschap voor de 
Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) door de ordon-
nantie van 18 mei 2017, als gevolg van de fusie van Atrium, 
Impulse en Brussels Invest & Export (BIE), werd de Strategi-
sche Commissie voor begeleiding en advies aan ondernemin-
gen ingesteld. 

Artikel  16 van de ordonnantie houdende oprichting van het 
BAOB verduidelijkt de opdrachten van de Commissie. Ze is 
belast met het inlichten van de Raad van Bestuur van het 
Agentschap over de vooruitzichten en het eventueel te voe-
ren beleid, evenals het verzekeren dat de diensten die door 
het Agentschap worden aangeboden, beantwoorden aan de 
bezorgdheden van de begunstigden, met name de Brusselse 
handelszaken en ondernemingen evenals de buitenlandse on-
dernemingen die zich in Brussel zouden kunnen vestigen. Zij 
brengt strategische adviezen uit, met name op het ogenblik 
van de uitwerking van de actieplannen van het Agentschap 
vooraleer deze aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd, 
en ook op het ogenblik van de opvolging van de doelstellingen 
van het Agentschap. Tevens neemt deze Commissie de op-
drachten van de Adviescommissie voor buitenlandse handel 
over, de instantie die voorheen ermee was belast om advies 
inzake het jaarlijks actieplan van BIE uit te brengen.

De Raad verzekert, in nauwe samenwerking met de diensten 
van het BAOB, het secretariaat van de nieuwe Strategische 
Commissie voor begeleiding en advies aan ondernemingen.

De Commissie is in 2017 driemaal bijeengekomen. In dat ka-
der werd haar gevraagd om een advies inzake het ontwerp van 
actieplan 2018 van BIE uit te brengen.

Advies aangenomen door de Strategische 
Commissie voor begeleiding en advies aan 
ondernemingen inzake het ontwerp van 
actieplan 2018 van BIE tijdens haar zitting van 
25 september 2017 

Ingevolge een onderzoek van de strategische oriëntaties van 
het actieplan van BIE, heeft de Commissie een advies uitge-
werkt met als voornaamste streefdoel de versterking van het 
beleid inzake de bevordering van de export op het niveau van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Derde deel
Strategie 2025
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 3.1  Coördinator Strategie 2025

De Strategie  2025 werd op 16  juni 2015 door de Brussel-
se gewestelijke Regering en sociale partners 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 gewestelijke als gemeenschappelijke be-
voegdheden31. De S2025 bevat 18 doelstellingen en meer dan 
160 beleidswerven32.

De S2025 heeft een viervoudige doelstelling, in overeenstem-
ming met wat de Brusselse Gewestelijke beleidsverklaring 
voorzag:
1. de economie van het Gewest aanzwengelen om Brussel te 

laten uitgroeien tot de Belgische en Europese hoofdstad 
van de ondernemingszin en innovatie en om de paradox 
van de Brusselse economie te ontkrachten;

2. de toekomst van het Gewest in de komende tien jaar vei-
ligstellen om te anticiperen op de gevolgen van de bijzon-
dere financieringswet;

3. de bevoegdheden bundelen ten dienste van de Brusse-
laars en zorgen voor een gecoördineerde uitvoering van 
het gewestelijk en gemeenschapsbeleid;

4. 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 en-

gagementen 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 re-
gelmatige opvolging van hoe de Strategie wordt uitgevoerd.

31 Pijler 2 van de Strategie 2025 werd eveneens door de Federatie Wal-
lonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie ondertekend.

32 De teksten van de Strategie 2025 kunnen op de website van de 
Raad worden geraadpleegd (http://www.esr.irisnet.be/publicaties/
andere-publicaties-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).

3.1.1 De gedeelde prioriteiten

Op voorstel van de sociale partners werd in het Brussels Ge-
west een vernieuwende manier aangenomen om regelgeven-
de en wettelijke normen uit te werken: de gedeelde prioriteiten. 
Dit concept beoogt enkele hoofddoestellingen van de S2025, 
die het voorwerp zullen zijn van een “samen-werking” tussen 
de Brusselse Regering en sociale partners. Concreet vertaalt 
zich dit in een eerste raadplegingsfase die plaatsvindt vóór de 
opmaak van het voorontwerp van teksten (en die uitmondt in 
de terhandstelling van een bijdrage van de Raad), gevolgd door 
de klassieke raadplegingsfase die na de zogenaamde “eerste 
lezingsfase” plaatsvindt. Dit dubbel tijdschema van de raad-
pleging 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. 

Over heel het jaar 2017 heeft de Raad 7 bijdragen uitgebracht 
(zie punt 2.1.2.2).

3.1.1.1 Pijler 1 - Doelstelling 1: 
Uitvoering van de Zesde 
Staatshervorming
De Brusselse sociale partners en Regering hebben in 2017 
de hervorming van de “doelgroepenvoorzieningen” voortgezet, 
en meer bepaald de voorziening “oudere werknemers”, de 
nieuwe Brusselse Activa en de invoering van een premie voor 
zelfstandigen.

De hervorming van de doelgroepenvoorzieningen stemt over-
een met beleidswerven 1 tot 7 van de tekst van de Strate-
gie 2025. Aldus heeft de Raad zich uitgesproken over: 
•  een voorontwerp van ordonnantie betreffende de tewerk-

stellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in zijn 
advies van 19 januari 2017 (A-2017-001-ESR); 

•  een voorstel van overgang naar het nieuwe stelsel van de 
voorziening “oudere werknemers”, in zijn bijdrage van 6 fe-
bruari 2017. Deze overgang verloopt in drie fases: (1)  de 
voorziening beperken tot oudere werknemers van 55 tot 64 
jaar waarvan het trimestrieel referentieloon niet hoger is dan 
12.000€ (gerealiseerd in 2016); (2) het trimestrieel referen-
tieloonplafond wijzigen van 12.000€ naar 10.500€ (op 1 juli 
2017); (3) het voordeel tot werknemers van 57 tot 64 jaar 
beperken en het forfait tot 1.000€ per trimester standaardi-
seren (op 1 juli 2018).

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015/view
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015/view
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/16-juni-2015/view
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
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-001-esr/view
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•  Vervolgens heeft hij twee adviezen geformuleerd inzake 
twee besluiten die respectievelijk fases 2 en 3 van deze 
overgang ten uitvoer leggen (A-2017-036-ESR en A-2017-
081-ESR). 

•  een voorontwerp van besluit dat de grote lijnen van een 
Brusselse Activa uitzet, in zijn bijdrage van 3  mei 2017 
(A-2017-026-ESR) en vervolgens in zijn advies van 15 juni 
2017 (A-2017-043-ESR).

•  een voorontwerp van besluit tot invoering van een premie 
voor zelfstandigen, in een bijdrage van 13 oktober 2017.

Tot slot heeft de Raad bijgedragen tot de vaststelling van de 
prioriteiten die, binnen deze doelstelling, tijdens de Sociale Top 
van 26 september 2017 werden uiteengezet.

3.1.1.2 Pijler 2 - Doelstelling 4: 
Versterking van de gekruiste 
beleidsinitiatieven “werk-opleiding” 
en Pijler 2 - Doelstelling 5: 
Versterking van de beroepsopleiding
De verschillende maatregelen die in het kader van deze twee 
doelstellingen zijn voorzien, werden bijeengebracht in het 
Opleidingsplan 2020, dat de Brusselse Regering in decem-
ber 2016 heeft aangenomen en waarover de Raad in juli en 
september 2016 twee bijdragen heeft uitgebracht. Het bevat 
44 maatregelen die streven naar een kwalitatieve en kwanti-
tatieve versterking van het beroepsopleidingsaanbod, teneinde 
de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen door 
hun vaardigheden en certificatiegraden te verbeteren. 

De Raad werd op verschillende manieren hierbij betrokken:
•  Als bestuurder van maatregel 20 “De partnerships op sec-

torniveau coördineren tussen opleidings-, werkgelegen-
heids- en onderwijsoperatoren via de kaderovereenkomsten 
en de Polen Opleiding-Werkgelegenheid”. Deze maatregel 
stemt overeen met de werkzaamheden van het team van 
de Sectorale Facilitatie (zie punt 3.3). Bovendien is de Raad 
belast met de opvolging van deze maatregel en met de rap-
portage over de stand van zaken ervan naar de partners van 
het OP2020 toe, die in het kader van het Stuurcomité van 
dit plan zijn verenigd. 

•  In samenhang met de afsluiting van kaderakkoorden, heeft 
de Raad op 3 juli 2017 een bijdrage over een ontwerp van 
governancenota van de Polen Opleiding-Werkgelegen-
heid uitgebracht.

•  In het kader van maatregel  19 “Vereenvoudiging van het 
gebruik van stages en alternerende opleidingen”, heeft de 
Raad een bijdrage inzake een voorontwerp van besluit van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de pre-
mies ter bevordering van de alternerende opleiding uitge-
bracht.

•  In het kader van maatregel 21 “De ondernemingen en hun 
federaties mobiliseren in concrete opleidingspartnerships” is 
de creatie van een “Label voor opleidingsondernemingen” 
voorzien. De Raad werd in eerste instantie gevraagd om een 
bijdrage over een eerste ontwerp van voorstel tot uitvoering 
van dit label te leveren. Vervolgens werd een specifieke 
werkgroep ingesteld om de vorm die dit label zal aannemen, 
nauwkeuriger te bepalen (omgedoopt tot “Brussels netwerk 
van partnerondernemingen van de opleiding” ingevolge de 
bijdrage van de sociale partners). Deze WG is éénmaal bij-
eengekomen op 7 november 2017.

•  Het Secretariaat van de Raad en de sociale partners nemen 
deel aan het Stuurcomité van het OP2020. In 2017 werden 
er twee vergaderingen georganiseerd: 
•  op 24 mei 2017: startvergadering, tijdens dewelke de op-

volgingslogica van de verwezenlijkingen van het OP2020, 
de financiële vooruitzichten tegen 2020 en het kalender-
ontwerp aan bod zijn gekomen.

•  op 13 december 2017: opvolging van de verschillende 
maatregelen van het plan en voorstelling van een eerste 
versie van het vorderingsrapport.

De Raad heeft bijgedragen tot de vaststelling van de prioritei-
ten die, binnen deze doelstelling, tijdens de Sociale Top van 26 
september 2017 werden uiteengezet.

3.1.1.3 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, overheidsopdrachten 
en diversiteit.

Beleidswerf 2 van deze doelstelling (Bijstand verlenen bij de 
administratieve besluitvorming inzake overheidsopdrachten, 
die in overeenstemming is met de wetgeving) splitst zich op in 
vier operationele engagementen, waarvan de sturing onder de 
bevoegdheid valt van het Observatorium van de referentieprij-
zen voor de overheidsopdrachten (hierna het Observatorium) 
(zie deel 3.2).

Beleidswerf  4 strekt ertoe het gebruik van sociale en oplei-
dingsclausules in overheidsopdrachten aan te moedigen en te 
veralgemenen. Het Observatorium wordt bij deze werkzaam-
heden betrokken.

In het kader van beleidswerf 6, initiatieven die erop gericht zijn 

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-036-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-081-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-081-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-026-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-043-esr/view
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het beroeps- en privéleven te verzoenen, ondersteunen, werd 
de Raad met de tenuitvoerlegging van een specifiek operati-
oneel engagement belast: voorstellen van actiepistes om de 
situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer 
op basis van de aanbevelingen van de studie van het Territo-
riaal Pact “Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in 
perspectief”.

Op 15 september 2016 heeft de Raad een initiatiefadvies met 
zijn actieplan ten behoeve van eenoudergezinnen bekrachtigd. 
De Commissie Diversiteit-Gelijkheid van kansen en Armoede 
is op 15  maart 2017 bijeengekomen om te bepalen welke 
publieke en private actoren deze acties ten uitvoer zouden 
kunnen leggen. Deze lijst van actoren werd eind maart 2017 
bekrachtigd en de Minister van Economie en Tewerkstelling ter 
hand gesteld. In fine komt het de overheden toe om in deze 
lijst de actoren te kiezen die de acties ten behoeve van een-
oudergezinnen daadwerkelijk zullen voeren en om ze hierover 
te informeren.

Gelijklopend met deze werkzaamheden heeft Actiris een actie-
plan ten behoeve van eenoudergezinnen uitgewerkt, dat eigen 
is aan zijn structuur en opdrachten. De Minister van Economie 
en Tewerkstelling heeft de Raad gemandateerd opdat hij zich 
op de gewestelijke tewerkstellingsoperator zou afstemmen, 
teneinde hun respectievelijke actieplannen zoveel mogelijk 
te integreren en aldus over een gewestelijk actieplan ten be-
hoeve van eenoudergezinnen te beschikken. Na analyse is de 
Raad tot het besluit gekomen dat een volstrekte integratie irre-
levant en onhaalbaar is. Aldus heeft hij de Minister voorgesteld 
om als bijlage bij de beide actieplannen een tabel te voegen, 
waarin er verbanden tussen de respectievelijke acties worden 
gelegd. Deze werkzaamheden waren eind 2017 nog aan de 
gang en werden begin 2018 ter kennis van de Minister van 
Economie en Tewerkstelling gebracht.

Tot slot staat de bestrijding van sociale dumping centraal in 
beleidswerf 7 van deze doelstelling, met een focus op de ver-
betering van de middelen voor arbeidscontrole. Het Observa-
torium is er gedeeltelijk mee belast om deze opdracht tot een 
goed einde te brengen.

De Raad heeft bijgedragen tot de vaststelling van de prioritei-
ten die, binnen deze doelstelling, tijdens de Sociale Top van 26 
september 2017 werden uiteengezet.

3.1.2 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 klassieke 
raadpleging van de sociale partners is voorzien. Hierna volgen 
enkel die overlegde prioriteiten waartoe de Raad via de formu-
lering van adviezen heeft bijgedragen:

•   Uitwerking van een Brusselse Small Business Act (Pij-
ler 1 - Doelstelling 2) - Voor de maatregel die hem aanbelangt, 
heeft de Raad bijgedragen tot de balans van de Small Busi-
ness Act één jaar na de uitvoering ervan. Concreet gaat het 
om sub-maatregel 61B (« KMO’s in staat stellen om aan over-
heidsopdrachten deel te nemen”), waarvan de sturing en de 
uitvoering onder de bevoegdheid van het Observatorium vallen.

 Het Observatorium heeft de opdracht gekregen om, in de 
vorm van een Internetplatform, een inventaris van onderne-
mingen ter attentie van de Brussels aanbestedende overhe-
den in te stellen. Deze dienst heeft tot doel om meer bepaald 
het aantal overheidsopdrachten te vergroten die toeganke-
lijk zijn voor de ondernemingen, door een meer dynamische 
kennis van de opdrachtgevers en van de ondernemingen 
aangaande de opdrachten te verzekeren, meer bepaald deze 
die zonder bekendmaking worden gesloten en die dus door 
KMO’s zouden kunnen worden uitgevoerd. Tevens heeft het 
Observatorium de opdracht gekregen om een gids van goe-
de praktijken ten behoeve van de Brusselse aanbestedende 
overheden op te stellen. Enkele van de aanbevelingen zullen 
de verdeling in percelen en het naleven van de selectiecrite-
ria evenredig met het voorwerp van de opdracht zijn.

•   Rationalisering van de verschillende instellingen die 
diensten verlenen en ondersteuning bieden aan on-
dernemingen (Pijler 1 - Doelstelling 3) - In nauwe samen-
werking met de diensten van het BAOB neemt de Raad het 
secretariaat van de nieuwe Strategische Commissie voor 
Begeleiding en Advies aan ondernemingen waar.

•   Evaluatie en heroriëntering van de steun aan onderne-
mingen naar activiteiten met een groot jobpotentieel 
en toegevoegde waarde (Pijler 1 - Doelstelling 4) - In ver-
band met de steun voor economische expansie heeft de 
Raad twee adviezen uitgebracht, op 18 mei 2017 inzake de 
oriëntatienota over de hervorming inzake de steun aan de 
ondernemingen ter bevordering van de economische ex-
pansie (A-2017-029-ESR) en op 21 september 2017 in-
zake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de steun 
voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen 
(A-2017-052-ESR).

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-029-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-052-esr/view
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•   In verband met de steun aan buitenlandse handel heeft de 
Raad op 18 mei 2017 een advies geformuleerd inzake het 
ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Re-
gering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 ja-
nuari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse 
handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (A-2017-
030-ESR).

•   Invoering van een fiscale hervorming (Pijler 1 - Doelstel-
ling 7) - Advies van 21 september 2017 inzake het vooront-
werp van ordonnantie houdende de wijzigingsbepalingen in 
het licht van de overname van de dienst onroerende voor-
heffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 de-
cember 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (A-2017-050-ESR). 

•   Uitvoering van het actieplan “Brusselaars in het open-
baar ambt” (Pijler 2 - Doelstelling 2) - Deelname aan het 
ontwerp van kadaster van de competentiewoordenboeken en 
functiebeschrijvingen bij elk van de gewestelijke openbare 
instellingen: antwoord op de online vragenlijst (18 mei 2017).

   Deelname van het Secretariaat van de Raad aan het Stuur-
comité van 30 maart 2017 bedoeld om de balans op te 
maken van de stand van zaken van de prioriteiten van de 
Strategie 2025, die tijdens de Sociale Toppen van 5 oktober 
2016 en 30 november 2017 werden goedgekeurd.

Tevens heeft de Raad, voor alle overlegde doelstellingen, bij-
gedragen tot de vaststelling van de prioriteiten die tijdens de 
Sociale Top van 26 september 2017 werden uiteengezet.

3.1.3 Coördinatie van de S2025

In 2017 werden verschillende ontmoetingen georganiseerd 
met de leden waaruit de cel bestaat die met de opvolging en 
coördinatie van de S2025 is belast (hierna “coördinatiecel”).

Op 13 juni 2017, ontmoeting tussen de coördinatiecel en de 
contactpersoon S2025: contactname, ervaringsuitwisseling, 
vaststelling van pistes ter verbetering van de opvolging en 
coördinatie van de S2025.

Op 4 september 2017 is de coördinatiecel tijdens de Raad van 
Bestuur van de Raad de sociale partners haar rol en opdrach-
ten komen uiteenzetten.

Op 21  november 2017, ontmoeting met de nieuwe mede-
werkster van de coördinatiecel van de S2025, bespreking van 
de communicatiestrategie rond de S2025 en van de doelstel-
ling inzake mobiliteit.

Eind 2017 hadden verschillende uitwisselingen tussen de co-
ordinatiecel en de contactpersoon S2025 betrekking op de 
inhoud van een strategische nota waarin een herstructurering 
van de voornaamste rollen van de actoren, processen en wer-
kingswijzen werd voorgesteld, teneinde een doeltreffende op-
volging en coördinatie van de S2025 te verzekeren.

3.1.4 BESOC en Sociale Top

Ter voorbereiding van de Sociale Top van de opening van het 
parlementaire jaar, heeft de Raad in mei bijgedragen tot de 
balans van de verwezenlijkingen van het jaar 2016-2017 voor 
de verschillende doelstellingen van de S2025.

Er hebben twee vergaderingen ter voorbereiding van de Soci-
ale Top bij de ESRBHG plaatsgevonden. De eerste, op 18 sep-
tember 2017, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van 
de kabinetten van de Minister-president en van de Minister 
van Economie en Tewerkstelling, en de tweede, op 21  sep-
tember 2017, om de prioriteiten van de sociale partners te 
bekrachtigen.

Op 26 september 2017 is het BESOC in Sociale Top bijeenge-
komen om de stand van zaken op te maken van alles wat er 
tijdens het parlementaire jaar 2016-2017 voor pijlers 1 en 2 
van de S2025 werd verwezenlijkt (zie punt 2.2). 

Ingevolge de Sociale Top van 26 september 2017 is de Raad 
overgegaan tot de integratie in één enkel document van de 
prioriteiten, die de Brusselse Regering en de sociale partners 
respectievelijk hebben voorgesteld.

Bron: ESRBHG

http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-030-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-030-esr/view
http://www.esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-050-esr/view
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102  3.2  Observatorium van de referentieprijzen voor de 
overheidsopdrachten

Het Observatorium van de referentieprijzen voor de overheids-
opdrachten (hierna het Observatorium) werd binnen de Eco-
nomische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bij de ordonnantie van 3 april 2014 opgericht.

In 2017 hebben de werkzaamheden van diens ambtenaren 
zich in hoofdzaak op drie punten toegespitst :
•  vragen om advies en informatie vanwege aanbestedende 

overheden beantwoorden;
•  nieuwe activiteitensectoren onderzoeken;
•  de opdrachten uitvoeren die uit de aanbevelingen van de 

Werkgroep “Bestrijding van sociale dumping” (hierna WG 
“Bestrijding van sociale dumping”) zijn voortgekomen.

3.2.1  Antwoorden op vragen 
om advies en informatie 
vanwege aanbestedende 
overheden

Het Observatorium heeft verschillende vragen vanwege aan-
bestedende overheden beantwoord. Deze hadden betrekking 
op :
•  vragen om advies over offertes en prijsrechtvaardigingen (in 

het kader van de ordonnantie van 3 april 2014 houdende 
oprichting van het Observatorium of erbuiten);

•  informatie over prijzen;
•  diverse vragen (opdrachtdocumenten, inhoud van collectieve 

arbeidsovereenkomsten, enz.).

3.2.2  Voltooiing van de 
werkzaamheden van 
de WG “Bestrijding van 
sociale dumping”

In 2017 heeft het Observatorium het verslag van de werk-
zaamheden van de WG “Bestrijding van sociale dumping” 
voltooid. Het Stuurcomité van Doelstelling 8 - Pijler 2 van de 
Strategie 2025 heeft dit verslag op 23 februari 2017 bekrach-
tigd. Dit document, evenals alle desbetreffende bestanden, 
zijn beschikbaar op de webpagina’s “Observatorium” van de 
website van de ESRBHG.

3.2.3  Vervolg van de 
werkzaamheden 
betreffende de 
activiteitensectoren

3.2.3.1 Schoonmaaksector
Er werd een bestek-type betreffende de schoonmaakdiensten, 
evenals een commentaar en een verklarend document voltooid 
op basis van de aanbevelingen die de actoren van de sector 
en de openbare aankopers hebben geformuleerd. Deze docu-
menten werden hen ter beschikking gesteld op de website 
van de ESRBHG en werden op aanvraag ook de besturen ter 
hand gesteld.

3.2.3.2 Bewakingssector
Het Observatorium heeft in 2017 de werkzaamheden op het 
terrein van de bewakingssector voortgezet door een vijftiental 
actoren van de sector te ontmoeten. Het vooropgezette doel 
was om een goede kennis van de sector te verwerven en van 
de manier om inschrijvingen op te stellen, meer bepaald in ter-
men van samenstelling van de verkoopprijs (soort prestaties, 
uurroosters, enz.) en van de praktijken van de sector.

Op 6 september 2017 heeft het Observatorium een rondetafel 
georganiseerd gewijd aan de openbare bewakingsopdrachten. 
Deze rondetafel heeft verschillende Brusselse aanbesteden-
de overheden verenigd die opdrachten in deze sector afslui-
ten. Aldus kon het Observatorium de resultaten van zijn “on-
derzoek” op het terrein bij de actoren van de sector aan de 
werkzaamheden van de openbare aankopers aftoetsen. In dat 
kader heeft het Observatorium verschillende documenten ten 
behoeve van de Brusselse aanbestedende overheden voltooid: 
een bestek-type, een lijst met voorstellen van selectie- en gun-
ningscriteria en een samenvatting van de belangrijkste collec-
tieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van het PC 317. Deze 
documenten zijn toegankelijk op de website van de ESRBHG. 

Tevens hebben de ambtenaren van het Observatorium gewerkt 
aan de ontwikkeling van een online tool voor het overmaken 
van gegevens voor de openbare bewakingsopdrachten. In 
2018 zouden er nieuwe webformulieren beschikbaar moeten 
zijn.

http://www.esr.irisnet.be/nl/observatory/
http://www.esr.irisnet.be/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/nuttige-documenten-schoonmaakdiensten/bestek-type-2013-schoonmaakdiensten
http://www.esr.irisnet.be/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/nuttige-documenten-schoonmaakdiensten/bestek-type-2013-schoonmaakdiensten
http://www.esr.irisnet.be/observatory/nuttige-publicaties-en-documenten/nuttige-documenten-bewaking-diensten/bestek-type-2013-bewaking-diensten
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3.2.3.3 Sector van de collectieve 
restauratie-catering
In de loop van het jaar 2017 heeft het Observatorium gewerkt 
rond de sector van de collectieve restauratie-catering. In dat 
kader hebben zijn ambtenaren acht actoren van de sector ont-
moet (ondernemingen, federaties).

Op 30 november 2017 werd een rondetafel georganiseerd, die 
verschillende aanbestedende overheden heeft verenigd. Deze 
had meer bepaald betrekking op de resultaten van het terrein-
onderzoek en op de opmaak van nuttige documenten. Naast 
een samenvatting van het PC  302 heeft het Observatorium 
voorstellen gecompileerd ter verbetering van de opdrachtdo-
cumenten inzake catering, aanbevelingen geformuleerd inzake 
goede praktijken in de sector33 en nieuwe webformulieren uit-
gewerkt die binnenkort op de website van de ESRBHG toegan-
kelijk zouden moeten zijn.

3.2.3.4 Sector van het 
personenvervoer
De vervoerssector, en meer in het bijzonder deze van het per-
sonenvervoer, werd eveneens onderzocht. Naast de documen-
taire onderzoeken, heeft het Observatorium negen actoren van 
de sector ontmoet (hoofdzakelijk ondernemingen).

Deze sector wordt nog verder uitgediept en zou in de loop van 
het eerste semester van 2018 moeten zijn voltooid.

3.2.3.5 Sector van de drukkerij
Het Observatorium is in 2017 van start gegaan met werk-
zaamheden op het terrein van de drukkerijsector. In eerste 
instantie heeft het een onderzoekswerk verricht dat werd toe-
gespitst op de wetgeving die op deze sector van toepassing 
is en gelijklopend heeft het ontmoetingen met de actoren van 
de sector aangevat. Ingevolge deze raadplegingen heeft het 
Observatorium gewerkt rond verschillende manieren om de in-
gediende prijzen te analyseren en heeft het de voorstellen ter 
verbetering van de opdrachtdocumenten voor drukkerijdien-
sten in samenvattende documenten gecompileerd.

33  Beschikbaar (enkel in het Frans) op: http://ces.irisnet.be/fr/obser-
vatory/publications-et-documents-utiles/documents-utiles-services-
de-restauration-collective-catering/documents-table-ronde. 

3.2.4  Brusselse aanbestedende 
overheden

De ambtenaren van het Observatorium hebben opnieuw con-
tact opgenomen met de Brusselse aanbestedende overheden 
en hebben 25 van hen ontmoet (instellingen van openbaar nut 
(ION) en gemeentebesturen). 

Het doel van deze ontmoetingen was voornamelijk om infor-
matie over afgesloten overheidsopdrachten in te winnen (op-
drachtdocumenten, inschrijvingen, gunningsverslagen, prijs-
rechtvaardigingsstukken) in de sector die het Observatorium 
prioritair beoogt.

3.2.5 Opdrachten voortgekomen 
uit de WG “Bestrijding van 
sociale dumping”

3.2.5.1 Opmaak van een gids van 
goede praktijken
In het kader van zijn opdrachten met betrekking tot de werk-
zaamheden van de WG “Bestrijding van sociale dumping” 
heeft het Observatorium een “gids van goede praktijken” in de 
overheidsopdrachten ten behoeve van de Brusselse aanbeste-
dende overheden opgemaakt. 

Deze gids zou binnenkort online op de website van de  
ESRBHG moeten worden geplaatst en gaat meer bepaald in 
op alle aanbevelingen die uit de werkzaamheden van deze WG 
voortkomen. De volgende onderwerpen zijn elk in een afdeling 
van de gids aan bod gekomen: de behoefte bepalen; de verde-
ling in percelen van de opdracht bevorderen; het gebruik van 
onderaanneming beperken; het plaatsbezoek opleggen; het 
economisch, financieel, technisch en/of professioneel vermo-
gen van de economische operator controleren; keuze van de 
gunningswijze en de ad hoc toewijzingscriteria; de elementen 
van de offerte rechtvaardigen bij de controle van de prijzen; 
aandachtig zijn voor de uitvoeringsregels van de opdrachten; 
aan bepaalde werknemers de beheersing van de taal van de 
opdracht opleggen; toezicht op en controle van de opdracht; 
bevordering van de verwezenlijking van innoverende over-
heidsopdrachten; de opdrachten van gering bedrag beheren.

http://ces.irisnet.be/fr/observatory/publications-et-documents-utiles/documents-utiles-services-de-restauration-collective-catering/documents-table-ronde
http://ces.irisnet.be/fr/observatory/publications-et-documents-utiles/documents-utiles-services-de-restauration-collective-catering/documents-table-ronde
http://ces.irisnet.be/fr/observatory/publications-et-documents-utiles/documents-utiles-services-de-restauration-collective-catering/documents-table-ronde
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3.2.5.2 Methodologie en 
ontwikkeling van een tool om 
balansen te analyseren
In het kader van de uitvoering van de opdrachten die uit de WG 
“Bestrijding van sociale dumping” voortkomen, heeft het Ob-
servatorium gewerkt aan de ontwikkeling van een methodolo-
gie om de balansen te analyseren die bij de Nationale Bank van 
België (NBB) worden neergelegd. Eén van de doelstellingen is 
om na te gaan of een onderneming financieel en economisch 
voldoende solide is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Meer 
dan 221 ondernemingen werden in 9 sectoren geanalyseerd. 
Een andere doelstelling bestaat erin om, zo nodig, aan de hand 
van een aantal statistische indicatoren aanwijzingen van frau-
de of sociale dumping te proberen vaststellen.

In de loop der tijd werden verschillende methodes uitgetest. Er 
werd een voorlopige gegevensbank aangelegd. Er zal binnen-
kort een computertool worden ontwikkeld om de informatie 
automatisch te behandelen en de berekeningen te verrichten.

In het kader van de werkzaamheden inzake de ontwikkeling 
van deze tool, heeft het Observatorium in september 2017 de 
NBB ontmoet. In samenwerking met een consulent werd ook 
een technisch-functionele analyse verricht. Ingevolge deze 
werkzaamheden heeft het Observatorium een bestek opge-
maakt teneinde de opdracht inzake de ontwikkeling van de tool 
te kunnen uitschrijven.

Gelijklopend werkt het Observatorium aan de clausules die in 
de opdrachtdocumenten moeten worden opgenomen, en aan 
de wettelijke motivering van deze criteria.

3.2.5.3 Ondernemingsregister
Ingevolge de aanbevelingen van de WG “Bestrijding van soci-
ale dumping” hebben de ambtenaren van het Observatorium 
aan de opmaak van een ondernemingsregister gewerkt. 

Deze dienst zal ten behoeve van de Brusselse aanbesteden-
de overheden worden ingesteld. Hij is bedoeld om een betere 
kennis te verzekeren van de economische operatoren die bij 
specifieke opdrachten zijn betrokken en zal de vorm van een 
Internetplatform aannemen.

Het Observatorium heeft een informaticabedrijf een eerste 
ontwerp toegestuurd. Er zijn testen aan de gang. Het register 
zou in de loop van 2018 online worden geplaatst. 

3.2.6  Een repertorium van de 
rechtspraak bijhouden 

Teneinde een expertise op het vlak van de hem toevertrouwde 
opdrachten te verwerven, is het Observatorium zijn repertori-
um van de rechtspraak blijven uitbreiden. Dit instrument heeft 
tot doel om de gerechtelijke beslissingen met betrekking tot 
overheidsopdrachten te inventariseren, te analyseren en te 
resumeren. Op een meer specifieke wijze is het gericht op de 
materies die eigen zijn aan de activiteiten van het Observato-
rium. Dientengevolge hebben alle beslissingen die er worden 
bestudeerd in hoofdzaak betrekking op de procedure voor het 
sluiten en gunnen van overheidsopdrachten.

Het repertorium bevat de arresten die de Raad van State heeft 
geveld in het kader van de geschillen inzake de gunning van 
overheidsopdrachten, van de beslissingen die de Gerechtsho-
ven en Rechtbanken in het kader van de uitvoering van over-
heidsopdrachten hebben genomen, alsook van de beslissingen 
van het Gerechtshof van de Europese Unie die een uitspraak 
doen over de naleving van het Europees recht inzake over-
heidsopdrachten.

3.2.7 Overige

3.2.7.1 Analyse van de nieuwe 
wetgeving
In de loop van 2017 en rekening houdend met de recente ac-
tualiteit op het vlak van overheidsopdrachten, hebben de leden 
van het Observatorium op basis van de nieuwe wetgeving en 
de nieuwe reglementering technische fiches hieromtrent op-
gemaakt, en meer in het bijzonder inzake de selectieprocedure 
en de prijscontrole.

3.2.7.2 Gewestelijke WG 
“Overheidsopdrachten”
Onder de impuls van het gewestelijk Agentschap voor Admini-
stratieve Vereenvoudiging Easybrussels, heeft het Observatori-
um deelgenomen aan de beraadslaging over de oprichting van 
een gewestelijke WG “Overheidsopdrachten”. Tijdens verschil-
lende voorbereidende vergaderingen hebben het Observatori-
um en Easybrussels vertegenwoordigers van verschillende ge-
westelijke instellingen bijeengebracht om de grondslagen van 
een gewestelijke werkstructuur inzake overheidsopdrachten te 
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leggen en om documenten met betrekking tot deze opdrach-
ten te delen. Het hoofddoel van deze WG zou de uitwisseling 
zijn van goede praktijken, kennis en ervaringen in het kader 
van het wettelijk voorschrift en van de behandeling van over-
heidsopdrachtendossiers. Er wordt momenteel een ontwerp 
van oprichtingstekst uitgewerkt.

3.2.7.3 Stuurcomité van de studie 
“Insourcing van de laaggeschoolde 
beroepen”
In de context van de werkzaamheden van de Strategie 2025 
werd er in 2017 van start gegaan met een studie met be-
trekking tot de identificatie en de eventuele voorwaarden voor 
herinschakeling van de laaggeschoolde beroepen - die mo-
menteel worden geoutsourcet - in het Brusselse gewestelijke 
openbaar ambt. Deze studie wordt opgevolgd door beezy.brus-
sels, in samenwerking met het project Brussel Openbaar ambt.

Het Observatorium werd verzocht om zich in het Stuurcomi-
té van deze studie te integreren. In dat kader heeft het aan 
twee vergaderingen deelgenomen: een eerste “kick off”-ver-
gadering op 25 september en een tweede op 20 december. 
Tevens heeft het Observatorium één van de onderzoekers van 
het project ontvangen.

3.2.7.4 Stuurcomité van Easybrussels
In het kader van het “e-Procurement”-dossier heeft het Obser-
vatorium twee vergaderingen van het Stuurcomité van Easy-
brussels bijgewoond: op 26 september en 5 december.

3.2.7.5 Lijst van de CPV-codes 
Ingevolge de maatregelen die na afloop van de werkzaam-
heden van de WG “Bestrijding van sociale dumping” werden 
genomen, werd de lijst van de CPV-codes die de Economische 
en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft 
voorgesteld, in mei 2017 de Regeringsleden ter hand gesteld. 
Deze lijst bevat de overheidsbestellingen met een groot risico 
op oneerlijke concurrentiepraktijken.

3.2.7.6 Opleidingen
De ambtenaren van het Observatorium hebben verschillende 
opleidingen gevolgd. De meeste hadden betrekking op de wet-
geving inzake overheidsopdrachten en op materies die met de 
nieuwe opdrachten van het Observatorium samengaan.
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 3.3  Dienst Sectorale Facilitatie

3.3.1  Voorstelling van de dienst 
sectorale facilitatie

De Strategie 2025 bevat 18 doelstellingen, waaronder deze 
van Pijler 2, Doelstelling 4: “de versterking van de gekruiste 
beleidsinitiatieven werk-opleiding”, met als 3de werkterrein: 
“ontwikkeling van de sectorale actie in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest”.

Het is in dit kader dat de functie van sectorale facilitator werd 
opgericht door een beraadslaging van 12 november 2015 bin-
nen de Brusselse Regering, evenals een begeleidingscomité 
Facilitatie (COMAC facilitatie) bestaande uit de ESRBHG, de 
Minister-Voorzitter en de Minister van Economie. De dienst 
sectorale facilitatie brengt hierbij semestrieel verslag uit “over 
de vorderingsstaat van de ontwerpen [van kaderakkoorden], 
de vastgestelde moeilijkheden en de denkpistes voor oplossin-
gen die de Regering zou kunnen volgen”. 

De ESRBHG is belast met de mobilisatie van de sectorale ac-
toren, meer bepaald door het sluiten van kaderakkoorden met 
de Gewestregering.

De dienst sectorale facilitatie bestaat uit 3 VTE, waarvan er 
één actief is sinds 2016, een sinds mei 2017 en een sinds 
augustus 2017.

3.3.2 Type van vergaderingen

3.3.2.1 Voorbereiding met de 
sherpa’s
De dienst sectorale facilitatie kan sedert zijn oprichting reke-
nen op de steun van twee vertegenwoordigers van de inter-
sectorale sociale partners. Deze laatsten, ook “sherpa’s” ge-
naamd, stellen aan de dienst sectorale facilitatie hun expertise, 
contacten en terreinervaring ter beschikking teneinde deuren 
te openen en de contacten met bepaalde sectorale organisa-
ties en hun vertegenwoordigers te vergemakkelijken. De ene 
behoort tot de werknemersbank en de andere tot de werk-
geversbank, en hun complementarieit is zeer nuttig voor de 
voorbereidende vergaderingen met de sectoren.  

Deze grondige voorbereidende vergaderingen werden in fe-
bruari, september en december 2017 georganiseerd. 

3.3.2.2 Contactname met de 
sectoren
Op basis van de sectorale prioriteiten bepaald door de Re-
gering en de ESRBHG of op verzoek van de sectoren, die be-
langstelling tonen voor het sluiten van een kaderakkoord met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, legt de dienst sectorale 
facilitatie na overleg met de sherpa’s een eerste contact met 
de sectoren teneinde hen de doelstellingen en de te volgen 
methode voor te stellen. Deze methodologie wordt uiteengezet 
in de opdrachtbrief van de sectorale facilitatie.

De sector wordt vervolgens uitgenodigd om een intentienota op 
te stellen. Deze nota bevat de vragen en wensen van de sector 
wat betreft zeer nauwkeurige punten die in het kaderakkoord 
moeten worden uitgewerkt. Deze punten hebben voornamelijk 
betrekking op de werkgelegenheid, de opleiding (waaronder 
de erkenning van competenties) en het onderwijs, maar be-
handelen eveneens andere aspecten (economie, onderzoek en 
ontwikkeling, innovatie,…) van de betrokken sector.

In 2017 werden de eerste contacten gelegd met de sector 
van de elektronica (Volta), de automobielsector (Educam), de 
social-profitsector, de sector van bussen en autocars, deze van 
de bedienden van het transport en de logistiek, de handel in 
brandstoffen, de taxi’s en de verhuissector. 

Er werden bovendien vijf definitieve intentienota’s opgesteld 
door de volgende sectoren: transport en logistiek (PC 140.03), 
bouw (PC 124), electrotechniek  (PC 149.01), garages en bij-
horende sectoren  (PC 112, 142.01, 149.02 en 149.04) en de 
horeca (PC 302).

3.3.2.3 Organisatie van de sectorale 
begeleidingscomités
De vergaderingen van het sectoraal begeleidingscomité (sec-
torale COMAC) maken deel uit van de onderhandelingen 
over een kaderakkoord. Het sectorale COMAC bestaat uit de  
ESRBHG (Voorzitter, Vicevoorzitter, Directie en de dienst sec-
torale facilitatie), de vertegenwoordigers van de Regering en 
de sociale partners van de sector. Het voorzitterschap van het 
sectorale COMAC komt toe aan de Voorzitter van de ESRBHG. 

Op het niveau van het sectorale COMAC wordt gesproken over 
de vorderingsstaat van het ontwerp van kaderakkoord, de ac-
tiefiches toegevoegd aan het kaderakkoord, evenals over de 
eventuele aanhangsels die met andere executieven moeten 
worden gesloten. Het is eveneens op dit niveau dat het ver-
band tussen de verschillende gewestelijke initiatieven inzake 
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werkgelegenheid en opleiding  en het kaderakkoord wordt ge-
legd teneinde te waken over de coherentie met de aspecten 
van het economisch beleid van de Brusselse Regering. 

In 2017 werden vier sectorale COMAC georganiseerd voor de 
bouwsector, vier voor de transport- en logistieke sector, twee 
voor de horeca, twee voor de sector van de elektrotechniek 
(Volta) en twwe voor de automobielsector (Educam).

3.3.2.4 Organisatie van de 
technische werkgroepen
Behalve de organisatie van vergaderingen van het sectoraal 
begeleidingscomité is de dienst sectorale facilitatie eveneens 
belast met de organisatie van de vergaderingen van de ver-
schillende werkgroepen. 

Oorspronkelijk bestond de procedure uit drie verschillende 
technische werkgroepen. Inmiddels werd - in de feiten - over-
gegaan tot de fusie van de technische groepen “kaderakkoord” 
en “Pool Opleiding-Werkgelegenheid”. Bij de gesprekken zijn 
namelijk dezelfde partners betrokken (de dienst sectorale fa-
cilitatie, directeur referentiecentrum (indien voorhanden), de 
sectorale deskundigen, de deskundigen van de instellingen 
van openbaar nut en andere operatoren).

De vergaderingen van de technische werkgroepen moeten lei-
den tot de opstelling van een voorontwerp van kaderakkoord 
op basis van de intentienota van de sector en van de omka-
deringsnota. 

Naarmate de opstelling van het voorontwerp van kaderakkoord 
vordert, wordt eveneens het actieplan opgesteld met het oog 
op de verwezenlijking van de doelstellingen die uitdrukkelijk 
in het kaderakkoord zijn vastgelegd. De facilitatoren van de 
ESRBHG verzorgen de coördinatie van de opstelling van dit 
actieplan dat is uitgewerkt door de verschillende partners van 
de toekomstige pool of de driepartijencommissie. 

In 2017 heeft de de dienst sectorale facilitatie zes technische 
werkgroepen georganiseerd voor de bouwsector, drie voor de 
transport- en logistieke sector (één vergadering WG Pool en 
twee vergaderingen WG kaderakkoord), twee voor de sector 
van de elektrotechniek (Volta) en twee voor de automobielsec-
tor (Educam). 

Voor het geheel van deze sectoren werd bovendien een voor-
ontwerp van kaderakkoord opgesteld. 

3.3.2.5 Secretariaat van de 
technische werkgroepen en het 
COMAC
Elke technische werkgroep en elk sectoraal COMAC wordt 
stroomopwaarts door de sectorale facilitatie voorbereid, zowel 
vanuit praktisch en logistiek oogpunt (datum, zaal, voorberei-
dende documenten voor de leden tijdens zittingen, enz.) als 
wat betreft de organisatie (coördinatie van sommige acties, 
met name de opstelling van de verschillende versies van de 
ontwerpen van kaderakkoorden van een zelfde sector, evenals 
de actiefiches en de opstelling van een samenvattende econo-
mische nota voor elke sector). 

Stroomafwaarts stelt de sectorale facilitatie het verslag van 
de vergadering op dat tijdens de volgende vergadering wordt 
goedgekeurd, en wijzigt deze de ontwerpen van kaderakkoord 
en de technische fiches in functie van de opmerkingen die 
tijdens vergaderingen worden gemaakt.

3.3.2.6 Opvolgingsvergaderingen 
Opleidingsplan 2020
De dienst sectorale facilitatie nam deel aan opvolgvergade-
ringen rond het Opleidingsplan 2020. De sectoren dienen be-
trokken te worden bij dit Opleidingsplan 2020. Dit kan (deels) 
gebeuren door een afstemming binnen een sectoraal kaderak-
koord.

In 2017 heeft de dienst sectorale facilitatie aan drie opvol-
gingsvergaderingen over het Opleidingsplan 2020 deelgeno-
men. 

3.3.2.7 Contacten en vergaderingen 
met instellingen (van openbaar nut): 
kaderakkoord
De kaderakkoorden bevatten een breed scala aan potentiële 
maatregelen ter versterking van de werkgelegenheid en de 
kwaliteit ervan in het Brussels Gewest (tewerkstellingsmaatre-
gelen, onderwijs, opleiding, erkenning van competenties,…). 
Het is dan ook cruciaal voor de leden van de dienst sectorale 
facilitatie om van deze verschillende dynamieken op de hoog-
te te zijn. De bevoegde instellingen van openbaar nut worden 
uitgenodigd voor de vergaderingen van de technische werk-
groepen, maar de dienst neemt ook deel aan bilaterale ver-
gaderingen om op die manier voldoende op de hoogte te zijn.
De facilitatoren namen deel aan zes opvolgvergaderingen met 
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het CVdC, waarvan twee aangevuld met de VDAB, in het kader 
van de afstemming van het Franstalige en het Nederlandsta-
lige systeem voor de erkenning van competenties. Twee van 
de voormelde vergaderingen, waren opvolgvergaderingen van 
het CVdC met sectoren die terug te vinden zijn op de lijst van 
prioriteiten voor een sectoraal kaderakkoord.

De dienst sectorale facilitatie heeft tevens deelgenomen aan 
drie vergaderingen met de Instance Bassin, een vergadering 
met de directie van het Beroepenpunt, een bijeenkomst met de 
dienst Diversiteit (Actiris), een vergadering met Syntra Brussel, 
een bijeenkomst met de Haven van Brussel (in het kader van 
het kaderakkoord transport & logistiek) en aan een vergade-
ring met Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW).  

In de mate waarin de opdracht van de sectorale facilitatie 
past in het kader van de Strategie 2025 voor Brussel heeft de 
dienst Facilitatie deelgenomen aan twee vergaderingen met 
de coördinatiecel van de Strategie 2025 die bij de GOB werd 
opgericht. 

3.3.2.8 Opstelling van een 
economische nota
In het kader van zijn coördinatieopdracht wat betreft de acti-
viteiten ter voorbereiding van specifieke documenten voor de 
kaderakkoorden, heeft de dienst sectorale facilitatie formele 
en informele contacten gelegd met deskundigen van bepaalde 
ION en sectoren, teneinde de cijfers in de verschillende omka-
deringsnota’s of vermeld tijdens de rondetafelgesprekken te 
begrijpen, aan een analyse te onderwerpen en/of te verfijnen. 
De cijfers verstrekt door deze operatoren hebben voornamelijk 
betrekking op het onderwijs voor de jeugd, de werkgelegen-
heid in de geanalyseerde economische sectoren en de op-
leiding van werkzoekenden of de voortgezette opleiding van 
werknemers. 

Deze vergaderingen, face-to-face of op afstand, (één verga-
dering met de gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel, 
één vergadering met Innoviris, het BOWO, Constructiv, de In-
stance Bassin, …) hebben toegelaten om bepaalde moeilijk-
heden te begrijpen en te vatten die met name verband houden 
met de inzameling en de gedifferentieerde verwerking van de 
statistische gegevens tussen de publieke operatoren. Dit heeft 
geleid tot een mogelijke werf voor de verbetering van de inza-
meling van de noodzakelijke gegevens in het vooruitzicht van 
een kaderakkoord, en de opvolging en evaluatie ervan aan het 
einde van het traject. 

Behalve deze gegevens in verband met het onderwijs (aantal 
leerlingen per afdeling), de opleiding (aantal kandidaten, het 
uurvolume inzake opleidingen…) en met de werkgelegen-
heid (aantal werkzoekenden per soort van beroep…), is de 
dienst sectorale facilitatie belast met de inzameling van een 
maximum aan informatie met een meer economisch karakter 
over de activiteitensectoren te Brussel. Deze gegevens heb-
ben betrekking op de sectorale investeringen te Brussel en 
de financiële en niet-financiële middelen (zo mogelijk gevalori-
seerd)  die door de operatoren van de gewestelijke executieve 
ter beschikking van de sectoren worden gesteld.   

Deze inzameling van economische informatie zal de basis vor-
men voor de opstelling van een economische nota ter attentie 
van de Regering en de sociale partners die over een kaderak-
koord onderhandelen.

Deze economische nota heeft verschillende doelstellingen, 
waaronder deze van een synthetisch, duidelijk en correct beeld 
van de situatie, de evolutie en de vooruitzichten van de sector, 
de verduidelijking van de banden tussen de economische in-
formatie en de specifieke acties van de actoren en operatoren 
op het terrein, om de partners in de mogelijkheid te stellen 
om de impact van de economische gegevens op het beleid 
van de operatoren in het Brussels Gewest te begrijpen, met 
name inzake organisatie en werkgelegenheid maar evenals 
wat betreft de steun aan ondernemingen van de verschillende 
economische sectoren, en om de economische sector in een 
meer globaal kader van de gewestelijk en nationale economie 
te plaatsen.  

De dienst sectorale facilitatie heeft in 2017 vier economische 
nota’s opgesteld voor de sectoren van de bouw, transport en 
logistiek, de automobielsector en de elektronica. 

3.3.2.9 Economisch toezicht op 
de sectoren die prioritair zijn 
voor de Brusselse economie en 
werkgelegenheid
De ervaring verworven in 2017 door de dienst sectorale facili-
tatie op de ESRBHG heeft uitgewezen dat de voorbereiding van 
het sectoraal economisch luik verre van makkelijk verloopt. 
De bestaande Brusselse overheidsstructuren voldoen immers 
omwille van historische en andere redenen niet aan de noden 
inzake sectorale statistieken en inlichtingen.

Om een economische sector op degelijke wijze te vatten, 
mag er geen verwarring bestaan tussen de benadering van 
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de ‘beroepen’, de benadering op basis van de economische 
gebieden van de S2025 en een pragmatische benadering per 
onderneming (per paritair Comité). De kwaliteit van de be-
schikbare gegevens en de granulariteit verschillen aanzienlijk 
van de ene tot de andere operator.

Bij de opstelling van bepaalde kaderakkoorden zal bovendien 
een denkproces worden gewijd aan de metropolitaanse di-
mensie van de sectorale benadering. 

3.3.2.10 Begeleidingscomité 
Facilitatie
De werking van de dienst sectorale facilitatie wordt op perio-
dieke basis besproken met het begeleidingscomité Facilitatie 
dat bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken ministe-
riële kabinetten (van de Minister-Voorzitter en de Minister van 
Economie), de Raad van Bestuur van de ESRBHG, zijn directie, 
de sectorale facilitatoren en de twee deskundigen van de soci-
ale partners (de “sherpa’s”). 

Deze COMAC facilitatie laten toe om de problemen te bespre-
ken waarmee men te maken krijgt wat betreft de taken die 
aan de dienst Facilitatie in het kader van zijn opdracht zijn 
toevertrouwd. In 2017 werden met de ministeriële vertegen-
woordigers vier COMAC facilitatie georganiseerd.  

3.3.3  Vorderingsstaat van de 
werkzaamheden per 
sector in 2017

3.3.3.1 Bouwsector
De eerste contacten met de bouwsector (PC 124) werden in 
2016 gelegd. Deze contacten werden opgevoerd in 2017 en 
hebben in april 2017 tot de opstelling van een definitieve in-
tentienota door de sector geleid.  

Op basis van deze intentienota van de bouwsector werden in 
april en mei twee vergaderingen van het sectorale COMAC 
georganiseerd met vertegenwoordigers van de kabinetten 
van de Minister-Voorzitter, de Minister van Economie en de 
Minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west teneinde de perimeter van de onderhandelingen over het  
kaderakkoord vast te leggen. 

In mei 2017 werden bovendien rondetafelgesprekken voor de 
bouwsector georganiseerd door een consortium bestaande – 
behalve de sectorale facilitatie – uit vertegenwoordigers van 
de volgende overheidsinstellingen: het Brussels Observato-
rium voor de Werkgelegenheid, de Instance Bassin, de stu-
diedienst van Bruxelles Formation, de VDAB Brussel en Tracé 
Brussel, en door vertegenwoordigers van de bouwsector via 
Constructiv, evenals door de vertegenwoordiger van het Refe-
rentie Centrum Bouw. Deze gesprekken hebben geleid tot een 
eindverslag met een reeks cijfergegevens die de basis hebben 
gevormd van de werkzaamheden van de technische groepen 
“Kaderakkoord” en “Pool Opleiding-Werkgelegenheid”, en 
hebben bijgedragen tot het ontwerp van kaderakkoord en het 
actieplan.

Vervolgens werden de werkzaamheden van de technische 
werkgroep gelanceerd met het oog op de opstelling van een 
voorontwerp van kaderakkoord en van het actieplan dat eraan 
zal worden toegevoegd.   

Deze vergaderingen hebben op parallele wijze plaatsgevonden 
tussen mei en november 2017.

Er werden verschillende bijkomende sectorale COMAC inge-
richt teneinde de vertegenwoordigers van de Brusselse Re-
gering in de mogelijkheid te stellen om de vorderingen en de 
relevantie van de werkzaamheden van de twee technische 
groepen te meten. De werkzaamheden van de technische 
groepen moesten worden aangepast om aan de verwachtin-
gen van het geheel van de partners-ondertekenaars van het 
kaderakkoord te voldoen.  

Deze COMAC hebben in september, november en december 
2017 plaatsgevonden. 

Momenteel bestaan er voor de bouwsector bijgevolg een 
voorontwerp van kaderakkoord, evenals een ontwerp van 
actieplan die tijdens het eerste trimester van 2018 moeten 
worden goedgekeurd door de partijen die het kaderakkoord 
ondertekenen.
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Bouwsector – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN CONSORTIUM – RONDETAFEL: 8

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN FOCUS GROEP – RONDETAFEL: 2

RONDETAFEL: 1 (23 MEI 2017)

RONDETAFEL DEBRIEFING: 2 (1 CONSORTIUM + 1 VDAB BRUSSEL)

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN – KADERAKKOORD EN ACTIEPLAN: 4

INTENTIENOTA: 1 (APRIL 2017)

SECTORALE COMAC: 4

TECHNISCHE GROEPEN KADERAKKOORDEN: 6

VOORONTWERP VAN KADERAKKOORD: 1

VOORONTWERP VAN ACTIEPLAN: 1

3.3.3.2 Transport- en logistieke 
sector 
Na de eerste contacten en een COMAC in maart heeft de sec-
tor van de transport en de logistiek (PC 140.03) een intentie-
nota opgesteld waarvan de definitieve versie dateert van juni 
2017. Eveneens in juni werd een sectorale COMAC georgani-
seerd voor een evaluatie van de inhoud van deze intentienota. 

De technische werkgroep “Kaderakkoord” is tweemaal samen-
gekomen. In juli 2017 hebben de ION hun commentaar kunnen 
leveren op de intentienota van de sector. In oktober 2017 is de 
WG opnieuw samengekomen om een ontwerp van kaderak-
koord en de cijfers van de omkaderingsnota te bespreken.

Het COMAC is vervolgens nog meermaals samengekomen 
teneinde het voorontwerp van kaderakkoord te vervolledigen: 
deze vergaderingen hebben in september en november 2017 
plaatsgevonden. De sector heeft in de loop van december met 
zijn instanties overleg gepleegd en heeft aan het voorontwerp 
van akkoord wijzigingen voorgesteld die begin januari 2018 
het voorwerp van een sectorale COMAC zullen uitmaken.
34

Transport- en logistieke sector – samenvattende tabel 
2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN (FSTL34, IRISTL,…): 7

INTENTIENOTA: 1 (JUNI 2017)

SECTORALE: 4

TECHNISCHE GROEPEN KADERAKKOORDEN: 2

TECHNISCHE GROEPEN POOL: 1

VOORONTWERP VAN KADERAKKOORD: 1

34  Fonds social transport et logistique

3.3.3.3 Sector van de elektronica 
Wat betreft de sector van de elektronica (PC 149.01), werd in 
oktober 2017 een eerste sectorale  COMAC georganiseerd, 
na ontvangst van de intentienota die door de sector was op-
gesteld. 

Op 12 oktober kwam de technische werkgroep samen, en in 
november 2017 werd een sectorale COMAC georganiseerd. 
Er werd een ontwerp van kaderakkoord opgesteld. In januari 
2018 zullen vergaderingen plaatsvinden met het oog op de 
opstelling van een actieplan. 

Sector van de elektronica – samenvattende tabel 
2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN: 2

INTENTIENOTA: 1 (JUNI 2017)

SECTORALE COMAC: 2

TECHNISCHE GROEPEN KADERAKKOORDEN: 2

VOORONTWERP VAN KADERAKKOORD: 1

3.3.3.4 Sector van de garages en 
bijhorende sectoren 
De dienst sectorale facilitatie heeft tijdens het eerste semester 
van 2017 verschillende verkennende vergaderingen georgani-
seerd met de sector van de garages (PC 112, 142.01, 149.02 
en 149.04). Deze sector heeft op basis van de aanwijzingen 
van de facilitatie een intentienota opgesteld die voor commen-
taar aan de Regering werd voorgelegd tijdens een COMAC in 
oktober 2017. 

Vervolgens is de technische werkgroep samengekomen om 
het ontwerp van kaderakkoord op te stellen: deze vergaderin-
gen hebben plaatsgevonden in oktober en november 2017. 
Tijdens een vergadering op 28 november 2017 heeft het  
COMAC daarop de werkzaamheden van de technische werk-
groep onderzocht. 

Autosector en bijhorende sectoren – samenvattende 
tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN: 3

INTENTIENOTA: 1 (JULI 2017)

SECTORALE COMAC: 2

TECHNISCHE GROEPEN KADERAKKOORDEN: 2

VOORONTWERP VAN KADERAKKOORD: 1
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3.3.3.5 Horecasector
De gesprekken met de horecasector (PC 302) zijn in 2016 van 
start gegaan. Deze werden opgevoerd in 2017, en de sector 
heeft een intentienota voorgesteld die als basis heeft gediend 
voor de organisatie van een COMAC in mei 2017. Ook kwam 
een technische werkgroep samen.

De werkzaamheden betreffende het kaderakkoord horeca 
werden in mei 2017 opgeschort omwille van de onenigheid 
over de intentienota tussen de verschillende werkgeversorga-
nisaties. In november 2017 werd een nieuwe vergadering ge-
houden in aanwezigheid van het kabinet van Minister Gosuin, 
de dienst sectorale facilitatie en de organisatie horeca Forma-
tion Bruxelles. Deze vergadering heeft geleid tot de hervatting 
van de onderhandelingen met deze sector.  

Horecasector – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN: 5

SECTORALE COMAC: 2

3.3.3.6 Social-profitsector
In juni 2017 werd een verkennende vergadering georgani-
seerd tussen de dienst sectorale facilitatie en de sectorale 
gesprekspartners van deze sector. Er werd aan de social-pro-
fitsector gevraagd om te starten met de voorbereiding van een 
intentienota die als basis voor de organsiatie van een sectorale 
COMAC zal kunnen fungeren. 

Social-profitsector – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1

3.3.3.7 Sector van bussen en 
autocars
In april 2017 werd tussen de dienst sectorale facilitatie en 
deze sector een verkennende vergadering georganiseerd (PC 
140.01). De vertegenwoordigers van deze sector werden op 
de hoogte gebracht van de doelstellingen en methodologie van 
een sectoraal kaderakkoord en van een Pool Opleiding-Werk-
gelegenheid. Deze sector koos ervoor om het kaderakkoord 
van het paritair Comité 140.01 af te wachten vooraleer zelf 
een intentienota te schrijven.

Sector van bussen en autocars – samenvattende ta-
bel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1

3.3.3.8 Sector van de 
brandstoffenhandel 
In april 2017 werd tussen de dienst sectorale facilitatie en 
deze sector een verkennende vergadering georganiseerd (PC 
127). De vertegenwoordigers van deze sector werden op de 
hoogte gebracht van de doelstellingen en methodologie van 
een sectoraal kaderakkoord en van een Pool Opleiding-Werk-
gelegenheid. Deze sector koos ervoor om het kaderakkoord 
van het paritair Comité 140.01 af te wachten vooraleer zelf 
een intentienota te schrijven.

Sector van de brandstoffenhandel – samenvattende 
tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1

3.3.3.9 Taxisector
In mei 2017 werd tussen dienst sectorale facilitatie en deze 
sector een verkennende vergadering georganiseerd (PC 
140.02). De vertegenwoordigers van deze sector werden op 
de hoogte gebracht van de doelstellingen en methodologie van 
een sectoraal kaderakkoord en van een Pool Opleiding-Werk-
gelegenheid. Deze sector koos ervoor om het kaderakkoord 
van het paritair Comité 140.01 af te wachten vooraleer zelf 
een intentienota te schrijven.

Taxisector – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1

3.3.3.10 Verhuissector
In mei 2017 werd tussen de dienst sectorale facilitatie en 
deze sector een verkennende vergadering georganiseerd (PC 
140.05). De vertegenwoordigers van deze sector werden op 
de hoogte gebracht van de doelstellingen en methodologie van 
een sectoraal kaderakkoord en van een opleidings- en tewerk-
stellingspool. Deze sector koos ervoor om het kaderakkoord 
van het paritair Comité 140.01 af te wachten vooraleer zelf 
een intentienota te schrijven.

Verhuissector – samenvattende tabel 2017 :
VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1
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3.3.3.11 Sector van de werknemers 
van transport & logistiek
Ook met de sector van de bedienden transport en logistiek (PC 
226) werd contact opgenomen (telefonisch, een vergadering 
werd in 2017 nog niet georganiseerd). De vertegenwoordigers 
van deze sector werden op de hoogte gebracht van de doel-
stellingen en methodologie van een sectoraal kaderakkoord en 
van een Pool Opleiding-Werkgelegenheid. Deze sector koos 
ervoor om het kaderakkoord van het PC 140.01 af te wachten 
vooraleer zelf een intentienota te schrijven.

3.3.3.12 Sector van de 
technologische industrie en de 
metaalproductie
Met het referentiecentrum IrisTech+ werd een voorbereidende 
vergadering georganiseerd in april over de doelstellingen en 
methodologie van een sectoraal kaderakkoord, dit in het licht 
van de oprichting van een Pool Opleiding-Werkgelegenheid, 
evenals met het IFPM35 in november.

Sector TIM – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERINGEN: 2

3.3.3.13 Sector van de informatie- en 
communicatietechnologie
Voor deze sector werd een voorbereidende vergadering ge-
organiseerd betreffende een sectoraal kaderakkoord met het 
referentiecentrum Evoliris (directie en bestuursleden), dit in 
maart.

ICT-sector – samenvattende tabel 2017 :

VOORBEREIDENDE VERGADERING: 1

35  Institut de Formation Postscolaire de l’industrie des fabrications Mé-
talliques.

3.3.4 Advies governance Polen 
Opleiding-Werkgelegenheid

De Regering heeft een ontwerpnota over de governance van 
de Polen Opleidings-Werkgelegenheid voor advies voorgelegd 
aan de ESRBHG. Hiervoor werden de betrokken sectoren ge-
consulteerd en werd een uitgebreide Raad van Bestuur opge-
richt. Het advies werd ingediend op 03/07/2017. De dienst 
Facilitatie verleende haar medewerking, onder andere in 4 
vergaderingen van deze uitzonderlijke Raad van Bestuur en 
door overleg met de betrokken sectoren.

3.3.5 Tijdschrift van de Raad

De dienst sectorale facilitatie heeft meegewerkt aan de opstel-
ling van een artikel over het Beroepenpunt dat in het Tijdschrift 
van de Raad werd gepubliceerd. 

3.3.6 Besluit

2017 is het jaar geweest van de lancering van de procedure 
die toelaat om een kaderakkoord te sluiten, zoals beschreven 
in de opdrachtbrief van de Brusselse Regering aan de dienst 
sectorale facilitatie van de Economische en Sociale Raad voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tijdens dit eerste jaar kon de methode worden toegepast die 
vooraf door de Regering en de intersectorale sociale gespreks-
partners was uitgewerkt. 

De dienst sectorale facilitatie heeft aldus een werkmethode 
in praktijk kunnen brengen waarvan gebleken is dat zij soms 
moeilijk toe te passen is. 

De dienst sectorale facilitatie heeft bijgevolg tijdens de bege-
leidingscomités Facilitatie enkele wijzigingen voorgesteld aan 
het tijdschema van de werkzaamheden teneinde het verloop 
van het proces in de toekomst te vergemakkelijken, evenals 
de effectieve onderhandelingen over toekomstige sectorale 
kaderakkoorden. 

Dankzij de werkzaamheden in 2017 en een werkmethode die 
inmiddels haar kruissnelheid heeft bereikt, mogen we in 2018 
de ondertekening van verschillende belangrijke kaderakkoor-
den verwachten. De sectorale kaderakkoorden vormen een bij-
komend instrument voor het economisch beleid dat te Brussel 
wordt gevoerd. 



Vierde deel
Openstelling van de Raad
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 4.1 Openstelling van de Raad 

4.1.1 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 samenwer-
kingen tussen adviesinstanties door middel van gezamenlijke 
informatiezittingen die het toelaten om efficiënter te werken.

Dit jaar heeft de Raad verschillende gezamenlijke vergaderin-
gen met deze Adviesraden gehouden:
•  de Raad van het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest;
•  de Gewestelijke Mobiliteitscommissie;
•  de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

4.1.2 Overleg tussen de drie 
gewestelijke economische 
en sociale Raden (ESR) en 
de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB)

Na de opstelling van een inventaris betreffende de proble-
matiek van de kostprijs van de woon-werkverplaatsingen in 
België hebben de gewestelijke interprofessionele sociale ge-
sprekspartners in 2017 aan de secretariaten van de CRB en 
de gewestelijke ESR (SERV, CESRBC, CESW) gevraagd om een 
nota op te stellen met een ruwe raming van de rechtstreek-
se kosten van de woon-werkverplaatsingen in België voor de 
loontrekkenden en de werkgevers van de privésector, en dit 
per vervoersmiddel. Deze nota omvat vier luiken. In het eerste 
luik worden de gebruikte gegevens voorgesteld, en wordt het 
begrip van “rechtstreekse kostprijs” uitgelegd, evenals de ma-
nier om de samenvattende tabel te interpreteren. Het tweede 
luik bevat algemene vaststellingen wat betreft de rechtstreek-
se kost van de woon-werkverplaatsingen voor de werkgevers 
en loontrekkenden. Het derde luik is gewijd aan specifieke 
vaststellingen voor elk vervoersmiddel. Tenslotte is er een sa-
menvatting met de belangrijkste vaststellingen in de nota. 

De nota is beschikbaar op de website van de Raad.

4.1.3 Overleg tussen de 
gewestelijke ESR, de ESR van 
de Duitstalige Gemeenschap, 
de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven en de nationale 
Arbeidsraad

De Secretariaten van de verschillende gewestelijke econo-
mische en sociale Raden (SERV, CESW, ESRBHG) en de eco-
nomische en sociale gemeenschapsraad van de Duitstalige 
Gemeenschap (WSRDG), alsook van de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) en van de CRB blijven elkaar regelmatig ontmoeten, om 
met name de samenwerkingen tussen de Raden te optimali-
seren en om het sociaal overleg te versterken.

Bron: ESRBHG

http://www.ccecrb.fgov.be/
http://www.ccecrb.fgov.be/
http://www.ces.irisnet.be/nl/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/4-juli-2017/view
http://www.ccecrb.fgov.be/
http://www.ccecrb.fgov.be/
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 4.2 De Debatten van de Raad

4.2.2 Brussel, smart city?: 
Welke begeleiding voor een 
goed gebruik van de nieuwe 
technologieën? - Bianca 
Debaets, Céline Vanderborght en 
Stefan Verschuere

Bianca Debaets, Staatssecretaris voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, met name belast met de gewes-
telijke en gemeentelijke informatica en de digitalisering.

Céline Vanderborght is smart city manager voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit haar ervaring als 
e-Government Manager, en na haar studies van handelsin-
genieur met een diploma stedenbouw en duurzame ont-
wikkeling te hebben afgesloten, doet zij aan sensibilisering 
en stimuleert zij Brusselse smart city-projecten. Hierbij 
besteedt zij bijzondere aandacht aan thema’s zoals open 
data, het beheer van gegevens en burgerparticipatie.

Stefan Verschuere was opeenvolgend journalist, docent 
Frans, adviseur van een fractie in de Senaat, kabinetschef 
van een Minister en politiek secretaris in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Sinds mei 2007 is hij Onder-
voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

Een “slimme stad” of “smart city” is een zeer breed concept, 
dat tal van domeinen inzake stedelijk beheer omvat. In Brussel 
is digitalisering één van de belangrijke assen van het ICT-be-
leid36 van het Gewest. Het Brussels Gewest werkt immers 
sinds verschillende jaren aan dit concept en heeft de wil opge-
vat om tot een slimme stad uit te groeien.

Tijdens dit debat werd het thema van de smart city besproken 
op basis van talrijke voorbeelden in binnen- en buitenland. Er 
werd eveneens geprobeerd te antwoorden op vragen i.v.m. 
de eerbied voor de privésfeer: hoe kan men de inzameling, 
het gebruik van persoonlijke gegevens en de naleving van het 
recht op een privéleven met elkaar verzoenen? Wat is het juri-
disch statuut van de ingezamelde gegevens om een smart city 
werkzaam te laten zijn? Wie is de eigenaar van de gegevens 
vanuit juridisch oogpunt, enz.?

De slides van de uiteenzetting zijn beschikbaar op onze 
website.

36  Information and Communication Technologies.

De Debatten van de Raad, die sinds 2008 worden georga-
niseerd, oogsten altijd heel veel bijval. Tijdens deze debatten 
wordt een ruimte aangeboden waar standpunten worden uit-
gewisseld en besprekingen tussen de sociale partners, de we-
tenschappelijke en politieke wereld en deskundigen worden 
gevoerd. Ook in 2017 zijn sprekers hun kennis komen delen.

4.2.1 Bevolkingstoename, 
vergroting van de huishoudens 
en huisvesting in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest - Xavier 
Dehaibe en Nicolas Joschko

Als licentiaat in de Aardrijkskunde is Xavier Dehaibe ver-
antwoordelijke voor de cel Grondgebied en Bevolking 
van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, dat 
voortaan een directie van perspective.brussels is.

Nicolas Joschko is  directeur-generaal van de Stadsreno-
vatie bij Citydev

Het BISA centraliseert en coördineert de activiteiten van sta-
tistische aard die betrekking hebben op het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Het ontwikkelt, produceert en verspreidt de 
Brusselse statistische gegevens. Het voert ook sociaalecono-
mische analyses uit en ondersteunt de Regering bij de evalu-
atie van haar beleid.

Xavier Dehaibe is ingegaan op het verband tussen de groei 
van de Brusselse bevolking en deze van de huishoudens in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gevolgen van de evolutie 
van het aantal en van de soorten huishoudens op de huisves-
ting werden eveneens besproken.

Van zijn kant is Nicolas Joschko ingegaan op de opdrachten 
van Citydev op het vlak van bouwen en renoveren in de stad.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1/woensdag-25-januari-2017/presentatie
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4.2.3. Koolstofarme trajecten 
tegen 2050 voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest - Virginie 
Leclercq en Aline Veulemans

Virginie Leclercq is verantwoordelijke van de dienst 
“planning lucht, klimaat en energie en organisatie van 
de energiemarkten” binnen Leefmilieu Brussel. De stu-
die “koolstofarm tegen 2050” die binnen de dienst onder 
leiding van haar collega Aurore Brunson werd verricht, 
beantwoordt aan een Europese verplichting en laat het 
toe om de ontwikkeling van de toekomstige actieplannen 
te verrijken, die ertoe strekken om de effecten van de 
menselijke activiteiten op het klimaat en de luchtkwaliteit 
te verkleinen en om het energieverbruik te verminderen.

Aline Veulemans is verantwoordelijke voor de coördinatie 
van afdeling “planning lucht, klimaat en energie” binnen 
Leefmilieu Brussel. Deze afdeling omvat naast de dienst 
“planning lucht, klimaat en energie” een dienst “gege-
vens” waarin de energiebalans van het Gewest, de inven-
tarissen en de projecties inzake onze emissies van broei-
kasgassen en luchtverontreinigingen zijn ondergebracht.

Het akkoord van Parijs heeft de doelstelling inzake vermin-
dering van de emissies van broeikasgassen om de globale 
gemiddelde temperatuurstijging tegen 2100 ruim onder 2°C 
te beperken (ten opzichte van de temperatuur van het pre-in-
dustriële tijdperk) geformaliseerd, door de inspanningen op te 
drijven om het doel van 1,5°C te behalen. Binnen de Europese 
Unie vertaalt deze doelstelling zich in een streven om tegen 
2050 de emissies van broeikasgassen met 80 tot 95% ten 
opzichte van het niveau van 1990 te verminderen.

De studie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft verricht, 
toont meer bepaald aan dat gedragsveranderingen onontbeerlijk 
zijn om de doelstellingen inzake vermindering van territoriale emis-
sies te behalen. Het is van cruciaal belang dat deze veranderingen 
worden gedragen door een politieke context die op dit streven is 
afgestemd en die de noodzakelijke financiële, technologische en 
juridische kaders ter beschikking stelt. Het projectie-instrument 
suggereert dat om een vermindering van 80% van de emissies 
van broeikasgassen te behalen, de verschillende sectoren de ma-
nier moeten herzien waarop ze aan de behoeften van het Gewest 
voldoen, meer bepaald met het prisma van de kringloopeconomie. 
Een vermindering van 95% houdt dan weer een breuk in van de 
manieren waarop de maatschappij is georganiseerd.

In het kader van dit project heeft het Gewest ervoor gekozen 
om eveneens de impact van zijn activiteiten (verbruik van goe-

deren en diensten, voeding, enz.) op de indirecte emissies te 
onderzoeken, om zich van de middelen te voorzien om een 
meer globale kijk te hebben, over zijn grondgebied heen, en 
om aldus ten aanzien van de collectieve doelstellingen cohe-
rente keuzes te kunnen maken.

Tijdens het debat werd het ontwikkelde instrument in het kort 
uiteengezet, alsook de scenario’s die voor een koolstofarme 
transitie tegen 2050 worden overwogen: wat zijn de belang-
rijkste boodschappen die van deze scenario’s uitgaan? Welke 
zijn de uitdagingen en actoren van deze transitie? Hoe kan het 
Gewest zich dergelijke ambities eigen maken en deze in de 
verschillende sectoren ingang laten vinden?

De slides van de uiteenzetting zijn beschikbaar op onze 
website.

4.2.4. Heeft Europa nog een 
toekomst? - Herman Van Rompuy

De heer Herman Van Rompuy is Erevoorzitter van de Eu-
ropese Raad en voormalig Belgisch premier. Hij is mo-
menteel Voorzitter van het European Policy Centre, en 
wordt als gastdocent door verschillende universiteiten 
uitgenodigd (SciencesPo Paris, The College of Europe, de 
UCL, de KULeuven, de Ugent, enz.). Hij ontving verschil-
lende prijzen en eretekens tijdens zijn loopbaan, waaron-
der de Karel de Grote-prijs 2014. In 2015 werd hij door 
koning Filip in de adelstand verheven.

Op 23 juni 2016, tijdens een referendum georganiseerd door 
de Britse premier David Cameron over de vraag of het Ver-
enigd Koninkrijk in de Europese Unie moest blijven, stemden 
51,9 % van de Britten voor een uitstap. Deze volksraadpleging 
heeft geleid tot de “Brexit” na een lidmaatschap van 43 jaar.

De Chamber of Lords, de hoge Kamer van het Britse Parle-
ment, heeft de wet goedgekeurd die het de Britse Regering 
toelaat om artikel 50 van het verdrag van Lissabon te active-
ren. Hierdoor wordt het proces van de uitstap van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie ingezet. De onderhandelingen 
moeten binnen twee jaar afgerond zijn.

Tijdens dit Debat van de Raad, dat bij het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité werd georganiseerd, heeft voormalig 
Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, vier 
belangrijke thema’s behandeld: de situatie van Europa op het 
internationaal vlak, de Brexit, Trump en de Verenigde Staten, 
en de toekomst van Europa.

http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1/maandag-20-maart-2017/presentatie
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4.2.5 Reyers: naar een 
multimediapool - Jean-Paul 
Philippot en Alice Webb

De heer Jean-Paul Philippot behaalde zijn diploma aan 
de Solvay Business School van de ULB (handelsingeni-
eur) en is administrateur-generaal van de RTBF sedert 18 
februari  2002. Hij lanceerde het ‘Plan Magellan’ met het 
oog op een modernisering van de structuur van de on-
derneming en voor een verbetering van haar financiële 
situatie. In 2008 werd hij verkozen tot Voorzitter van de 
European Broadcasting Union. Hij werd herverkozen in 
2010 en 2012.

Mevrouw Alice Webb is Directrice van BBC Children’s en 
BBC North. In 2011 werd zij aangesteld tot Chief Opera-
ting Officer van BBC North waar zij succesvolle sleutelde-
partementen beheerde, zoals BBC Sport, BBC Children’s, 
5 live en BBC Learning, alvorens haar in mei 2014 een 
breder mandaat werd toevertrouwd dat heel Engeland 
beslaat. Zij verzorgt bovendien de controle van het hele 
productieproces van de BBC. 

In het kader van het GPDO, dat wil ingaan op de zes prioriteiten 
die door de Brusselse Regering zijn bepaald als de belangrijk-
ste uitdagingen inzake gewestelijke ontwikkeling, voorziet het 
project van de Reyerspool de uitbouw van de bestaande pool 
aan de Reyerslaan met het oog op de uitbouw ervan tot een 
echte mediastad.

Het project van de Reyerspool zal tegen 2030 omvatten: een 
stadpark van 8 hectaren dat toegankelijk is voor het publiek, 
2.000 tot 3.000 nieuwe woningen (voor ongeveer 6.000 
nieuwe inwoners), de verbouwing van de lege kantoren tot 
woningen, de installatie van lokale uitrustingen en diensten 
(crèche, school, handelszaken, enz.), en plaats voor nieuwe 
innoverende bedrijven, die werkgelegenheid scheppen, hoge-
scholen en openbare uitrustingen die verband houden met de 
mediasector.

Dit project werd Mediapark.brussels genoemd en moet ont-
wikkeling bevorderen van de audiovisuele- en de mediasector, 
evenals van creatieve industrieën te Brussel door de uitbouw 
van een aantrekkelijke mediapool rond de VRT-RTBF-site. Het 
project wil deze afgesloten site, die geen banden vertoont met 
het stadsweefsel, omvormen tot een open en toegankelijke 
stadswijk. Ook de mobiliteit zal worden aangepakt. Zo is er 
met name een beperking voorzien van het aantal rijstroken van 
de E40, die worden omgevormd tot een parkway, wil men de 
voetgangers- en fietsverbindingen tussen de wijken aan beide 

zijden van de E40 versterken en de Reyerslaan heraanleggen. 
Ook zal een ondergronds tramstation worden gebouwd.

De RTBF en de VRT hebben ervoor gekozen om hun gezamen-
lijke infrastructuur te behouden en samen hun nieuwe zetels 
in de Reyerswijk te bouwen. Deze bouwwerken zijn voorzien 
in 2018. Beide openbare omroepen zullen evenwel niet voor 
2022 verhuizen. De voltooiing van het project Mediapark is 
voorzien in 2030.

Het Mediahuis, waarin meer bepaald de hoofdzetel van de re-
gionale televisie BX1, het Centre Vidéo de Bruxelles, kantoren 
voor Screen Brussels en het IHECS (Institut des Hautes Études 
des Communications Sociales) zullen worden ondergebracht, 
zal één van de eerste concrete verwezenlijkingen zijn die in het 
kader van Mediapark.brussels worden voorzien.

Tijdens dit debat heeft de heer Philippot dit ambitieus project 
uiteengezet. Mevrouw Webb, die voor de gelegenheid naar 
Brussel was gekomen, heeft de mediacity voorgesteld waar 
zij werkzaam is.

De slides van de presentatie zijn beschikbaar op onze 
website.

4.2.6. Gezondheidszorg: 
autonomieverzekering voor 
Brussel - Daniel Dumont, 
Emmanuel Slautsky en Céline 
Mahieu

Daniel Dumont is hoogleraar sociaal zekerheidsrecht aan 
de ULB (“Centre de droit public”). Regelmatig voert of co-
ordineert hij toegepaste onderzoeken voor de Brusselse 
overheden op het vlak van het sociaal en het tewerkstel-
lings- en opleidingsbeleid.

Emmanuel Slautsky is doctor in de rechten aan de ULB. 
Momenteel is hij onderzoeker bij het “Centre de droit pu-
blic” van diezelfde universiteit. Zijn werkzaamheden heb-
ben betrekking op het publiekrecht en het Europees recht 
in het algemeen, en op de kwesties van administratieve 
organisaties in het bijzonder.

Céline Mahieu doceert sociale benaderingen op het vlak 
van gezondheid aan de “Ecole de Santé publique” van 
de ULB.

http://www.ces.irisnet.be/fr/publications/les-debats-du-conseil-1
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Het Regeerakkoord van de GGC voor de legislatuur 2014-2019 
heeft de creatie van een autonomieverzekering in Brussel voor 
ogen, om zo de keuze van het behoud van de woonplaats van 
personen (in het bijzonder bejaarden) met zorgbehoefte te on-
dersteunen. Het is in deze context dat het Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn een door het Brussels Studies Institute 
gecoördineerd multidisciplinair team de opdracht tot een haal-
baarheidsstudie heeft gegeven.

Daniel Dumont en Emmanuel Slautsky hebben de besluiten van 
de juridische analyse uiteengezet. Het project om in Brussel 
een verplichte autonomieverzekering in te stellen, stelt immers 
verschillende delicate kwesties aan de orde, die in hoofdzaak 
betrekking hebben op de bevoegdheid van de GGC, op de finan-
cieringsmodaliteiten van de autonomieverzekering en op de ver-
plichtingen die voortvloeien uit het Europees recht aangaande 
de begunstigden en de organisatie van de prestatie.

Céline Mahieu heeft, wat haar betreft, de uitdagingen uiteen-
gezet die de autonomieverzekering aan de orde stelt, zoals 
deze aan het licht werden gebracht door de analyse van de 
literatuur hieromtrent en de focusgroepen van de Brusselse 
stakeholders (vakbonden, mutualiteiten, sectorale federaties 
met betrekking tot het thema, leden van de Economische en 
Sociale Raad, leden van artsenverenigingen en vertegenwoor-
digers van ziekenhuizen), die in het kader van dit hervormings-
project werden geraadpleegd. De waaier aan diensten die 
in de autonomieverzekering moeten worden opgenomen, de 
financieringswijze, de toelatingscriteria en de afstemming op 
Vlaanderen en Wallonië zijn thema’s waarop de deelnemers 
zijn ingegaan.

De slides van de presentatie zijn beschikbaar op onze 
website.

4.2.7 Bemiddeling: een win-
win oplossing voor een geschil 
- Pierre Schaubroeck en Gérard 
Kuyper

Pierre Schaubroeck was gedurende 35 jaar actief als be-
drijfsjurist bij Bekaert, waar hij in 1999 hoofd van de juri-
dische afdeling werd en in 2006 tevens secretaris-gene-
raal. Hij was in de periodes 2004-2006 en 2008-2009 lid 
van de Raad van Bestuur van het Instituut voor bedrijfs-
juristen, en was in de periode 2010-2012 Voorzitter van 
dat Instituut. Hij verliet Bekaert in januari 2015, en is voor 
de periode 2015-2017 Voorzitter van de VZW bMediation.

Gérard Kuyper is advocaat sinds 1992 en (sinds 2011) 
advocaat-vennoot bij Alterys Law & Mediation. Hij spe-
cialiseert in burgerlijke en commerciële bemiddeling, en 
in aansprakelijkheid in burgerlijke, commerciële en straf-
rechtelijke zaken. Hij doceert o.a. communicatie, negoti-
atie en bemiddeling aan de Franstalige Balie van Brussel. 
Hij is sedert 2008 als bemiddelaar in burgerlijke en han-
delszaken erkend door de Federale Bemiddelingscom-
missie. Hij is lid van de Raad van Bestuur van bMediation.

Bemiddeling is een krachtige methode voor bedrijven om hun 
geschillen op een snelle en constructieve manier op te lossen. 
De partijen doen een beroep op een onafhankelijke en onpar-
tijdige derde, de bemiddelaar. Die helpt ze bij het zoeken naar 
een billijke overeenstemming die hun wederzijdse behoeften 
respecteert.

Voor vele commerciële geschillen biedt de rechtbank geen 
adequate oplossing: ze heeft de taak niet om uit te zoeken hoe 
de partijen hun dispuut kunnen overstijgen om in de toekomst 
nog zaken met elkaar te kunnen doen. De bemiddelaar kan dat 
met zijn specifieke technieken wel doen.

Maar bedrijven kennen bemiddeling nog onvoldoende, en dus 
gebruiken ze de bemiddeling ook nog te weinig. De sprekers 
zullen de werking van de bemiddeling uiteenzetten, en de ver-
schilpunten met de traditionele procedure voor de rechtbank 
toelichten. Het verloop van een bemiddeling kan een merk-
waardige interpersoonlijke dynamiek op gang brengen. Dit kan 
een resultaat opleveren dat geen van de partijen bij het begin 
van de gesprekken voor mogelijk had gehouden. Aan het einde 
hebben de sprekers uitgelegd wat bMediation op dit gebied 
voor de Brusselse ondernemingen kan betekenen.

Na hun uiteenzetting heeft de heer Edwin Jacobs, advocaat 
bij het advocatenkantoor Time.lex, het vademecum inzake de 
niet-rechterlijke wijzen om conflicten te regelen van de Kamer 
van de Middenstand uiteengezet.

De presentatieslides zijn beschikbaar op onze website.

http://www.ces.irisnet.be/fr/publications/les-debats-du-conseil-1
http://www.bmediation.eu
http://www.bmediation.eu/
http://www.bmediation.eu/
http://www.esr.irisnet.be/publicaties/de-debatten-van-de-raad-1
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 4.3  Colloquium “Welk nieuw industriebeleid voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?” - Het 
bestaande bewaren - de toekomst voorbereiden

Op 8 juni 2017 heeft de Economische en Sociale Raad voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een colloquium over het 
nieuwe industriebeleid voor Brussel georganiseerd.

Tijdens dit evenement kwamen sprekers uit de academische 
wereld en de private en openbare sfeer aan het woord om hun 
visie over het behoud en de ontwikkeling van een stedelijke 
industrie  in het Brussels Gewest uiteen zetten.

Bij wijze van inleiding tot het colloquium heeft Mevrouw Clai-
re Dhéret, politiek analiste bij het European Policy Centre, het 
nieuw industriebeleid van de Europese Unie uiteengezet. Dit 
heeft het ons toegelaten om een aantal conclusies te trekken 
voor wat het Brussels gewestelijk niveau betreft.

Professor Christian Vandermotten heeft vervolgens een balans 
opgemaakt van de industriële activiteiten in Brussel, zowel 
inzake hun vestigingsnoden als in het kader van de recente 
evolutie van hun activiteiten.

Het eerste gedeelte van dit colloquium werd afgesloten met 
een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van de ver-
schillende “pijlers” van het Brussels industriebeleid (ruimten 
voorbehouden aan industriële activiteiten, polen (clusters), 

R&D, sociale actoren, competentiepolen, mobiliteit/logistiek) 
en met een voorstelling van het Kanaalplan door de heer Tom 
Sanders.

Tijdens het tweede gedeelte van het evenement is de Raad 
overgegaan tot een vergelijkend overzicht van het industrie-
beleid dat in de regio Île-de-France en het Vlaams en Waals 
Gewest wordt gevoerd.

Tot slot werd het derde en laatste gedeelte van dit colloquium 
gewijd aan het nieuwe industriebeleid dat in het Brussels Ge-
west moet worden gevoerd. Getuigenissen over wat men voor 
de toekomst zou kunnen overwegen, werden gevolgd door een 
rondetafelgesprek van een panel bestaande uit sectorale eco-
nomische en syndicale verantwoordelijken die hun noden en 
eisen kenbaar hebben gemaakt.

Het nr. 23 van het Tijdschrift van de Raad is volledig aan dit 
colloquium gewijd en geeft een overzicht van de verschillende 
tussenkomsten, de toespraken van de aanwezige Ministers, 
alsook van de openings- en slotreden.

De uiteenzettingen van de sprekers en de handelingen 
van het colloquium zijn beschikbaar op onze website.

http://ces.irisnet.be/nl/publicaties/le-journal-du-conseil/juli-2017
http://esr.irisnet.be/publicaties/andere-publicaties-1/autres-publications-du-conseil/colloquium-van-8-juni-2017-presentaties
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 4.4  Ontmoeting met de sectorale 

vertegenwoordigers: Wat kunnen we doen 
voor de handel in Brussel? 

Op 22  november 2017 hebben de sociale partners van de 
Raad vertegenwoordigers van werkgevers, vakbonden en mid-
denstand uit de handelssector uitgenodigd om in te gaan op 
de volgende vraag: “Wat kunnen we doen voor de handel in 
Brussel?”. 

Voor de sociale partners van de Raad was het doel om de 
punten van toenadering en de mogelijke overeenstemmingen 
op het vlak van handel in Brussel te bepalen, teneinde geza-
menlijke standpunten hieromtrent in te nemen.  

In dat opzicht zijn er uit de debatten verschillende gemeen-
schappelijke punten voortgekomen, zoals de zorg voor mobili-
teit zowel van uit het oogpunt van werknemers als van klanten 
en van de levering van goederen, het complex-worden van het 
beroep van handelaar en de evolutie van de activiteiten in de 
handelssector. 

Benjamin Wayens heeft de debatten ingeleid door in te gaan 
op enkele punten zoals de stadsdichtheid, de verschillende 
stedelijke consumenten, de stadscomplexiteit en de uitdagin-
gen voor de stedelijke handel.

Julien Bacq (Atrium) heeft van zijn kant Atrium vandaag uit-
eengezet, evenals de stand van zaken van doelstelling 8 van 
pijler  1 van de Strategie 2025 “Ontwikkeling van de handel 
van morgen die geïntegreerd is in de stad”. Hij is ingegaan op 
3 pijlers: het handelslandschap, de stedelijke en sociologische 
omgeving, alsook de governance en het regelgevend kader.

Ingevolge deze ontmoeting heeft de Raad besloten om zijn 
beraadslaging voort te zetten en heeft hij de Minister van 
Economie laten weten dat hij over het Schema voor handel-
sontwikkeling wil worden geraadpleegd, om zich zo over de 
verschillende aspecten van de handel in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest te kunnen uitspreken.

Bron: ESRBHG
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 4.5  Bezoek van vertegenwoordigers van 

de  “Conseil économique, social, 
environnemental et culturel “ van Ivoorkust

Op 17 oktober 2017 heeft de Raad het genoegen gehad om 
twee medewerkers van de “Conseil économique, social, en-
vironnemental et culturel” voor een vervolmakingsstage van 
vier dagen te ontvangen. 

Tijdens een eerste ontmoeting in 2016 met de Voorzitter van 
de “Conseil économique, social, environnemental et culturel”, 
Mijnheer Charles Koffi Diby, had de Raad de grondslagen voor 
een versterking van de samenwerking tussen beide instellin-
gen gelegd. 

Mijnheer Sidibé Mamadou, Adjunct-kabinetsdirecteur, en Me-
vrouw Assouman Abran Isabelle, Commissieverantwoordelijke, 
werden dus ontvangen in het kader van de tenuitvoerlegging 
van het luik “opleiding” van deze samenwerking.

Deze ontmoeting was de gelegenheid om onze ambtsgenoten 
alle facetten van het sociaal overleg in het Brussels Gewest 
te laten ontdekken, maar ook op het Europees niveau aan de 
hand van een ontmoeting in de Europese Economische en So-
ciale Raad en een deelname aan hun Plenaire vergadering.

Bron: www.ces.ci 
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 4.6 Het Tijdschrift van de Raad

Om meer zichtbaarheid te geven aan zijn verschillende activi-
teiten, geeft de Economische en Sociale Raad voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest sinds maart 2010 “Het Tijdschrift 
van de Raad” uit, dat in april 2016 een nieuw A4-formaat heeft 
gekregen. Deze publicatie bevat verschillende terugkerende 
rubrieken:

De rubriek “In de kijker” biedt een overzicht van de recente 
activiteiten van de Raad en van de evenementen die hij orga-
niseert of waaraan hij deelneemt. Hierin worden eveneens 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 ver-
der 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 Hoofdste-
delijk Gewest.

Elk nummer bevat een dieper uitgewerkt dossier dat aan een 
specifiek thema wordt gewijd. Dit jaar waren de dossiers ge-
wijd aan de buitenlandse handel, het colloquium “Welk nieuw 
industriebeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? - het 
bestaande behouden en de toekomst voorbereiden” en de cir-
culaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Al deze publicaties kunnen op onze website worden ge-
download.

 4.7 De website van de Raad

De website van de Raad is een waardevol en onmisbaar instru-
ment 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 net-
werken. U kunt zijn actualiteit volgen via zijn Facebook-, Twit-
ter  of Linked In-account.

Bron: ESRBHG

http://esr.irisnet.be/nl/publicaties/le-journal-du-conseil?set_language=nl
http://www.esr.brussels
https://www.facebook.com/cesrbc.esrbhg
https://twitter.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

ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 

ACTIRIS Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

ACV Algemeen Christelijk Vakverbond 

ANPR Automatic Number Plate Recognition

ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur

ARSO Adviesraad voor het Sociale Ondernemerschap

BAOB Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

BBC British Broadcasting Corporation

BBP Bijzonder Bestemmingsplan

BBP Bruto Binnenlands Product

BCSPO Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen 

BECI Brussels Entreprises Commerce and Industry

BESOC Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité 

BEW Brussel Economie en Werkgelegenheid

BHG Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BIA Bilaterale Investeringsakkoord

BIE Brussels Invest & Export

BISA Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

BOWO Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding

BRUDALEX Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX

BRUGEL Brussel Gas Elektriciteit

BWLKE Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer

BWRO Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

CCP Certificat de Compétence Professionnelle

CEO Chief Executive Officer

CESW Conseil Economique et Social de Wallonie

CFC Cadre Francophone de Certification

COCOF Commission communautaire française

COMAC Comité d’accompagnement

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CV Curriculum Vitae

CVdC Consortium de Validation des Compétences

DBDMH Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

DIV Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen
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EHBO Eerste Hulp Bij Ongevallen

EMAS Eco-Management and Audit Scheme

EPB Energieprestatie van Gebouwen 

ESR Economische en Sociale Raad

ESRBHG Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

EU Europese Unie

ETS Emission Trading Scheme

EXPA Economische expansie

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

FPLI-SDI Fédération des Professions Libérales et Intellectuelles du SDI

FOD Federale Overheidsdienst

FRDO Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

FSTL Fonds social transport et logistique

FVIB Federatie voor Vrije Beroepen

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

GBP Gewestelijk Bestemmingsplan

GGC Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

GMP Gewestelijk Mobiliteitsplan

GPDO Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

GOB Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

GOC Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

GPCE Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

IBO Individuele Beroepsopleiding

IFPM Institut de Formation Postscolaire de l’Industrie des Fabrications Métalliques

IHECS Institut des Hautes Études des Communications Sociales

IO Inschakelingsondernemingen

ION Instelling van Openbaar Nut

IWEPS Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
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KHNB Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel

kWh Kilowatt-heure

KMO Kleine en/of Middelgrote Ondernemingen

KOVA Kwalificerend Onderwijs-Vorming-Tewerkstelling

KUL Katholieke Universiteit Leuven

KvM Kamer van de Middenstand 

LEZ Low Emission Zone

LVZ Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Gewest Brussel 

MER Milieueffectrapportage

MORA Mobiliteitsraad van Vlaanderen

MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

MW Megawatt

NAP Nationaal Actieplan

NAR Nationale Arbeidsraad

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBB Nationale Bank van België

NHP Nationaal Hervormingsprogramma

NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 

NUVIBB Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van België 

OGSO Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving

OOTB Overleg Opleiding en Tewerkstellingsprojecten Brussel

OP2020 Opleidingsplan 2020

OVCW Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens

OVDB Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

PC Paritair Comité 

P&O Personeel en Organisatie 

PIOW Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid 

PLAGE Plan voor lokale actie voor het gebruik van energie

PMO Project Management Office

PWA Plaatselijke WerkgelegenheidsAgentschap
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R&D Research & Development

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RvB Raad van Bestuur

RESSOURCES Fédération des Entreprises d’Économie Sociale Actives dans la Réduction des Déchets

RTBF Radio télévision belge francophone

RVOHR Ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie

SBA Small Business Act

SDI Syndicats des Indépendants et des PME

SDZ Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s 

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

SFMQ Service francophone des métiers et des qualifications 

SOCIARE Socioculturele werkgeversfederatie

SPI Sociaalprofessionele inschakeling

UCL Université Catholique de Louvain

UCM Union des Classes Moyennes

ULB Université Libre de Bruxelles

UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie

VOB Verbond van Ondernemingen te Brussel 

VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

VSCB Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur

VTE Voltijdse equivalent

VZW Vereniging zonder Winstoogmerk

WG Werkgroep

WSRDG Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

ZGB Zone van Gewestelijk Belang

ZKO Zeer kleine onderneming
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